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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคโลกไรพรมแดน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศนับวามีการพัฒนา
ไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบเครือขายของคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบ
เขาไวดวยกันไดพัฒนาไปในหลากหลายรูปแบบ โดยที่ระบบเครือขาย (อินเทอรเน็ต) ซึ่งถือวาเปน
สื่อชนิดใหมที่มีผูใชงานมากและมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิต
ประจําวันมากขึ้น ไมวาจะเปนการใชงานเพื่อคนหาขอมูลขาวสาร ความบันเทิง หรือเปนชองทาง
ในการติดตอสื่อสารระหวางกันและกัน (E-mail) ตลอดจนถูกนํามาใชในการทําธุรกิจ ที่เรียกวา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)
ระบบอินเทอรเน็ต ชวยใหคอมพิวเตอรทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงติดตอกันได ซึ่งกอ
ใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันอยางอิสระ จนเกิดเปนสังคมใหมที่ไมมีสถานที่
แนนอนในโลกของคอมพิวเตอร ซึ่งมีผูใชบริการมากมายทั่วโลก เฉพาะในประเทศไทย จากการ
สํารวจผูใชอินเทอรเน็ตในป 2544 (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2544) พบวามีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต
ถึง 3.5 ลานคน และสวนใหญอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร คิดเปน 1 ใน 3 ของทั้งหมด ซึ่งผูใช
ทั่วไปมีอายุเฉลี่ยประมาณ 22 ป โดยสวนใหญเปนผูมีการศึกษาและมีงานทํา
นอกจากนี้ อินเทอรเน็ตยังเปนเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งสําหรับมนุษยในการที่จะ
ใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารในเรื่องตาง ๆ ทั้งที่เปนขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ดวย
ประสิทธิภาพของการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต ทําใหอินเทอรเน็ต ยิ่งมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ
โดยมีการคาดการณวาเมื่อสิ้นทศวรรษนี้ จะมีผูใชอินเทอรเน็ต มากกวา 500 ลานคน ในกวา 100
ประเทศทั่วโลก (Hoffman and Novak, 1994)
การสื่อสารผานอินเทอรเน็ต มีลักษณะพิเศษที่เปนการปฏิสัมพันธ (Interactive)
คือสามารถสื่อสารแบบโตตอบกัน โดยผูรับสารสามารถเปลี่ยนสภาพไปเปนผูสงสารได นอกจากนี้
แลว ในการแสวงหาขอมูลขาวสารผานอินเทอรเน็ต ผูใชยังสามารถเลือกเปดรับขอมูลขาวสารได
ตามความตองการ หรือเลือกปฏิเสธขอมูลที่เห็นวาไมนาสนใจไดอยางสะดวก และหากผูรับสารมี

2
ความสนใจเปนพิเศษตอขอมูลขาวสารเรื่องใด ๆ ก็สามารถติดตอสื่อสารกับผูสงสาร เพื่อขอหรือ
เพิ่มเติมขอมูล ตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข หรือรวมแสดงความคิดเห็นไดดวย โดยอาศัย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือโปรแกรมสนทนาผานอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ติดตอ (Hoffman and Novak ,1995)
ในโลกอินเทอรเน็ตมีบริการหลากหลายใหเลือกใชงานไดตามความตองการ เชน
สื่อสารขอมูลระหวางกัน โฆษณา คนควาขอมูล หาเพื่อนใหม อานขาวและศึกษาหาความรูหรือ
ทําธุรกรรมทางธุรกิจ เปนตน ซึ่งบริการหลัก ๆ ของอินเทอรเน็ตที่มีการใหบริการอยูในปจจุบันนั้น
สามารถแบงไดดังนี้
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนบริการที่ไดรับความนิยมอยางสูง
จากผูใชอินเทอรเน็ต เนื่องจากใชงานงายและชวยใหสงขาวสารไปยังผูรับไดโดยตรงในเวลาอัน
รวดเร็ว เมื่อผูรับอานจดหมายก็สามารถตอบรับกลับไปยังผูสงจดหมายไดทันทีเชนกัน
2. การสนทนาออนไลน (IRC) IRC มีชื่อเต็ม ๆ วา Internet Relay Chat
เปนการพัฒนาการสนทนาโตตอบในอินเทอรเน็ตโดยการพิมพบนแปนพิมพ บริการนี้สามารถคุย
กันไดพรอมกันทีละหลาย ๆ คน และมักมีการจับกลุมคุยกันถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คนในกลุมมีความ
สนใจรวมกัน หากเราไมสนใจเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเปลี่ยนเขาไปคุยในหัวขออื่น ๆ กับกลุมอื่น ๆ ได
โดยกลุมสนทนาใน IRC นั้นมีหลายรอยกลุมในหลากหลายเรื่อง และสามารถโตตอบกันไดตลอด
เวลา ซึ่งแตละกลุมสนทนาจะเรียกวา Channel
3. บริการขอมูลขาวสาร (Usenet) เปนแหลงขาวสารทุกชนิดทั่วโลกที่สามารถ
เลือกอานหัวขอขาวที่เราสนใจได เชน เรื่องการเมือง ดนตรี ภาพยนตร ศิลปะ เปนตน กลุมขาวสาร
แตละกลุมเรียกวา Newsgroups หัวขอขาวเรียกวา Articles นอกจากการอานขาวสารใน Usenet
แลวยังสามารถนําขอความของเราลงไปในหัวขอขาวในกลุมนั้นไดดวย
4. FTP (File Transfer Protocal) เปนคําสั่งที่ใชคัดลอกไฟลระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรที่สามารถคัดลอกไดทั้งตัวอักษรและกราฟก
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5. Archie , Gopher เปนคําสั่งชวยผูใชบริการคนหาขอมูลขาวสารที่ตองการ
จากอินเทอรเน็ต ซึ่งเราไมทราบวาอยูที่ใดเนื่องจากขอมูลขาวสารที่มีอยูในอินเทอรเน็ตนั้นมีมาก
มาย คําสั่ง Archie เปนเครื่องมือในการหาที่ตั้งของ FTP Server ที่จัดเก็บไฟลที่เราตองการ
6. WWW (World Wide Web) เปนบริการทางอินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยม
อยางสูงสุด ที่ชวยคนหาขอมูลตาง ๆ ไดงายและมีความสะดวก นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมตอ
หรือดึงขอมูลจากไฟลอื่น ๆ ไดอยางไมมีขอจํากัด และความสามารถพิเศษอีกอยางของ WWW คือ
สามารถเชื่อมตอเขากับแหลงขอมูลอื่น ๆ ไดแก Telnet , Gopher , Usenet และ FTP ได ทั้งการ
แสดงขอมูลแบบที่เปนตัวอักษรและแบบที่เปนกราฟฟก
ปจจุบันความนิยมในเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดานการศึกษา
อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนหองสมุดของโลก ที่สามารถคนควาหาขอมูลไดจากที่บานดวยเวลาเพียง
ไมกี่นาที ไมวาจะเปนขอมูลทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรม ศิลปศาสตร กฎหมาย หรือดานอื่น ๆ
นักวิจัยสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยการใชอินเทอรเน็ตในการ
ประมวลผลขอมูลและสงรายการกลับมาให ตลอดจนบริการ E-mail ในอินเทอรเน็ตยังชวยให
สามารถสื่อสารจดหมายอิเล็กทรอนิกสติดตอกับบุคคลที่ตองการปรึกษาพูดคุยไดทั่วโลกในเวลา
อันรวดเร็วและเสียคาใชจายต่ํามากเมื่อเทียบกับการสื่อสารรูปแแบบอื่น ๆ
การเติบโตของอินเทอรเน็ต และการใชอินเทอรเน็ตนั้นไดรับความสนใจมากขึ้น
ในปจจุบัน คอลัมนที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต ทั้งบทความ นิตยสาร รายการวิทยุและโทรทัศน ซึ่งสื่อ
เหลานี้ลวนมีสวนผลักดันใหอินเทอรเน็ตเติบโตขึ้นในหลาย ๆ ดาน นอกจากนี้สื่อตาง ๆ ยังหันมา
ใชอินเทอรเน็ตเปนอีกหนึ่งชองทางของสื่อมวลชน อาทิ หนังสือพิมพและนิตยสารที่มีการนําเสนอ
บทความ เนื้อหาสาระและขอมูลในระบบออนไลน สถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มี
การใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางในการสื่อสารขอมูลขาวสารไปสูผูชมและผูฟงอีกทางหนึ่ง โดยมี
การออกอากาศสดและยอนหลังทางอินเทอรเน็ต อีกทั้งความนิยมของอินเทอรเน็ตก็ไมไดจํากัดอยู
เฉพาะกลุมสื่อมวลชนเทานั้น แตรวมไปถึงกลุมองคกรอื่น ๆ ทั้งเอกชน และราชการ ไมวาจะเปน
มูลนิธิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หนวยงานราชการ (กระทรวง ทบวง กรม) และบริษัทเอกชน เปนตน
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แมวาอินเทอรเน็ตจะมีคุณประโยชนมากมาย แตขณะเดียวกันก็เปนเสมือนดาบ
สองคม เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนแหลงเผยแพรขอมูลขาวสารที่สามารถเขาถึงกลุมคนในวงกวาง
ดวยคาใชจายต่ํา จึงทําใหบางสวนถูกนําไปใชในทางลบจนเกิดสิ่งไมถูกตอง เชน ภาพลามก
อนาจาร ความรุนแรง การแอบแฝงดวยโฆษณาชวนเชื่อ การโจมตีใหรายกัน การหมิ่นประมาท
เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากความมีอิสระเสรี (Freedom) ในการแสดงความคิดเห็นและการใชงาน
อินเทอรเน็ต ดังนั้นผูใชอินเทอรเน็ตจึงตองใชวิจารณญาณแยกแยะสิ่งที่ตองการดวยตนเอง
Bulletin Board หรือ Internet Message Board หรือ กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส
หรือที่คนไทยรูจักกันทั่วไปวาเว็บบอรดนั้น เปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต ที่มี
ลักษณะเปนการใหขอมูลขาวสารแกผูใชอินเทอรเน็ตในรูปของ Newsgroup ซึ่งจะเปนแหลงที่เก็บ
ขอความของผูใชบริการที่ทิ้ง (Post) ขอความไว การสื่อสารแบบนี้ไมมีความยุงยากนัก เปนเพียง
การทิ้งขอความโตตอบไปมาในแตละเรื่องหรือประเด็นที่มีการนําเสนอไว Bulletin Board จัดเปน
การสื่อสารมวลชนจากหลายบุคคลไปยังหลายบุคคล (Many-to-Many Mass Medium) ทั้งนี้
เพราะขอความตาง ๆ บน Bulletin Board สามารถถูกสงถึงผูรับไดอยางไมจํากัด (Jones, 1998)
การใชงาน Bulletin Board เริ่มเปนที่รูจักในหมูผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
เมื่อประมาณชวง 4-5 ปที่ผานมา ซึ่งเปนการสื่อสารในรูปแบบของกลุมสนทนาและขาวสาร
(Usenet) คือมีลักษณะเปนเวทีสาธารณะ ( Public Sphere / Forum) ที่เปดโอกาสกวางสําหรับผู
ใชอินเทอรเน็ตใหไดรับทราบขาวคราว ความเคลื่อนไหวของเรื่องราวตาง ๆ รวมทั้งรวมสนทนาและ
แสดงความคิดเห็นอยางเสรีเกี่ยวกับเรื่องราวที่สนใจ ดวยการทิ้งขอความกลับไปกลับมา
ทั้งนี้จากการสังเกตการสื่อสารผาน Bulletin Board ของผูวิจัยในเบื้องตนพบวา
การสื่อสารรูปแบบนี้มีลักษณะโดดเดน ที่ผูใชบริการเปนทั้งผูสงและผูรับสารซึ่งสามารถแสดงความ
มีสวนรวมในการแสดงความเห็นแบบเสรีตอเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม ซึ่งความมีอิสระเสรีนี้เองที่นํา
มาสูการโตแยงทางความคิดอันเนื่องมาจากความแตกตางทางอุดมการณ และกอใหเกิดวาทกรรม
ความขัดแยงตาง ๆ ขึ้น
ในปจจุบันการปฏิสัมพันธบน Bulletin Board ของเว็บไซตไทยเปนที่รูจักอยาง
แพรหลายมากขึ้น โดยผูใชอินเทอรเน็ตสามารถเรียกใชบริการนี้ผานบริการ World Wide Web
ของ URL เว็บไซตที่เปดใหบริการนี้ ไดแก เว็บไซตพันธทิพย (www.pantip.com) เว็บไซตเจาะแจะ
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(www.jorjae.com) เว็บไซตสนุก (www.sanook.com) และเว็บไซตยําใหญ (www.yumyai.com)
เปนตน
เว็บไซตไทยที่ไดรับความนิยมในเรื่องการพูดคุยผาน Bulletin Board มากที่สุด
ในปจจุบัน คือ เว็บไซตพันธทิพย (www.pantip.com) (มติชนสุดสัปดาห , 17 ส.ค. 2542 หนา 33)
โดยสวนใหญจะมีผูเขามาพูดคุยกันในชวงวันจันทร - ศุกรมากกวาในวันเสารและอาทิตย ซึ่งจะ
เห็นไดจากตัวอยางสถิติจํานวนกระทูที่ถูกถายโอนขอมูลหรือดาวนโหลดเพียงหนึ่งวันของเว็บไซต
ดังนี้ (ขอมูลวันที่ 12 สิงหาคม 2542)
1. กลุมสยามสแควร (เรื่องราวความรัก หาเพื่อน) มี 1,1251 ราย
คิดเปน 15.39 %
2. กลุมเฉลิมไทย(เรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร ดนตรี ศิลปะ ละคร) มี 9,865 ราย
คิดเปน 13.50 %
3. กลุมรัชดา (เรื่องราวเกี่ยวกับรถ อุปกรณสื่อสาร เครื่องใชไฟฟา) มี 9,357 ราย
คิดเปน 12.80 %
4. กลุมสวนลุมพินี (เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต ครอบครัว)
มี 9,142 ราย คิดเปน 12.51 %
5. กลุมหองสมุด (เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือ การศึกษา ภาษา ศาสนา ปรัชญา)
มี 7,473 ราย คิดเปน 10.22 %
6. กลุมสินธร (เรื่องราวเกี่ยวกับหุน การเงิน การลงทุน) มี 4,750 ราย
คิดเปน 6.50 %
7. กลุมราชดําเนิน (เรื่องราวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มี 4,590 ราย
คิดเปน 6.28 %
8. กลุมไกลบาน (เรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยในตางแดน/การศึกษา/ทํางาน/
ทองเที่ยว ในตางประเทศ) มี 4,492 ราย คิดเปน 6.15 %
9. กลุมศุภชลาศัย (เรื่องราวเกี่ยวกับกีฬา) มี 3,968 ราย คิดเปน 5.43 %
10. กลุมไรสังกัด (สําหรับผูไมรูจะเขากลุมไหน) มี 3,613 ราย คิดเปน 4.94 %
11. กลุมBluePlanet (เรื่องราวเกี่ยวกับการทองเที่ยว) มี 3,185 ราย
คิดเปน 4.36 %
12. กลุมโทรโขง (เรื่องราวการรองเรียนขอความเปนธรรม ประกาศขาวสาธารณะ)
มี 1,087 ราย คิดเปน 1.49 %
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สําหรับการสนทนาบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพยนั้นมีความแตกตาง
จากเว็บไซตอื่น ๆ ในแงของปริมาณการโตตอบหรือจํานวนการแสดงความเห็นตอกระทู ซึ่งจะมี
ความตอเนื่องมากกวาในเว็บไซตไทยอื่น ๆ ที่ใหบริการ Bulletin Board โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สนทนาในเว็บไซตพันธทิพยมักมีความขัดแยงที่มีความเขมขนและรุนแรงทางความคิด ในประเด็น
ตาง ๆ อยูบอยครั้ง และถูกนําไปอางอิงเปนหลักฐานขอมูลถึงความคิดเห็นของประชาชนในสื่ออื่น
เสมอ ๆ ดังตัวอยางการแสดงความคิดเห็นบางตอนของเว็บไซตพันธทิพยในกระทูตอไปนี้
P420013 ไมเขาใจ ฆาทั้งครอบครัว 5 ศพ ยังไมสมควรตายหรือ?
แลวกรณีแบบไหนละถึงสมควรประหารชีวิตหรือบานเมืองเราควรเก็บคนชั่วไวเยอะๆ
ถึงจะดี แลวพอออกจากคุก ถายังสํานึกไมได ก็ฆาคนอื่นอีก
(ถาเกิดวาไป เจ็บแคนพยาน) ไมเขาใจจริงๆ
จากคุณ :ya - [25 ส.ค. 2542 11:42:33]
ความคิดเห็นที่ 1
ใช ใช สารภาพแลวได discount 50% ทุเรศมาก
จากคุณ:ทัณฑฆาต - [25 ส.ค. 2542 12:20:15]
ความคิดเห็นที่ 2
คานิยมของคนไทย มักจะใจออน ใหอภัยคนที่สํานึกผิดเสมอ..
การสารภาพผิด ถูกตีความวา บุคคลคนนั้นไดกลับเนื้อกลับตัวแลว
สังคมควรใหอภัย.....
ที่เขาไมถูกประหารชีวิตนะ ไมนากังวลเทากับวา ตอไปไดรับอภัยโทษไปเรื่อยๆ
จนสามารถออกมาจากคุกได เนี่ย.. นาเปนหวงพยานนะคะ..
จะอยูเย็นเปนสุขไปไดอยางไร
ในขณะที่กฎหมายคุมครองพยานยังไมรูวาจะเปนอยางไร
จากคุณ :nina - [25 ส.ค. 2542 12:40:47]
ความคิดเห็นที่ 3
ที่นากังวลอีกอยางคือตอไปจะมีคดีฆากันตายมากขึ้นเพราะคนไมกลัว
กฏหมายที่ออนแอของไทย ทําไมผูหลักผูใหญถึงมีความคิดแคบจัง
จากคุณ:1965 - [25 ส.ค. 2542 13:04:20]
ความคิดเห็นที่ 4
เพราะมีคนอยางพวกคุณอยูในสังคมมากเกินความพอดีอยางงัยเลา
ครับ เหตุการณอยางนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อคนติดคุกออกมาจะใหเขาทําตัวอยางไรละครับ
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ในเมื่อพวกคุณไมยอมใหโอกาสเขาในการดํารงชีวิตของเขา ไมยอมใหเขาไดกลับตัว
คิดแตวา เมื่อมันเปนโจรมันตองเปนโจรเปนฆาตรกรอยูวันยังค่ํา
มันก็เปนอยางนี้ตอไปแหละครับ ในเมื่อกฎหมายเกิดจากกการยอมรับรวมกันของ
สังคม
จากคุณ :ควาย - [26 ส.ค. 2542 14:51:53]
ความคิดเห็นที่ 5
แลวเวลาพวกเหี้- พวกนี้มันไดรับอภัยโทษมาฆาขมขืนคนดีๆ
ควายตัวไหนชวยคนดีๆเหลานั้นไดหรือเปลา
จากคุณ : เบื่อควาย - [26 ส.ค. 2542 22:43:26]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P420013.html)

จากตัวอยางการแสดงความคิดเห็นชุดนี้กลาวถึงความเห็นตอกรณีการฆาคนตาย
แลวไดรับการลดหยอนโทษ สรุปโดยรวมผูวิจัยพบวาผูรวมแสดงความคิดเห็นสวนใหญมีทัศนคติ
ตอตานการตัดสินของศาลที่ใหมีการลดโทษครั้งนี้ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณเรื่องการทําดีทํา
ชั่ววา ถาใครทําชั่ว ควรไดรับผลตอบแทนเชนกัน แตในขณะเดียวกันมีความเห็นขัดแยงในบาง
ประเด็นอยูดวย คือ สังคมควรจะใหโอกาสผูกระทําผิด หลังจากพนโทษเพียงไร นอกจากนี้เรายัง
พบความหมายแฝงในการสนทนาครั้งนี้วา ในสายตาของคน จํานวนหนึ่งในสังคมเห็นวา ระบบ
ศาลไทยมีความออนแอ ไมมีประสิทธิภาพ และประชาชน ไมมีความปลอดภัยในชีวิต
P396230 ดีใจจัง .. กําลังจะมีกฎหมายหามโทรมือถือเวลาขับรถแลว ขอบคุณประเทศไทย
เพื่อนๆ มีความเห็นอยางไรบางครับ ผมวากฎหมายนี้ดีมาก ๆ เลยครับ
เห็นดวยเปนอยางยิ่งขอใหเอาจริงเอาจังดวยนะครับ
จากคุณ :พล - [24 ก.ค. 2542 02:49:19]
ความคิดเห็นที่ 1
ไมเห็นจะไดความตรงไหนเลย จะมายุงอะไรกับเรา
ชีวิตเรารถเรา จะชนมันก็เรื่องของเรา เฮอ...........
จากคุณ : 8810 - [24 ก.ค. 2542 06:37:20]
ความคิดเห็นที่ 2
ดีครับ กฎหมายนี้ดีมาก คือถารถชนแลวคนใชโทรศัพทตายคนเดียว
ก็คงไมมีปญหา แตสําคัญจะทําใหคนอื่นเดือดรอนไปดวย
จากคุณ : ขัดคอ - [24 ก.ค. 2542 07:19:35]
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ความคิดเห็นที่ 3
ถาชนคันอื่น ก็เรียกประกันมา เทานี้ก็สิ้นเรื่อง
แตไมเคยเห็นคนขับรถแลวโทรมือถือทําใหคนอื่นตายซักคน
นอกจากพวกฝาฝนกฎหมาย
จากคุณ : 8810 - [24 ก.ค. 2542 07:50:45]
ความคิดเห็นที่ 4
ผมวากระทูนี้ก็ทําใหเห็นภูมิปญญาของคนหลาย ๆ แบบนะ
ไมเขาใจจริง ๆ พวกที่บอกวา รถเราชนก็เรื่องของเรา เขาไมไดคิดเลยเหรอ
วาชนนะทําใหจราจรติดขัดขนาดไหน แลวไมไดชนฟุตบาทชนเสานี่นา
ชนคนที่เขาไมไดรูเรื่องดวยนะ
จริง ๆ แลวปญหาจะอยูที่ขับชา กีดขวางมากกวา สมาธิจะไมมี พวกนี้นารําคาญมาก
จากคุณ: ภูมิปญญาออน - [24 ก.ค. 2542 10:59:57]
ความคิดเห็นที่ 5
ถาคุณขับในถนน นั่นหมายความวา คุณมีสวนตองรับผิดชอบตอสวน
รวมดวยนะคุณ "8810" คิดไดไงเนี่ยที่เขียนขางบนนะ ไมเห็นจะไดความตรงไหนเลย
จากคุณ: เบื่อเหมือนกัน - [24 ก.ค. 2542 13:38:46]
ความคิดเห็นที่ 6
มันไมใชอันตรายคุณคนเดียว มันอันตรายคนอื่นๆดวย
ดีใจที่เห็นประเทศไทยมีกฎหมาย และการบังคับใช
ในเรื่องความปลอดภัยพวกนี้มากขึ้น ชีวิตคนไทย จะไดมีคามากขึ้น
จากคุณ: BossmaN - [24 ก.ค. 2542 14:11:30]
ความคิดเห็นที่ 7
ไมรูวามีการทําวิจัยบางไหม มีขอมูลหลักฐานอะไร หรือวาคิดเอาเอง
ในการที่จะมาลิดลอนสิทธิขั้นพื้นฐาน อยามัวแตสนใจเรื่องหยุมหยิม
โจรบา หารอยเต็มบานเต็มเมืองไมไปจับ
คอยแตจะรีดไถเอาจากคดีหยุมหยิม ออกกฎหมายแลวบังคับใชไมได
กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ เปนชองทางทํามาหากินของตํารวจ ไมเห็นจะดีตรงไหน
จากคุณ: ฮวย - [วันอาสาฬหบูชา 21:10:09]
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จากการแสดงความคิดเห็นชุดดังกลาวขางตน
ผูวิจัยคนพบความขัดแยงทาง
ความคิดตอเรื่องกฎหมายการหามใชโทรศัพทขณะขับรถ โดยมีทั้งความคิดที่เห็นดวยและคัดคาน
ซึ่งผูสนทนาแตละคนจะยกเหตุผลตาง ๆ เพื่อสนับสนุนความคิดตนเองและโตแยงคนที่มีความเห็น
ไมตรงกับตน ทั้งสองฝายตางมีอุดมการณแตกตางกัน (Conflict Ideology) กลุมหนึ่งเห็นวาเปน
เรื่องสิทธิสวนบุคคล (Personal Right) ไมควรมีกฎหมายบังคับและอีกกลุมเห็นวาเปนผล
ประโยชนตอสังคมสวนใหญ (Social Responsibility) ที่ทุกคนควรรวมกันดูแลรับผิดชอบ
สําหรับตัวบทสนทนา (Text) ที่พูดคุยผาน Bulletin Board นี้ เปนการสื่อสาร
ในรูปแบบ Text - Based Conversation ซึ่งมีบริบทการสนทนา (Context) ที่แตกตางจากการ
สนทนาทั่วไป กลาวคือสภาวะแวดลอมการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต (Internal Context) จัดเปน
บริบทการสนทนาผาน Bulletin Board ไดแก การแสดงความคิดไดอยางอิสระ (Freedom) การไม
มีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ในการสื่อสาร (No Time and Space Boundaries) การสื่อสาร
แบบไมพรอมกัน ความสามารถในการเลือกรับขอมูลขาวสารตามที่ผูสื่อสารตองการ การมีสวน
รวมแบบประชาธิปไตย การลดระดับความแตกตางทางสังคม สถานภาพระหวางผูรวมสื่อสาร และ
การใชนามแฝงหรือการปดบังชื่อจริง (Anonymous) ซึ่งบริบทเหลานี้มีความสัมพันธกับตัวบทใน
การสรางความหมายวาทกรรม นอกจากนี้ การสนทนาประเภทนี้ยังเกี่ยวของกับบริบทภายนอก
(External Context) ไดแก การนําเสนอของสื่อมวลชนและเหตุการณในสังคมขณะนั้นที่เปนตัวชวย
กําหนดวาระการสนทนาใหแกผูรวมสนทนาซึ่งกอใหเกิดวาทกรรม
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบของวาทกรรมที่มักปรากฏบน
Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย รวมทั้งคนหาความหมายแฝงที่ซอนอยูภายใตการสนทนา
ซึ่งเปนตัวชวยอธิบายถึงอุดมการณ (Ideology) ของปจเจกบุคคลในสังคม อันไดแก กลุมสมาชิก
ในชุมชนอินเทอรเน็ตนี้วาเปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อจะนําไปสูความเขาใจและคนหาแนวทางการแกไข
ปญหา (Directions in Mediation) ความขัดแยงทางอุดมการณได (Conflict Ideology)
ปญหานําวิจัย
1. รูปแบบและความหมายของวาทกรรมที่ปรากฏบน Bulletin Board เปนอยางไร
2. ความหมายแฝงเชิงอุดมการณ บน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพยมีอะไรบาง
3. บริบทของการสนทนามีความสัมพันธกับตัวบทสนทนา (Text) บน Bulletin Board ของ
เว็บไซตพันธทิพยหรือไม อยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ออธิบายรูปแบบและความหมายของวาทกรรม ที่ปรากฏบน Bulletin Board ของ
เว็บไซตพันธทิพย
2. เพื่อคนหาความหมายแฝง (Hidden Meaning) ที่อยูในวาทกรรม ในบทสนทนาบน
Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย
3. เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางบริบทการสนทนากับตัวบท (Text) ที่สรางความหมาย
ในวาทกรรมบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย

ขอสันนิษฐาน
1. รูปแบบวาทกรรมบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย เปนดังนี้
1.1 รูปแบบการใชภาษา (Language) ไดแก
1) การเขียนเลียนแบบภาษาพูด
2) การใชวัจนภาษาแสดงอารมณหรือขยายความขอความ
3) การใชคํารุนแรงหรือหยาบคาย
4) ความบกพรองในการใชภาษาหรือการเขียน
1.2 รูปแบบการแสดงความขัดแยง (Conflict Model) ไมมีรูปแบบที่แนนอน
2. บริบทการสนทนา (Context) ไดแก บริบทภายในและบริบทภายนอก มีความสัมพันธตอตัวบท
สนทนา (Text) อันกอใหเกิดวาทกรรมตางๆ บน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย
2.1 บริบทภายใน (Internal Context) ไดแก สภาพแวดลอมการสื่อสารผานคอมพิวเตอร
คือ ความมีอิสระในการแสดงออก (Freedom) ความไมมีขอบเขตในเรื่องเวลา และ
สถานที่ (No Time and Space Boundaries) และการสามารถใชนามแฝง หรือการ
ปดบังชื่อจริง (Anonymous)
2.2 บริบทภายนอก (External Context) ไดแก การนําเสนอขาวของสื่อมวลชน และ
สภาวะสังคมในขณะนั้น
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3. วาทกรรมที่ปรากฏบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพยมักซอนความหมายแฝงไวภายใต
บทสนทนา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณทางการเมือง สังคม ศาสนา หรือความเปนไปของสังคม
ณ ชวงเวลานั้น ๆ
4. วาทกรรมที่ปรากฏบอยที่สุด คือ วาทกรรมที่เปนการขัดแยงเชิงอุดมการณ (Conflict Ideology)
เชน อุดมการณทางการเมือง ศาสนา สังคม เปนตน

ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิด Socio-linguistics เปนกรอบการวิจัย และใช
ทฤษฎีการวิเคราะหวาทกรรมในรูปแบบการสนทนา (Discourse Analysis / Conversational
Analysis) อธิบายปรากฏการณทางวาทกรรมที่เกิดขึ้น
หนวยวิเคราะหในงานวิจัยอยูในรูปของบทสนทนา (Text-Based Conversation /
Discussion) ที่ปรากฏอยูใน Bulletin Board โดยแหลงขอมูลที่จะทําใหผูวิจัยสามารถวิเคราะห
รูปแบบวาทกรรมไดคือ บันทึกการสนทนาบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย ซึ่งผูวิจัย
จะทําหนาที่เปนผูสังเกตการณและจดบันทึกการสื่อสารดวยการเลือกเก็บขอมูลทุกวันติดตอกัน
เปนระยะเวลา 2 เดือน

นิยามศัพท
- Bulletin Board / Web Board / Internet ชองทางการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตรูปแบบหนึ่ง
Message Board / กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส ที่ เ ป ด โอกาสให ผู ร ว มทําการสื่ อ สารสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี โดยการทิ้งขอ
ความกลับไปกลับมา
- กระทู

หัวขอหรือขอความที่ตั้งไวใหอธิบายบน Bulletin
Board กระทูมักมีลักษณะเปนการเปดประเด็น
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจอยูในรูปของการตั้ง
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คําถาม
การแสดงความเห็นนําหรือการขอ
ความเห็น เปนตน ทั้งนี้ การตั้งกระทูเปนการ
เปดหัวขอเริ่มสนทนา
- วาทกรรม (Discourse)

ปฏิบัติการทางภาษาเขียน ในรูปแบบสนทนา
(Text Based Conversation) บน Bulletin
Board ของเว็บไซตพันธทิพย วาทกรรมจะชวย
อธิบายอุดมการณทางความคิด และเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในสังคม ณ ชวงเวลานั้น ๆ ไดดวยการ
ตี ค วามความหมายที่ แ ฝงอยู ภ ายใต บ ทและ
บริบทการสนทนา

- ผูสนทนา

ในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ผูใชงานอินเทอรเน็ต
ที่ เ ข า มาแสดงความคิ ด เห็ น ในเว็ บ บอร ด หรื อ
Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการวิจัยจะชวยใหเขาใจความขัดแยงเชิงอุดมการณ (Conflict Ideology) ของกลุมคน
จํานวนหนึ่งในสังคมไทย ที่สะทอนลงบนสื่ออินเทอรเน็ต
2. ผลการวิจัยอาจนําไปสูการพัฒนาสังคมในทุก ๆ ดาน รวมทั้งชวยกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาในทุกมิติของสังคม
3. ผลการวิจัยสะทอนการปฏิสัมพันธของปจเจกบุคคลและสถาบันในบริบทและโครงสรางเฉพาะ
ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการสื่อสารของคนในสังคมได
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหวาทกรรมที่เกิดขึ้นบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย ซึ่งจัด
วาเปนรูปแบบการสนทนาแบบใหม คือ เปนการสนทนาดวยการใชภาษาเขียนผานคอมพิวเตอร
(Text - Based Conversation/Discussion) ผูวิจัยไดใชแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ รวมถึงอางอิงผล
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการศึกษาวิเคราะหและอธิบายปรากฏการณดังกลาว ซึ่งประกอบดวย
1. แนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) ที่ใชอธิบายถึงการเกิดวาทกรรมที่ปรากฏ
อยูในBulletin Board
2. แนวคิด ทฤษฎี ที่ใชอธิบายรูปแบบวาทกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก Conversation
Analysis ซึ่งใชเปนกรอบการวิเคราะหหลัก
3. แนวคิด ทฤษฎี ที่ใชอธิบายใหเขาใจถึงการคนหาความหมายแฝงที่อธิบายถึง
อุดมการณในสังคม ไดแก แนวคิดเรื่องอุดมการณ (Ideologies)
4. แนวคิด ทฤษฎี ที่ใชอธิบายเรื่องการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร เพื่อให
สามารถอธิบายถึงบริบทในการสื่อสารครั้งนี้ ไดแก ทฤษฎีการสื่อสารผานตัว
กลางคอมพิวเตอร (Computer - Mediated Communication)
5. แนวคิด ทฤษฎี ที่ใชอธิบายถึงความขัดแยงความคิดทางสังคมที่ปรากฏอยูบน
Bulletin Board ไดแก ทฤษฎีการขัดแยง (ConflIct Theory)
6. แนวคิด ทฤษฎี ที่ใชอธิบายคุณลักษณะของการสื่อสารผานBulletin Board
ซึ่งเปนพื้นที่เปดกวาง ไดแก แนวคิดพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere)
7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse and Discourse Analysis)
Discourse หรือที่รูจักกันทั่วไปในชื่อภาษาไทยวาวาทกรรม เปนแนวคิดที่ถูกนํา
มาใชอยางกวางขวางในการศึกษาวิเคราะหสังคมไทยยุคหลังนั้น เปนผลิตผลของนักคิดนักเขียน
และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสคนสําคัญคือ มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault , 1926 - 1984) ที่ไดนํา
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มาเสนอไวในงานเขียนทางวิชาการของเขาชวงหลังคริสตทศวรรษ 1970s ซึ่งฟูโกตเองก็ไมเคยให
ความหมายของวาทกรรมไวโดยตรงในงานเขียนชิ้นใดของเขา แตความหมายของวาทกรรมตาม
ทัศนะของฟูโกตก็มีนักวิชาการของไทยคือ รศ.ดร. ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ไดประมวลความคิด
ของฟูโกตในความเขาใจของทานเองไวในงานเขียนเรื่องวาทกรรมการพัฒนา (2542) ไววา วาท
กรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสราง / ผลิต (Constitute) เอกลักษณ (Identity) และ
ความหมาย (SignIficance) ใหกับสรรพสิ่งตาง ๆ ในสังคมที่หอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู
ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง นอกจากนี้ วาทกรรมยังทําหนาที่ตรึงสิ่งที่สรางขึ้นใหดํารง
อยูและเปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง (Valorze) วาทกรรม คือ " ชุดของสวนเสี้ยวที่ไมมีความ
หมายตอเนื่องสัมพันธกัน แตตองมาอยูรวมกัน และอยูรวมกัน มิใชในฐานะที่เปนเอกภาพ หรือมี
ความมั่นคง แตในฐานะที่เปนชุดของวาทกรรมที่มีความแตกตางและหลากหลาย และตางก็มียุทธ
ศาสตรเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกันในการอยูรวมกัน ขณะเดียวกันวาทกรรมก็ทําหนาที่เก็บกด / ปดกั้น
มิใหเอกลักษณและความหมายของบางอยางเกิดขึ้น (Subjugate) หรือไมก็ทําใหเอกลักษณและ
ความหมายบางสิ่ง ที่ดํารงอยูแลวในสังคมเลือนหายไปพรอม ๆ กันดวย (Displace) " (ไชยรัตน ,
2542)
แนวคิดเรื่องวาทกรรมของฟูโกตนั้นมีความสลับซับซอนมาก และมีผูนําความคิดนี้
ไปประกอบการศึกษาวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมไทยหลายเรื่อง ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมใน
รูปแบบวิธีการศึกษาวิพากษวิจารณสังคมผานทางความหมายสื่อ สัญลักษณของปรากฏการณ
ตาง ๆ และเปนประโยชนอยางยิ่งแกวงวิชาการ ซึ่งนักวิชาการเหลานั้น ก็มีมุมมองตอวาทกรรม
โดยการตีความและใหความหมายที่ตางกันออกไปดังนี้
ธเนศ วงศยานนาวา (2528) ไดอธิบายความหมายวาทกรรม (Discourse) วา
ภายใตระเบียบวิธีการจัดการที่เกี่ยวกับความจริงนี้ มีกลไกที่สามารถทําใหแยกแยะไดวาประโยค
ความรูใดถูก ประโยคความรูใดผิด ลักษณะของกฎเกณฑทางภาษาที่จัดกลุมผิดและถูกไวนั้น
เรียกวา “ Discourse “
นิธิ เอียวศรีวงศ (2532) อธิบายความหมายวาทกรรม (Discourse) คือ การโยง
ใยขอเท็จจริงที่สลับซับซอนที่สุด เปนขอเท็จจริงทุกดานที่สังคมนั้นรู ไมวาจะเปนวิทยาศาสตร
แพทย ประวัติศาสตร ปรัชญา ภาษา วรรณคดี ฯลฯ ดังนั้น วาทกรรมจึงเปนสื่อที่ถูกสรางขึ้น
เหมือนความรูก็เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น ทุกคนตกอยูใตอํานาจของวาทกรรมหนึ่ง ๆ ทั้งสิ้น เพราะโลก
ภายนอกมันสัมพันธกันเชนนี้ เราจึงควรมีสถานะอยางนี้
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ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2542) ใหคําอธิบายวา วาทกรรม คือ ระบบที่ทําให
การพูด การเขียนในสังคมหนึ่ง ๆ เปนไปได เพราะวาทกรรมจะเปนตัวกําหนดกฎเกณฑ เงื่อนไข
และกลไกตาง ๆ ในการพูด การเขียน และกระบวนการนี้ทําหนาที่ในการสรางเอกลักษณ (Identity)
และความหมาย (Significance) ใหกับสรรพสิ่งตาง ๆ ในสังคมที่หอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู
ความจริง หรือตัวตนของเราเอง ดังนั้น เพื่อที่จะเขาใจวาทกรรมซึ่งถูกถายทอดผานภาษานั้น จึงจํา
เปนตองทําความเขาใจสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มีสวนในการกอรูปรางของวาทกรรมนั้น ๆ ดวย เชน
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน
ธงชัย วินิจจะกูล (2534) อธิบายวา วาทกรรม คือ การแสดงออกของการสื่อสาร
การสื่อความ และสิ่งที่แสดงออกในการสื่อสารหรือสิ่งที่สื่อความกัน
นอกเหนือจากการใหความหมายของวาทกรรมโดยนักวิชาการไทยขางตน
ทัศนะตอวาทกรรมในตางประเทศ โดยนักวิชาการทานอื่น คือ

ก็มี

Guy Cook (1992) ใหคํานิยามวาทกรรม คือ ปฏิสัมพันธระหวางบทกับบริบท
ในลักษณะที่ผูรวมการสื่อสารรับรูความหมาย ดังนั้นจุดมุงหมายของการวิเคราะหวาทกรรม คือ
การอธิบายหรือพรรณนาปรากฏการณที่ตองการศึกษา และสิ่งสําคัญที่อยูในปรากฏการณเหลา
นั้นดวย
โดยความสัมพันธของวาทกรรมที่เกี่ยวของกับมนุษยนั้น Michel Foucault ไดให
ทัศนะวา มนุษยมิไดเปนผูกําหนดหรือบงการการกําเนิดภาษา ในทางตรงกันขาม มนุษยแตละคน
ในทุกยุคกําเนิดมาทามกลางภาษาและการสื่อความที่แพรหลายอยูกอนแลว ยิ่งการสื่อความแพร
ขยายเติบโตขึ้น มนุษยก็มีหนาที่เรียนรูการสื่อความหรือ Discourse ที่ดํารงอยู ณ ขณะนั้น
Discourse หนึ่ง ๆ อาจมีกําเนิด ณ จุดใดจุดหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง แตเมื่อมนุษย
ไดแสดงออกไปจนเกิดเปนการสื่อความซึ่งกันและกันในหมูคนหรือแวดวงหนึ่ง ๆ แลว Discourse
ก็จะแพรกระจายวนเวียนอยูในสังคมนั้น ๆ โดยที่มนุษยตองยอมรับความหมายหรือ กฎเกณฑ
Discourse และเพื่อที่จะสื่อความเขาใจมนุษยจึงถูกกําหนดวาจะพูดแสดงออกหรือรับรูเขาใจอยาง
ไร ก็เพราะ Discourse ที่ครอบคลุมชีวิตของเขานั่นเอง
การพูด คือ การกระทํา หรือปฏิบัติการของวาทกรรมที่เปดเผยตัวเองออกมา ซึ่ง
หมายความวา การพูด คือ การที่กฎเกณฑ คานิยม ความรู มาตรฐาน หรือความเชื่อที่ครอบคลุม
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ชีวิตอยู (หรือวาทกรรมจํานวนหนึ่งนั่นเอง) ประสานกันเขาแลวเผยตัวออกมาเปนคําพูด การพูด
ครั้งหนึ่ง ๆ การแสดงออกครั้งหนึ่ง ๆ การกระทําหนึ่ง ๆ คือการที่วาทกรรมจํานวนหนึ่งประสาน
กันเขาในสถานการณเฉพาะ และปรากฏตัวเปนความหมายที่สื่อความไดขึ้นมาชุดหนึ่ง ตัวอยาง
เชน มีผูกลาววา “ เขาเปนคนเลวมาก ทวาเขากลับร่ํารวยไดดิบไดดีในชีวิต ” เราจะพบวา ความ
รับรูของเราที่ไดรับการหลอหลอมมาวา ความเลวกับความร่ํารวยไดดิบไดดีควรเปนสิ่งที่ตรงขามกัน
ประโยคนี้จึงขัดตอวาทกรรมที่วาดวยความดี ความยุติธรรม ซึ่งมีอยูวา “ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ”
ดังนั้น วาทกรรมไมไดเปนเพียงความสามารถหรือบทบาทที่มีตอความเขาใจหรือ
ความไมเขาใจของการสื่อความกัน หรืออํานาจที่มีตอการตัดสินใจเชิงคุณคาตาง ๆ (ความสามารถ
แยกแยะความดี-ความไมดี ความถูก-ความผิด ความใชได-ความใชไมได) เทานั้น แตวาทกรรม
กลายเปนเครือขายของกฎเกณฑ คานิยม มาตรฐาน ความรับรู ความเขาใจ ความเชื่อในเรื่อง
ตาง ๆ ของชีวิตมนุษย ที่เกิดจากการแสดงออกและการสื่อความกัน ไมวาจะมีระบบความคิดหรือ
อุดมการณแฝงอยูเบื้องหลังหรือไมก็ตาม จากแนวความคิดของฟูโกตจะเห็นไดวา มนุษยจะแสดง
ออก ตัดสินใจสื่อความรับรูอยางไรก็ดวยชุดวาทกรรมตาง ๆ ที่แพรกระจายในสังคมมนุษย ทั้งนี้
ภาษาก็เปนชองทางหนึ่งที่วาทกรรมแพรกระจายออกมาเชนกัน (อางถึงใน ทรงพร สารพานิช ,
2539 : 20-22)
จากแนวคิดทั้งหมดนี้ ทําใหผูวิจัยเขาใจและสามารถใหคํานิยามของวาทกรรม
(Discourse) คือ การสื่อสารทางภาษาเขียนในรูปแบบการสนทนา (Text Based Conversation)
ซึ่งวาทกรรมอาจอยูในรูปของกฎเกณฑ คานิยม ความรู มาตรฐาน หรือความเชื่อ ที่ถูกถายทอด
ออกมาโดยการแสดงออกทางความคิด โดยผูวิจัยจะนําวาทกรรมที่เกิดขึ้นมาอธิบายเหตุการณหรือ
อุดมการณของสังคม ณ ชวงเวลานั้น ๆ ดวยการตีความหมายที่อยูภายใตบทและบริบทการ
สนทนาผานทางBulletin Boardที่เปนวัตถุประสงคของการศึกษาวิเคราะหนี้

2.2 Conversation Analysis
การสนทนาเปนวิธีที่ผูสื่อสารใชในการปฏิบัติการทางวาทกรรม ซึ่งปฏิบัติการนี้
แสดงนัยถึงเจตนาของผูสนทนาตอปฏิบัติการวาทกรรมนั้น ๆ
การที่สามารถเขาใจเจตนาของ
ผูสื่อสารชวยทําใหเราเขาใจความหมายของการสนทนาดวยเชนกัน (Levison ,1983)
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การสนทนาเปนชุดของภาษาซึ่งใหญกวารูปประโยค (Sentence) และมีผูรวม
สนทนามากกวาหนึ่งคน สวนการวิเคราะหวาทกรรม คือการศึกษารูปแบบทางภาษาในระดับที่
เปนการสนทนา (Schiffrin ,1989)
Conversation
Analysis
เปนสวนหนึ่งในสาขาสังคมวิทยาที่เรียกวา
“Ethnomethodology” ซึ่งเนนศึกษาวาผูรวมกระทําการสนทนา (Speakers) จัดการเกี่ยวกับ
กระบวนการสนทนาอยางไร เชน การรูถึงกฎการสนทนา (Rules of Conversation) การละเมิด
กฎ (Rule Violation) และหาแนวทางปองกันหรือแกไขเมื่อการสนทนาผิดพลาด (The way to
prevent and repair errors in talk) (McLaughlin ,1984)
Craig และ Tracy เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Conversation Analysis วากฎเกณฑ
ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะหการสนทนา คือ Conversational Coherence ซึ่งมุง
ศึกษาถึงความเชื่อมโยงและความหมายในการสนทนา (Connectedness and Meaningful) เชน
ผูสื่อสารสรางความหมายที่ชัดเจนไดเชนไร และเราจะรูไดอยางไรวาสิ่งใดเหมาะสมหรือไมตอการ
ทําสนทนา (Craig and Tracy ,1983)
Craig และ Tracy อธิบายถึง Conversational Coherence ใหเขาใจมากขึ้น
ดวยแนวคิดที่วาการที่จะบรรลุถึงจุดมุงหมายในการสนทนาหรือทําใหเกิด Coherence นั้นขึ้นอยู
กับกระบวนการแสดงเหตุผล (Reasoning Process) ของผูรวมสนทนาในระหวางทําการสื่อสาร
Craig และ Tracy เปรียบเทียบการทําการสนทนาเปนเหมือนการเลนเกมที่เราตองรวมเลนกับผูอื่น
ในแตละการกระทํา เชน การเปลี่ยน ยาย เคลื่อนที่ของตัวเลนแตละตัวยอมสงผลกระทบถึงตัวเลน
ตัวอื่นๆ ดังนั้น ขอตกลงหรือความลงรอยจึงเปนสิ่งสําคัญในการเลนเกมสนทนา โดยมีกฎในการ
สนทนา มี 2 ชนิด คือ
1. Validity Rules : กฎขอนี้จะมองวา การกระทําหนึ่ง ๆ (Act) หรือการสนทนาเปนการ

กระทําที่จริงใจในอันที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมาย
2. Reason Rules : กฎนี้ตองการใหผูพูดปรับถอยคํา (Statements) เขากับความเชื่อ

หรือทัศนะของผูรวมสนทนาคนอื่น ๆ แตนั่นไมไดหมายความวาผูพูดตองพูดแตถอย
คําที่คนอื่นกําลังคิดหรือที่เขากันไดกับผูอื่นเทานั้น
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กฎทั้งสองนี้ชวยใหผูทําการสื่อสารสรางระบบตรรกะ (Logical System) เพื่อให
การสนทนาเกิดความตอเนื่องเปนหนึ่งเดียว (Coherence) แตกฎเหลานี้มักถูกละเลยเนื่องจาก
ผูสื่อสารอาจจะมีความคิดไมเห็นดวย ณ สภาวะนั้น ๆ ซึ่งกอใหเกิดการโตแยงหรือขัดแยงนั่นเอง
จากทฤษฎี Conversational Analysis นี้ จะชวยผูวิจัยในการที่จะวิเคราะหหา
รูปแบบวาทกรรมที่เกิดขึ้นบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย (วัตถุประสงคที่ 1) โดย
เฉพาะอยางยิ่งวาทกรรมที่เปนความขัดแยงทางความคิด ซึ่งผูวิจัยคาดวาเปนวาทกรรมที่เกิดขึ้น
บอยที่สุด
รวมทั้งหาความหมายอื่น ๆ ที่อาจแฝงไวภายใตบทสนทนาที่สะทอนใหเห็นถึง
อุดมการณหรือความเปนไปของสังคม ณ ชวงเวลานั้น ๆ (วัตถุประสงคที่ 2)

2.3 แนวคิดเรื่องอุดมการณ (Ideologies)
Trew , 1979 (อางจาก รุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช) ชี้ใหเห็นวาอุดมการณไดถูกสง
ผานโดยกระบวนการทางภาษา (Ideological - Linguistic Process) ซึ่งเปนกระบวนการการตอสู
ที่จะเลือกนําเสนอเหตุการณหนึ่ง ๆ ในทิศทางมุมมองหนึ่ง และเลือกที่จะละทิ้งการนําเสนอในแง
มุมอื่น ๆ พูดอีกอยางคือ เปนการเลือกวาจะพูดถึงความเปนจริงภายในกรอบของวาทกรรมแบบใด
และวาทกรรมนั้นก็มีอิทธิพลตอการรับรูและความเขาใจของคนตอประเด็นนั้น ๆ
Fairclough ,1995 ใหทัศนะวา การใชคําอุปมาอุปไมย (Metaphor) นั้นมีผลตอ
การขับเคลื่อนสังคม เพราะคําอุปมาที่ตางกันจะตอบสนองตอมุมมองและผลประโยชนที่ตางกัน
อีกทั้งยังใหความหมายทางอุดมการณที่แตกตางกันอีกดวย
John Lye ,1999 กลาววาอุดมการณเปนคําที่ถูกใชและพัฒนามาจากลัทธิ
มารกซิสต ที่กลาวถึงวัฒนธรรมตาง ๆ วาจะไดรับการจัดวางเชนไร เพื่อใหเกิดอํานาจควบคุมได
มากที่สุดและเกิดการขัดแยงนอยที่สุด สถาบันที่มีอํานาจในสังคมสงผานอุดมการณในรูปของ
คานิยม ความคิดและระบบสัญลักษณ เพื่อที่จะเกิดระบบระเบียบ
สาขาวิชารัฐศาสตรยอมรับนับถือความสําคัญของอุดมการณมาก
โดยถือวา
อุดมการณเปนแรงจูงใจที่เปนเหมือนพลังผลักดันที่ทําใหเกิดการกระทํานานาประการในสังคมและ
เปนแรงดลใจใหมนุษยเกิดการเชื่อฟง ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูหนาที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้
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อุดมการณยังเปนลักษณะของความเชื่อมั่นที่มีความแนนอนเปนอันหนึ่งอันเดียวที่มีอิทธิพลใน
การสรางทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยใหเปนไปในแนวใดแนวหนึ่ง (สมพงศ เกษมสิน และ
จรูญ สุภาพ , 2520)
.
อุดมการณเปนระบบพื้นฐานของความรูทางสังคมเบื้องตนและเปนการรวบรวม
ทัศนคติหรือรูปแบบตัวแทนทางความคิดทางสังคมอื่น ๆ ที่สมาชิกกลุมมีรวมกัน โดยอุดมการณ
จะควบคุมรูปแบบความคิดโดยออม ๆ ใหสรางวาทกรรมและการตีความวาทกรรม ดังนั้นจากคํา
อธิบายนี้จึงนาจะนําไปสูบทสรุปวา การเขาใจวาทกรรมสามารถนําไปสูการอธิบายถึงอุดมการณ
ที่ถายทอดในวาทกรรมนั้น ๆ ไดเชนกัน (Tuen A. Van Dijk ,1995)
Tuen ไดทําการวิจัยเรื่อง Discourse Semantics and Ideology โดย Tuen ได
สรุปแนวคิดเรื่องอุดมการณไวดังนี้
1) คําวา “ อุดมการณ “ นั้น ครอบคลุมไปถึงเรื่องมิติความรู ไดแก ความคิด
2)

3)
4)

5)

ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม หรือที่เราเรียกวา “ Belief System ”
อุดมการณจะสะทอนใหเห็นสังคม เชน กลุมคน สถานะของกลุม ความสนใจ
และความขัดแยงในสังคมนั้น เชน ชนชั้น เพศ เชื้อชาติ อํานาจทางสังคม
อํานาจทางกฎหมาย
อุดมการณ จะสรางกรอบความคิดและการตีความใหสมาชิกในกลุม เพื่อเกิด
ความเขาใจและความจริงของสังคมของตนกับสังคมอื่น ๆ
อุดมการณ เปนความจริงทางสังคมที่เปนที่ยอมรับกันตามระบบความเชื่อ
ของกลุมนั้น ๆ ดังนั้น จึงไมมีอุดมการณที่ผิดหรือถูกที่แทจริง เชน การปก
ครอง แบบคอมมิวนิสตและประชาธิปไตย
อุดมการณมีระดับความซับซอนตางกันไปตั้งแตงายจนถึงระดับที่ยาก

จากแนวคิดเรื่องอุดมการณนี้ จะเห็นไดวาอุดมการณถูกถายทอดไดในหลาย
รูปแบบ เชน ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ คานิยม เปนตน ซึ่งแนวคิดนี้จะชวยผูวิจัยอธิบายวัตถุ
ประสงคที่ 2 คือ อุดมการณหรือความเปนไปของสังคม ณ ชวงเวลานั้น ๆ สามารถถูกคนพบได
ในวาทกรรม ซึ่งอาจอยูในรูปแบบความหมายแฝง (Hidden meaning) รวมทั้งจะเปนกรอบแนวคิด
ใหผูวิจัยใชเปนแนวทางในการวิเคราะหอุดมการณของสังคมไทยดวย
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2.4 ทฤษฎีการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร (Computer - Mediated Communication)
ลักษณะสําคัญของการสื่อสารแบบผานตัวกลางคอมพิวเตอร หรือ CMC คือ
การปฏิสัมพันธ (Interective) และการเชื่อมตอระหวางกัน (Interconnecttive) ซึ่งบุคคลทําการสื่อ
สารผานตัวกลางคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ดังนั้น CMC จึงเปนการรวมคุณสมบัติของ Interective
และ Interconnective ไวในรูปแบบการสื่อสารชนิดเดียวที่สามารถสื่อสารแบบหลายจุดสูหลาย
จุด (Many-to-Many Mass Medium) และดวยลักษณะพิเศษนี้เอง จึงทําใหการสื่อสารผาน
คอมพิวเตอรแตกตางจากสื่อชนิดอื่น ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อกระจายเสียงและภาพ (Rafaeli ,1986)
การสื่อสารแบบ CMC เปนการแสดงความคิดที่กระทําไดอยางอิสระ เปนระบบ
และเปนการสื่อสารที่ดีกวาการสนทนาตามปกติ การสื่อสารแบบ CMC เปนการสื่อสารแบบไม
พรอมกัน (Asynchronous Communication) ที่มีความเกี่ยวของกับบริบท (Context) โดยผูสื่อสาร
จะทิ้งขอความ (Post Messages) ไดอยางไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ที่ทําการสื่อสาร
(Unlimited Time and Space) และเมื่อผูรับสารไดรับขอความก็จะมีเวลาในการที่จะพิจารณาเรื่อง
ราวกอนที่จะตอบกลับ การที่มีเวลาในการคิดและการทิ้งสิ่งบงชี้ถึงความแตกตางทางสังคมนั้น
อาจเปนการเพิ่มความเร็วในการทําการตัดสินใจ (Hiltz และ Turoff ,1993)
นอกจากนั้นการวิจัยวาทกรรมในการสื่อสารแบบ CMC พบวาผูทําการสื่อสารมี
แนวโนมที่จะถูกขัดขวางขณะทําการสื่อสารนอยกวาการสื่อสารในสถานการณแบบเผชิญหนา
(Kiesler, Siegel, & McGuire, 1984; Rice & Love, 1987).
การสื่อสารแบบ CMC และอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ต ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะเปนสื่อมวลชน (Mass
Medium) ประเภทหนึ่ง โดยชองทางการสื่อสารในยุคตน ๆ เปนไปเพื่อจุดประสงคทางการทหาร
และการศึกษา แตทุกวันนี้อินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงทุกคนไดดวยคอมพิวเตอร โทรศัพท โมเด็ม
และคาใชบริการที่ไมสูงนัก
อินเทอรเน็ตนับเปนชองทาง (Channel) หรือตัวนําสาร (Carrier) ที่มีศักยภาพใน
การสื่อสาร (Protential medium) อีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะความสามารถสรางปฏิสัมพันธใน
กระบวนการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนศักยภาพของสื่อรูปแบบใหมที่ยังไมปรากฏ
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ในสื่ออื่น ๆ การสื่อสารทางอินเทอรเน็ตไมใชเปนการสื่อสารระหวางบุคคลหรือการสื่อสารมวลชน
แตอินเทอรเน็ตเปน “ สื่อผสม ” (Hybrid Medium) ซึ่งรวมเอาคุณสมบัติในการสื่อสารระหวาง
บุคคลและการสื่อสารมวลชนไวดวยกัน (เพ็ญทิพย จิรพินนุสรณ , 2539)
การสื่อสารผานอินเทอรเน็ตทําใหเราสามารถกาวขามปญหาเรื่องขอบเขตของ
เวลาและสถานที่ (Boundaries of time and space) ซึ่งผูใชอินเทอรเน็ตสามารถสื่อสารถึงกันได
ตลอดเวลา ถึงแมวาแตละซีกโลกจะมีความตางในเรื่องของเวลาก็ตาม และเราสามารถพูดคุยกับ
คนในอีกประเทศหนึ่งแมจะอยูหางไกลกันคนละซีกโลก
ในการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตนับวาเปนชองทางสําหรับ
ตัวสารที่ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธขึ้น ซึ่งเปนการปฏิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอรมากกวาที่จะใช
คอมพิวเตอรเปนชองทางในการสรางปฏิสัมพันธ (Donna L. Hoffman & Thomas P. Novak,
1995) ดังแบบจําลองตอไปนี้
C

→

Content

→

Medium

→ Content

→

C

ความสัมพันธจากการสื่อสารในเบื้องตนไมไดเกิดขึ้นระหวางผูสงสารและผูรับสาร
แตเกิดขึ้นจากสภาพบรรยากาศการสื่อสารผานตัวกลาง (Computer Mediated Environment) ที่
ผูสงสารและผูรับสารมีปฏิสัมพันธกัน ผูรับสารอาจกลายเปนผูสงสารได เนื่องจากการปฏิสัมพันธ
ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน
ในมุมมองนี้ขอมูลขาวสารไมไดถูกสงผาน
จากผูสงสารไปยังผูรับสารเทานั้น แตเปนการสงผานตัวกลางในการสื่อสาร ซึ่งเปนตัวทําใหเกิด
กระบวนการสื่อสารที่แทจริง ดังนั้นเมื่อเกิดการปฏิสัมพันธขึ้น ผูสื่อสารจะรับรูบรรยากาศการสื่อ
สารสองแบบ คือ บรรยากาศทางกายภาพที่ผูสื่อสารนําเสนอออกไปและบรรยากาศในการสื่อสาร
ผานตัวกลางคอมพิวเตอร
ดังแบบจําลองการสื่อสารแบบ Many-to-Many in ComputerMediated Environment ดังตอไปนี้
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C
ที่มา : http://www.2000.ogsm.vanderb…n.july11.1995/cmepaper.html

จากแบบจําลองนี้ พบวาผูรับสารทางอินเทอรเน็ต สามารถเปลี่ยนสถานะไปเปน
ผูสงสารไดไมยาก ซึ่งแตกตางจากการสื่อสารผานสื่อมวลชนที่การเขาถึงสื่อทําไดไมสะดวก เพราะ
ถูกควบคุมโดยผูกรองสาร ขอมูลขาวสารที่เผยแพรบนอินเทอรเน็ตบางสวนอาจขาดคุณภาพ เนื่อง
จากขาดการตรวจสอบที่รัดกุม เชน ขอความหลอกลวงหรือโฆษณาชวนเชื่อ รวมทั้งการสราง
กระแสของเหตุการณใด ๆ
นอกจากนี้ Hoffman และ Novak ยังพบวาสื่ออินเทอรเน็ตมีคุณลักษณะการสื่อ
สารแบบแสวงหาขอมูลตามความสนใจของผูใช (Information Pull) ซึ่งตางจากสื่อสารมวลชน
ประเภทอื่น ๆ ที่เปนการสื่อสารแบบผลักดันขอมูลออกสูผูรับ (Information Push) ทั้งนี้เปนเพราะ
อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่ควบคุมโดยผูใชมากกวาเปนสื่อที่ถูกควบคุมโดยผูสงสาร นั่นหมายความวา
ผูใชสามารถที่จะเลือกรับขอมูลขาวสารตามที่ตองการเปดรับหรือเลือกปฏิเสธขอมูลที่เห็นวาไมนา
สนใจไดอยางสะดวก และหากผูรับสารมีความสนใจเปนพิเศษตอขอมูลขาวสารเรื่องใด ๆ ก็
สามารถติดตอสื่อสารกับผูสงสารเพื่อขอหรือเพิ่มเติมขอมูล ตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข
หรือรวมแสดงความคิดเห็นไดดวย โดยอาศัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือโปรแกรม
สนทนาผานอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการติดตอ
จอหน ดีเซมเบอร (Dcember, 1995) กลาววา ขอความบนอินเทอรเน็ตนั้นถูก
กระจายจากผูสงสารไปยังผูรับสารไดในหลายรูปแบบดังนี้
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1. การสื่อสารจากจุดหนึ่งไปสูจุดหนึ่ง (Point to Point) เปนการสื่อสารสวน
บุคคลจากบุคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส
2. การสื่อสารจากจุดหนึ่งไปสูหลาย ๆ จุด (Point to Multipoint)
เปนการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังกลุมผูรับที่เฉพาะเจาะจง เชน Electronics
Mailing Lists
3. การสื่อสารจากจุดหนึ่งไปสูศูนยคอมพิวเตอร (Point to Server Broadcast)
เปนการสื่อสารของบุคคลหนึ่ง หรือกลุมหนึ่งไปยังศูนยคอมพิวเตอรที่ใหบริการ
แบบทั่วไป โดยผูรับจะ เปนใครก็ไดที่ติดตั้งซอฟแวร เชน การสนทนาบน
อินเทอรเน็ต (Internet Relay Chat) หรือระบบกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส
(Bulletin Board System / BBS) เปนตน
4. การสื่อสารจากจุดหนึ่งไปสูศูนยคอมพิวเตอรที่ใหบริการเฉพาะกลุม (Point
to Server Narrowcast) เปนการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังศูนยคอมพิวเตอร
โดยผูรับตองเปนสมาชิกหรือลงทะเบียนไวกับศูนยคอมพิวเตอรนั้น ๆ และการ
จะเขาถึงขอมูลไดนั้นจะตองแสดงชื่อและรหัสผานดวย
ลักษณะของการสื่อสารแบบ CMC
Michael Jaffe (1994) ไดสรุปลักษณะเดนของการสื่อสารแบบ CMC ไวดังนี้
1. การมีสวนรวมแบบประชาธิปไตย (Democratic Participation)
Abramson et al. (1988) กลาววา การปฏิสัมพันธที่มีลักษณะเปนการแสดง
ความสนใจและเอาใจใสตอเรื่องราวของประเทศ เชน การแสดงความเห็นสาธารณะในเรื่องการ
เมือง จะเรียกวา Communication Democracy ทั้งนี้ก็เพื่อความดํารงอยูของระบอบประชาธิปไตย
และความคาดหวังของพลเมืองวาเสียงที่วิพากษวิจารณออกไปจะเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
นักการเมืองผูมีสวนเกี่ยวของตอไป
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การใชงานในระบบ Usenet นั้น หัวขอเรื่อง (กระทู) ตาง ๆ จะถูกตั้งขึ้นมาตาม
ความสนใจของแตละคน และคนที่มาทีหลังก็สามารถเลือกเขารวมแสดงความเห็นตอหัวขอเรื่อง
เดิมหรืออาจจะตั้งหัวขอใหมก็ไดเชนกัน ดังนั้นการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรจึงทําหนาที่
เสมือนเวทีเสรีที่ผูใชอินเทอรเน็ตมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วาทกรรมทางการเมือง
2. การตัดสินใจ (Decision-Making)
การสื่อสารแบบ CMC เปนการลดระดับสิ่งที่เปนตัวชี้ถึงความแตกตางทางสังคม
เศรษฐกิจ รูปราง สถานภาพ และพฤติกรรมการพูดระหวางผูรวมสื่อสาร ซึ่งความแตกตางนี้อาจ
เปนตัวสรางกําแพงทางสังคมในการแสดงความเห็น เชน ตองทําตามที่สังคมคาดหวัง ดังนั้น
CMC ชวยลดระดับความรุนแรงของการกระทบกันทางความคิดในวาทกรรมทางการเมือง และ
สังคมได ผูใชการสื่อสารแบบ CMC จะรูสึกมีความเทาเทียมกันมากกวาการสื่อสารแบบเผชิญหนา
(Face-to-Face) (Rice & Love, 1987)
3. การแสดงตัวตนและความมีประชาธิปไตย
(Identity and Democratization)
การใชนามแฝงใน CMC จะชวยลดความรูสึกเสี่ยงของบุคคลที่จะเปดเผยขอมูล
สวนตัว ดังนั้นผูมีสวนรวมทางการเมืองอาจจะชอบที่จะพูดหรือแสดงความเห็นในเรื่องราวที่โตแยง
ดวยความรูสึกที่ไมขวยเขินและมีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ การใชนามแฝงยังทําใหการ
สื่อสารมีความงายขึ้น โดยปราศจากขอบังคับเรื่องความคาดหวังทางสังคม เชน การยากที่จะบง
บอกถึงเพศหรือการแสดงถึงที่มาของนามแฝง (Matheson & Zanna, 1990).
จากลักษณะของการสื่อสารแบบ CMC โดยผานอินเทอรเน็ต ผูวิจัยสามารถสรุป
ลักษณะของบริบท (Context) การสนทนาบน Bulletin Board ไดวา บริบทของการสื่อสารแบบ
CMC หรือลักษณะการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตนี้เอง เปนบริบทการสนทนาในงานวิจัยครั้งนี้ (วัตถุ
ประสงคที่ 3) อันไดแก ความอิสระในการแสดงออก (Freedom) หรือการมีสวนรวมแบบ
ประชาธิปไตย หรือการเปนเวทีเสรีในการแสดงความคิด การไมมีขอบเขตในเรื่องเวลาและสถานที่
(No Time and Space Boundaries) , การลดระดับความรุนแรงของการกระทบกันทางความคิด
และการสามารถใชนามแฝงหรือการปดบังชื่อจริง (Anonymous) จะเปนการชวยลดความรูสึก
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เสี่ยง โดยบริบททั้งหมดนี้จะเปนตัวสนับสนุนใหเกิดวาทกรรมหลากหลายรูปแบบในการสื่อสาร
ผาน Bulletin Board ของเว็บไซตไทย

2.5 ทฤษฎีการขัดแยง (Conflict Theory)
ทฤษฎีดังกลาวเปนทฤษฎีแมบทที่สําคัญอีกทฤษฎีหนึ่งของสังคมวิทยา เกิดขึ้น
จากแนวคิดของนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันสําคัญสองคน คือ Karl Marx และ George Simmel
ซึ่งเปนคูตรงขามกับทฤษฎีการหนาที่ ที่เนนเรื่องระเบียบสังคม ความสมดุลและกลไกในการรักษา
ดุลยภาพ และความเปนระเบียบมากเกินไป จนมองเห็น ความไมมั่นคง การเสียระเบียบและการ
ขัดแยงวาเปนพฤติกรรมเสียระเบียบไปเสียหมด
ความจริงสิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งในชีวิตสังคม
มนุษยเทา ๆ กัน ความเปนระเบียบ ความสมดุลในสังคมนั่นเอง เพียงแตเปนคนละดานของชีวิต
เทานั้น ซึ่งในสังคมมนุษยมีกลไกบางอยางที่ทําใหการขัดแยงเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมพน เชน
(สัญญา , 2533)
1. การที่บุคคลมีอํานาจไมเทากัน
ทําใหคนมีอํานาจมากถือโอกาสเอารัดเอา
เปรียบผูมีอํานาจนอย ทําใหเปนแหลงที่มาของความตึงเครียดและการขัดแยง
ในสังคม
2. การที่สังคมมักมีของหายากอยูอยางจํากัดเปนเหตุใหตองมีการตอสูดิ้นรน เพื่อ
ใหไดสวนแบงจากของที่มีอยูจํากัดนั้น และ
3. ในสังคมมักมีกลุมตาง ๆ ที่มีเปาหมายไมเหมือนกัน กลุมเหลานี้จึงตองแขง
ขันชวงชิงกันบรรลุเปาหมายนั้น อันเปนเหตุใหตองมีการกระทบกระทั่ง
ระหวางกลุมได ดังนั้น การขัดแยงจึงเปนสิ่งธรรมดาหรือความจริงในชีวิตสังคม
อยางหนึ่ง
เนื้อหาสาระของทฤษฎีความขัดแยงที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปจจุบัน คือ แนวคิด
ของ George Simmel ซึ่งไดเสนอแนวทางการวิเคราะหปรากฏการณแบบขัดแยงวิธีใหมซึ่งเปนขอ
ความทฤษฎี (Theoretical Statements) เกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการ ทางสังคมขั้นพื้นฐานที่
ตั้งชื่อวาสังคมวิทยารูปแบบ (Formal Sociology) ที่พยายามสรางขอความนามธรรมจากลักษณะ
ของกระบวนและเหตุการณที่ปรากฏอยูในสภาพตาง ๆ ทางสังคมอยางกวางขวางก็เพื่อที่จะคนหา
ขอความนามธรรมที่แสดงใหเห็นกระบวนการทางสังคมที่พื้นฐานที่สุดขององคการทางสังคม
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ซิมเมล เห็นวาการขัดแยงเปนสิ่งเกาแกและหลีกเลี่ยงไมพนทุกสังคม ซึ่งโครงสราง
ทางสังคมประกอบดวยกระบวนการที่แยกกันไมออกในความเปนจริงสองประเภท (แยกไดเฉพาะ
ทางทฤษฎี) คือ กระบวนการสื่อสัมพันธ (Associative Process) และกระบวนการแตกสัมพันธ
(Dissociatative
Process) โดยการขัดแยงจึงเปนสิ่งที่มุงแกปญหาการแบงเปนสองพวก
(Dualism) อันเปนวิธีทางบรรลุถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันบางอยาง แมวาบางครั้งจะตองมี
การทํางานอีกฝายหนึ่งก็ตาม เหตุผลเชนนั้นก็คลายคลึงกับการแสดงอาการของโรคภัยในสิ่งมีชีวิต
แลวกําจัดโรครายนั้นเสียเพื่อใหชีวิตดํารงตอไปได ซึ่งหากจะสรุปสาระความคิดในทฤษฎีความขัด
แยงของซิมเมลนั้น ก็พอสรุปไดดังนี้
1. ความสัมพันธทางสังคม จะเกิดขึ้นในภาวะสังคมปรกติ ซึ่งความสัมพันธทาง
สังคมอาจสืบเนื่องมากจากกระบวนการทางอินทรียภาพสองกระบวนการ
คือกระบวนการกอสัมพันธและกระบวนการแตกสัมพันธ
2. กระบวนดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากทั้งแรงขับสัญชาตญาณ และความ
จําเปนอันสืบเนื่องมาจากความสัมพันธทางสังคมประเภทตางๆ
3. ดังนั้น กระบวนการขัดแยงจึงเปนสิ่งเกาแกแตโบราณของสังคม แตไมจําเปน
ว า จะต อ งเป น สิ่ ง ทําลายระบบสั ง คมหรื อก อใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเสมอไป
4. ตามความเปนจริงแลว การขัดแยงเปนกระบวนการสําคัญอยางหนึ่งที่ดําเนิน
ไปเพื่อดํารงรักษาสังคมหรือสวนประกอบบางอยางของสังคม
ดังนั้น จากทฤษฎีนี้จึงทําใหเขาใจถึงการเกิดขึ้นของวาทกรรมที่เปนขั้วความคิด
ที่เกิดความขัดแยงระหวางกันในการสนทนาบนBulletin Boardวาเปนสภาพขอเท็จจริงตามธรรม
ชาติของมนุายที่ไมวาจะเนนเรื่องใดก็สามารถเกิดความขัดแยง ไมลงรอยกันในทางความคิดได ซึ่ง
ความขัดแยงนี้จะนํามาซึ่งการถกเถียงเพื่อหาขอสรุปที่ดีที่สุดที่เปนคําตอบของปญหานั้นๆ ได หรือ
บางทีคําตอบนั้นก็ยังคงตองคนหากันตอไป โดยไมสามารถหาขอยุติได แตประโยชนที่จะไดรับจาก
การตอสูทางความคิด จะนํามาซึ่งการพัฒนาสติปญญาความรูของมนุษยชาติสําหรับคนรุนหลังใน
อนาคต
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2.6

แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ (Public sphere)

การเกิดขึ้นของพื้นที่สาธารณะนั้น เปนแนวคิดที่กลาวถึงสภาพของสังคมที่มีพื้นที่
หนึ่งที่เปดกวางใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน ถกเถียงในประเด็นตาง ๆ ไดอยาง
อิสระเสรี ซึ่งเปนสภาพของสังคมที่เกิดขึ้นในราวศตวรรษที่ 18 ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนชวงของ
ทุนนิยม ที่เขามาแทนที่สังคมศักดินา เมื่อเริ่มมีชนชั้นกลางมากขึ้น ทําใหผูคนมีอิสระจากการครอบ
งําของคริสตศาสนา และระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ในยุคสมัยนั้นพื้นที่
สาธารณะที่ประชาชนใชจับกลุมพูดคุยกัน แสดงความคิดเห็นของตนตอการบริหารงานของรัฐบาล
ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ในสังคม ก็มักจะพบที่โรงแสดงละคร (Theatre) สถานที่แสดงงานศิลปะ
(Art Gallary) รานกาแฟ (Coffee House) หองรับแขกในบานขนาดใหญ (Salon) นิยาย (Novels)
และบทความวิจารณ (Critism) (รัตนาวลี,2543)
พื้นที่สาธารณะนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาตลอด เมื่อเขามาในศตวรรษที่
20 ซึ่งเปนยุคที่เกิดการกระจายเสียงขึ้น การสื่อสารมวลชนเปนพื้นที่ที่เกิดการโตเถียงกันอยางเปด
เผยและเปลี่ยนประเด็นจากเรื่องการเมืองมาเปนประเด็นที่สื่อมวลชนตองการนําเสนอและเปนเรื่อง
ที่ประชาชนโดยทั่วไปสนใจ เชนเรื่องราวในวงการบันเทิง ขาวสังคมทั่วไป ซึ่งอาจกลาวไดวาสื่อมวล
ชนสามารถนําเรื่องสวนบุคคลมาเปนเรื่องสาธารณะไดอยางเปดเผยมากกวายุคกอน
ปจจุบันพื้นที่สาธารณะก็ยังคงมีอยู ซึ่งไมเพียงแตเปนศูนยกลางแสดงความคิด
เห็นทางการเมืองเทานั้น แตไดขยายขอบเขตไปอยางกวางขวางรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เปนที่นาสนใจ
ของสังคมขณะนั้น และมีการเปดพื้นที่สาธารณะใหม ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามความเติบโตของสื่อตาง ๆ
ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หรือสื่ออื่น ๆ ที่เปนผลิตผลของความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีของมนุษยชาติ ทําใหเกิดเวทีเสรีทางวัฒนธรรม (Cultural Forum ) ซึ่งเปนตัวแทนของ
คนในสังคมนั้น (Social Representation)
พื้นที่สาธารณะที่ปรากฏในสื่อปจจุบัน จะไมใชการแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเกิด
ขอสรุป หรือเกิดความสอดคลองกัน ดังเชนที่เกิดขึ้นในอดีต แตเปนการแสดงความคิดเห็นที่ผูแสดง
ความคิดเห็น ตางมีจุดยืนที่หลากหลาย และเปนตัวของตัวเอง ซึ่งทายสุดไมจําเปนตองมีขอสรุปที่
เห็นพองตรงกันก็ได แตจะเปนตัวแทนของคนในสังคมที่ทําใหเกิดเอกลักษณในสังคม (Social
Identity) และแสดงความสัมพันธแหงอํานาจ (Power Relation) ซึ่งสื่อสมัยใหม สวนใหญจะเปน
พื้นที่สาธารณะจําลอง (Pseudo –public sphere) เพราะเปนการแสดงเนื้อหาที่แทจริงที่ผูชมไม

28
สนใจเรื่องเหตุผล ในความคิดเห็นดังกลาวมากนัก แตเปนเครื่องมือที่ทําใหรูสึกนาติดตาม โดยไม
ไดสนใจเนื้อหาที่แทจริง และผูชมจะรูสึกตื่นเตน นาติดตามวาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป
ยุคของการสื่อสารผานคอมพิวเตอรที่มาถึง ไดสงผลกระทบอยางสําคัญตอ พื้นที่
สาธารณะที่กอใหเกิดชุมชนเสมือน (Virtual Communities) ที่ไมจําตองเปนการสื่อสารแบบเผชิญ
หนา (Face-to-Face Communications) ดังเชนแตกอน และการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต มัก
จะเปนการแสดงความคิดเห็นโตแยงกันอยางไมคอยมีเหตุผล และไมมีความสอดคลองกัน ซึ่งมี
สาเหตุจากลักษณะเฉพาะบางประการของรูปแบบการสื่อสารนี้ที่ผูใชสามารถเลือกเอกลักษณ
และเปลี่ยนแปลงตัวเองไดตามความตองการตลอดเวลา ในการแสดงตนเพื่อแสดงความคิดเห็นที่
ไมตองการพบปะหนาตากัน ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง คนแกหรือคนหนุมสาว ก็แลวแต
จินตนาการของตน และตนเองก็สามารถสรางภาพเสมือนของตนที่จะสามารถเปนไดทุกอยาง ที่
แตกตางจากความเปนจริงที่ตนเปนอยู
ลักษณะดังกลาวขางตนจึงเปนการปฏิวัติรูปแบบของการสื่อสารซึ่งเดิมบุคคลหนึ่ง
ที่ติดตอสัมพันธกันก็ยอมมีเอกลักษณ (Identity) ของตนเอง โดยเอกลักษณจะยึดติดกับลักษณะ
ทางกายภาพของมนุษย ซึ่งทําใหบุคคลที่แสดงความคิดเห็นนั้น ๆ ตองรับผิดชอบตอจุดยืนของตน
เอง และมีความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันสูง เพราะเปนการสื่อสารที่เห็นหนาซึ่งกันและกันวาบุคคลที่
แสดงความเห็นนั้นเปนใคร มีความนาเชื่อถือมากนอยขนาดไหน แตการสื่อสารผานคอมพิวเตอร
จะไมมีปรากฏการณเชนนั้น จึงทําใหเกิดการรวมกลุมที่ไมคอยลงตัว ไมมีความคิดเห็นที่สอดคลอง
กัน และเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกันมากเกินไป ทั้ง ๆ ที่ความคิดเห็นนั้นอาจจะมาจากคน ๆ
เดียวกันก็ได การสื่อสารรูปแบบนี้จึงเปนการแสดงความคิดเห็นตามความสนใจของแตละคนมาก
กวา ซึ่งผลของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร ทําใหเกิดชุมชนที่ปฏิสัมพันธทางคอมพิวเตอร
(Human-Machine Assenblage) ขึ้นแทนแทนปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา (Face-to-Face)ในอดีต

2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยซึ่งผูวิจัยไดใชในการศึกษานี้ประกอบดวยผลงานที่สําคัญเกี่ยวของใน
สองสวนคือ สวนที่หนึ่งเปนงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร และสวนที่สองเปนงาน
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมในบริบทของสื่อมวลชน ซึ่งรายละเอียดแตละสวนมีดังนี้
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สวนที่ 1 งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
1) งานวิจัยของ Michael Jaffe (1994) ไดทําการศึกษาเรื่อง Interactive
Mass Media and Political Participation ที่สนใจศึกษาเรื่องการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร
(CMC) กับบริบทการมีสวนรวมทางการเมือง จากการวิจัยพบวา การสื่อสารแบบ CMC มีความ
สัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง คือ เมื่อคนยอมรับรูปแบบการสื่อสารแบบ CMC มากขึ้น
การแสดงออกถึงความมีสวนรวมทางการเมืองก็มากขึ้นเชนกัน ในทางกลับกัน การมี สวนรวมทาง
การเมืองก็มีผลกระทบกับการสื่อสารแบบ CMC เชน นักการเมืองและพรรคการเมืองหันมาใชสื่อ
อินเทอรเน็ตในการรณรงคหาเสียงและประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ มากขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวา ผูใชอินเทอรเน็ตมักจะสรางวาทกรรมเรื่องสังคม-การเมือง
(Sociopolitical Discourse) ภายใตสภาวะแวดลอมการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร เนื่อง
จากผูใชอินเทอรเน็ตจะรูสึกถึงความเสมอภาคและปลอดภัยขณะทําการสื่อสาร คือ มีเสรีภาพ ไม
มีการเปดเผยตัวตนที่แทจริง ลดความเสี่ยงและการปะทะทางความคิด
2) งานวิจัยของ หรรษา วงศธรรมกูล (2541) ศึกษาเรื่องการใชประโยชน และ
ความพึงพอใจตอเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรพบวา วัตถุประสงคในการใชบริการอินเทอรเน็ตของนักศึกษาเปนดังนี้ คือ บริการสืบ
คนขอมูล เปน 42.4 % จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปน 36.7 % บริการ Telnet ไปยังคอมพิวเตอร
เครื่องอื่นๆ เปน 25.1 % และสนทนาแลกเปลี่ยน คิดเปน 24.2 %
3) งานวิจัยของ สนอง ฉ่ําชื่น (2541) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต ใน
ประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามผานอินเทอรเน็ต พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญ (24.5%) ใช
อินเทอรเน็ตในชวงเวลา 22.00 - 24.00 น. รองลงมาใชอินเทอรเน็ตในวันหยุดสุดสัปดาห 22.4 %
และ ชวงเวลา 17.00 - 21.00 น.เปน 18.8% และเมื่อศึกษาถึงวัตถุประสงคการใชอินเทอรเน็ต
ของผูใชสวนใหญก็แบงไดดังนี้ เพื่อรับ-สงอีเมล (21.1%) เพื่อใชถายโอนหรือดาวนโหลดขอมูล
(19.3%) เพื่อความบันเทิง (18.6%) เพื่องานวิจัย (15.4%) และเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยน (9.2%)
4) วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย ของรัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์ ไดศึกษาถึงมณฑลสาธารณะของการสื่อสารผาน
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สื่อกลางคอมพิวเตอร : กรณีศึกษา www.pantip.com และ www.sanook.com (2543) ซึ่งคนพบ
วามณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร เปนเวทีการสนทนาทางวัฒนธรรม
(Cultural Forum) ที่มีประเด็นตามความสนใจของผูใชงาน และยังมีลักษณะเปนชุมชนเสมือน
(Virtual Community) ที่เกิดขึ้นขนานไปกับโลกแหงความเปนจริง ลักษณะการมีสวนรวมเปน
การปฏิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอร (Machine Interactivity) ซึ่งหนาที่ในมณฑลสาธารณะของ
การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร คือ ชองทางกระตุนเราและผลักดัน เพื่อพัฒนาผลประโยชน
แหงชาติ การสรางสายสัมพันธ การใหความบันเทิง เปนชองทางการสื่อสารตองหาม นอกจากนี้
แลวผูใชงานยังใชมณฑลสาธารณะของการสื่อสารรูปแบบนี้เพื่อประโยชนและความพึงพอใจสวน
ตัว เปนแหลงขอมูลเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคนอื่น ๆ เพื่อนําไปเปนประโยชนตอตัวเองและใช
เพื่อเปนตัวกลางในการสรางสัมพันธกับคนอื่น ๆ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารระบบอินเทอรเน็ตนั้น ทําใหผูวิจัยพบ
วานอกจากการใชบริการหลักๆ บนอินเทอรเน็ตเชน World Wide Web และ E-Mail แลว การใช
บริการสนทนาแลกเปลี่ยนบนเวบบอรดก็ยังเปนอีกบริการหนึ่งที่มีผูใชบริการเปนจํานวนมากใน
ประเทสไทย ดวยลักษณะพิเศษที่เปนพื้นที่สาธารณะผานคอมพิวเตอรที่มีขอดีหลายประการ และ
ตอบสนองตอความตองการผูใชอยางหลากหลาย ซึ่งเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนชวงเวลา
วางจากงาน หรือวางจากการเรียน คือ ชวง 22.00 – 24.00 น. รองลงมาคือในวันหยุดสุดสัปดาห
และชวงเวลา 17.00-21.00 น. ซึ่งขอมูลนี้ผูวิจัยจะไดนําไปประกอบการวางแผนระเบียบวิจัยตอไป
สวนที่ 2 งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมในบริบทของสื่อสารมวลชน
1) งานวิจัยของ Jarrod E. Jasper และ Shaheryar Wajahath ศึกษาเรื่อง
Towards a Discourse Analysis of User Clickstreams on the Web พบวา วาทกรรมนั้น
แสดงนัยถึงจุดมุงหมายหรือความตั้งใจ ของผูสนทนาได และการสนทนา คือวิธีการหนึ่งที่ผูทําการ
สื่อสารปฏิบัติการทางวาทกรรม ดังนั้นการเขาใจถึงจุดมุงหมายของผูสื่อสาร จึงทําใหเราสามารถ
เขาใจความหมายของวาทกรรมหรือการสนทนานั้นได
2) วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ของวิไล สมพันธ ไดศึกษาถึงการวิเคราะหวาทกรรมรายการวิทยุ จส.สนทนา (2536)
ซึ่งพบวาบทบาทของรายการ จส.สนทนา ทางสถานีวิทยุจส.100 ที่เปนสถานีวิทยุแหงแรกของ
ประเทศไทย ที่เปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นนั้น ถือวาเปนกาวแรกในการเขาสูยุคสงคราม
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ขาวสารในประเทศไทย แตเปนเวทีแสดงความคิดเห็นที่ไมเปนไปอยางเสรี มีคนเพียงบางกลุมเทา
นั้น ที่จะมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และไมกอใหเกิดวาทกรรมที่เปนองคความรู หรือขอมูลใหม
มากนัก โดยผูรวมสื่อสารตองสรุปและคิดเอาเองจากการปฏิบัติวาทกรรม ผูดําเนินรายการเปน
เพียงสื่อกลางที่เชื่อมโยงใหผูรวมสนทนาไดแสดงความคิดเห็น บทบาทของผูรวมสื่อสารถูกจํากัด
ดวยขั้นตอน หรือกระบวนการคัดเลือกผูที่ตองการเขารวมสนทนา วาทกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเปนการ
เลาเรื่อง หรืออธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมของผูมีสวนรวม กลาวคือวาทกรรมมีหนาที่ชี้แจง
แถลงไขและอธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ ใหผูอื่นไดรับรูเทานั้น (เปนแคทางผานของผูรวม
แสดงความคิดเห็น) ซึ่งผูปฏิบัติวาทกรรมไมไดหวังผลในทางปฏิบัติอันนําไปสูการแกไขปรับปรุงให
ดีขึ้น
3) สารนิพนธวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ คณะ
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2540) ของรุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
ไดศึกษาถึงวาทกรรม และอํานาจสื่อมวลชน ซึ่งพบวา ภาษามิใชสิ่งที่ไรเดียงสา เพียงแคถายทอด
ความรูสึกนึกคิดของเราเทานั้น แตตัวของภาษามีอิทธิพลในการกําหนดกรอบความคิดของผูคน
ดวย อาชีพของสื่อมวลชนนั้นเปนอาชีพที่ ” เลนอยูกับภาษาหรือวาทกรรมตลอดเวลา ” สื่อมวลชน
มีอิทธิพลตอความคิดของผูคนก็ดวยความสามารถ ในการขยายขอบเขตปฏิบัติการทางวาทกรรม
(discoursive practice) ออกไปใหกวางไกล ยิ่งครอบคลุมพื้นที่ที่มนุษยอาศัยอยูไดมากเทาไหร ก็
มีอํานาจ ในการครอบงําความคิดของมนุษยไดมากขึ้นเทานั้น ซึ่งประชาชนไมควรเชื่ออยางเด็ด
ขาดวาสิ่งที่สื่อมวลชนนําเสนอจะเปนเรื่องจริงทั้งหมด วาทกรรมนั้นเหมือน” ดาบสองคม ” ซึ่งอาจ
นําไปใชเพื่อการสรางสรรคหรือทําลายก็ยอมไดทั้งสิ้น
ขึ้นอยูกับเจตนารมณของผูใชอาวุธเอง
ปฏิบัติการของสื่อมวลชน
จึงเปนองคประกอบที่ไมสามารถแยกออกไดจากการตอสูทางสังคม
(social struggle)
4) วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2542) ของจงกลณี โตสกุลวงศ ซึ่งไดศึกษาการ
วิเคราะหวาทกรรมการใหความหมายสิ่งพิมพลามกของ 9 สถาบันในสังคมไทย ไดแกผูที่ทํางาน
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน นักอิตถีนิยม ผูทํางานดานวัฒนธรรม ฝายกฎหมาย เจาหนาที่ตํารวจ
สื่อมวลชน ชางภาพผูผลิตงานสื่อสิ่งพิมพที่เนนเรื่องเพศ นักวิจารณงานศิลปะที่เนนเรื่องเพศ และผู
บริโภคทั่วไป โดยแสดงใหเห็นถึงอํานาจของวาทกรรม ซึ่งปรากฏออกมาจากภาคปฏิบัติการณจริง
ของวาทกรรม ที่สถาบันตาง ๆ กําหนด และใหความหมาย และมีผลตอการรับรูและการประเมิน
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คุณคาผูคนในสังคมตอสื่อนี้ นอกจากนั้นยังโยงใยความสลับซับซอนในสังคม อันเกี่ยวกับสื่อไมวา
จะเปนคานิยมและมายาคติในเรื่องเพศ ความรุนแรงในสังคมไทย
ทั้งในเชิงโครงสรางและ
วัฒนธรรม หรือการตอสูในสนามวาทกรรมระหวางวาทกรรมกระแสหลักและวาทกรรมทวนกระแส
เพื่อแยงชิงการกําหนดความของสื่อสิ่งพิมพลามกใหแกสังคมไทย
5) วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ของสุภิญญา กลางณรงค ซึ่งไดศึกษาเรื่องมาตรา40
กับวาทกรรมการปฏิรูปสื่อ (2543) ผลจากการศึกษาพบวา การรางกฎหมายประกอบมาตรา 40
ฉบับแรกเต็มไปดวยความขัดแยง โดยมีประเด็นหลัก คือเรื่ององคกรอิสระ วาทกรรมหลักของภาค
รัฐและธุรกิจโทรคมนาคม สนับสนุนแนวคิด ที่เนนเทคโนโลยีเปนหลักกับความเปนโลกไรพรมแดน
การคาเสรี และทุนนิยมเสรี สวนวาทกรรมหลักของวิชาการและองคการพัฒนาเอกชนสนับสนุน
แนวคิดการใหความสําคัญ กับปรัชญาสื่อมวลชน และการปฏิรูปโครงสราง ที่ถวงดุลการสรางฐาน
อํานาจ โปรงใส รวมถึงการคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ และการมีสวนรวมและประชาชนเปนหลัก แตใน
เรื่องวาทกรรมที่แมวาจะมีความขัดแยงทางวาทกรรมมากมาย แตทายสุดก็ตองมาพิจารณากันวา
วาทกรรมใดที่จะนําไปสูการแกปญหา เรื่องระบบสื่อสารมวลชนที่มีปญหาอยูในปจจุบันไดอยาง
แทจริง ไมใชการนําไปสูการสรางปญหาใหมและใหญขึ้นอีกตามมา
สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวาทกรรมในมุมมองดานสื่อสารมวลชนขางตน มี
สวนสําคัญที่ผูวิจัยจะไดนํามาเปนพื้นฐานศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับวาทกรรมที่เกิดขึ้นในอิน
เทอรเน็ต (Bulletin Board) ซึ่งเปนสื่อมวลชนอีกแขนงหนึ่งที่ยังไมไดมีการศึกษาอยางเจาะลึกมาก
นัก โดยที่ลักษณะพิเศษของการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรมีผลทําใหวาทกรรมที่เกิดขึ้นบน
อินเทอรเน็ตนั้น มีความสัมพันธกับบริบทของการสื่อสารแบบผานตัวกลางคอมพิวเตอร ซึ่งไดแก
ความมีอิสระ การไมเปดเผยตัวจริง และ การไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ที่จะชวยลดความ
รูสึกเสี่ยงและเปนอันตรายของ ผูทําการสื่อสารได หากจะแสดงความเห็นตอเรื่องราวทางสังคม
การเมือง ศาสนา ฯลฯ โดยขณะที่วาทกรรมเกิดขึ้นจะมีการสงผานความคิด จุดมุงหมายหรือความ
ตั้งใจของผูสื่อสาร ไปดวยในรูปแบบของภาษา (Ideological - Linguistic Process) ทําใหผูวิจัย
สามารถเขาใจ ลักษณะบริบทเฉพาะของการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรและชวยใหผูวิจัยเขา
ใจความหมาย การสนทนานั้น ๆ อยางแทจริง ซึ่งจะนําไปสูการเขาใจความหมายแฝงเชิงอุดม
การณตางตอ ๆ ไปได
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ การวิเคราะหวาทกรรมบนอินเทอรเน็ต กรณีศึกษา Bulletin
Board ของเว็บไซตไทยพันธทิพย (www.pantip.com) “ นี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยผูวิจัยทําหนาที่เปนผูสังเกตการณและทําการบันทึกการสนทนา
ระหวางผูสื่อสารบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพยดวยตัวเอง ทั้งนี้เพื่อคนหารูปแบบ
วาทกรรมที่เกิด รวมทั้งผูวิจัยไดใชวิธี Conversation Analysis โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับ
วาทกรรมเปนกรอบในการวิเคราะห อันจะเชื่อมโยงผูวิจัยไปสูความเขาใจ ในเรื่องอุดมการณที่
แฝงอยูภายใตบทสนทนาที่สังเกต และจะสะทอนใหทราบถึงความเปนไปในมิติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมขณะนั้น

3.1 หนวยของการวิเคราะห (UNIT OF ANALYSIS)
หนวยวิเคราะหในงานวิจัยครั้งนี้เปนประเภท Social Artifact คือบทสนทนา
(Text - Based Conversation/Discussion) ที่ปรากฏอยูบน Bulletin Board เว็บไซตพันธทิพย

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง (POPULATION & SAMPLE)
3.2.1 ประชากร (Population)
ปจจุบันเว็บไซตของไทยที่ใหบริการ Bulletin Board นั้น มีอยูเปนจํานวนมาก
แตที่นิยมกันทั่วไปในกลุมผูใชอินเทอรเน็ตชาวไทย ไดแกเว็บไซตพันธทิพย (www.pantip.com)
และเว็บไซตสนุก (www.sanook.com) โดยทั้งสองเว็บไซตนี้มีการแบงประเภทกระทูไวอยางเปน
ระเบียบ และมีหลากหลายเรื่องราวที่เปดใหแสดงความคิดเห็น แตจากการสังเกตการณในเบื้องตน
ของผูวิจัยพบวา การปฏิสัมพันธกันในเว็บไซตพันธทิพย มีความตอเนื่องมากกวาในเว็บไซตสนุก
หมายความวา ปริมาณการโตตอบหรือแสดงความคิดเห็นตอกระทูที่ตั้งขึ้นในเว็บไซตพันธทิพยมี
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จํานวนมากกวาและตอเนื่อง อีกทั้งลักษณะการสนทนามักมีลักษณะเขมขน รุนแรงในเรื่องการ
แสดงออกทางความคิดที่สังเกตเห็นไดชัด
ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ ประชากร (Population) ของผูวิจัย คือ กระทูที่ปรากฎ
บน Bulletin Board เว็บไซตพันธทิพย www.pantip.com ซึ่งภายในเว็บไซตนี้แบงประเภทของ
กระทูออกเปนประเภทตามเรื่องราวและความสนใจ เพื่องายสําหรับผูที่เขาไปใชบริการ วามีความ
ตองการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องใด ทั้งนี้ขณะที่เก็บขอมูลผูวิจัยไมนับรวมโตะรวมมิตรซึ่งเปนการรวม
กระทูของทุกโตะ ดังนั้นการเก็บขอมูลจึงแบงออกเปน 13 ประเภท (โตะ \ คาเฟต \ Cafe) ดังนี้
1. กลุมสยามสแควร เรื่องราวความรัก หาเพื่อน
2. กลุมรัชดา เรื่องราวเกี่ยวกับรถ อุปกรณสื่อสาร เครื่องใชไฟฟา
3. กลุมศุภชลาศัย เรื่องราวเกี่ยวกับกีฬา
4. กลุม BluePlanet เรื่องราวเกี่ยวกับการทองเที่ยว
5. กลุมสวนลุมพินี เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต ครอบครัว
6. กลุมหองสมุด เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือ การศึกษา ภาษา ศาสนา ปรัชญา
7. กลุมราชดําเนิน เรื่องราวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
8. กลุมเฉลิมไทย เรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร ดนตรี ศิลปะ ละคร
9. กลุมสินธร เรื่องราวเกี่ยวกับหุน การเงิน การลงทุน
10. กลุมโทรโขง เรื่องราวการรองเรียนขอความเปนธรรม ประกาศขาวสาธารณะ
11. กลุมไกลบาน เรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยในตางแดน/การศึกษา/ทํางาน/ ทอง

เที่ยวในตางประเทศ
12. กลุมหวากอ เรื่องราวสิ่งลี้ลับ ความเชื่อ วิทยาศาสตร
13. กลุมไรสังกัด สําหรับผูไมรูจะเขากลุมไหน

3.2.2 กลุมตัวอยาง (Sample)
ผูวิจัยจะใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) สมาชิก
ของประชากรที่จะไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยางคัดเลือกมาจากกระทูใน 13 กลุม (โตะ) ไดแก กลุม
สยามสแควร กลุมรัชดา กลุมศุภชลาศัย กลุม BluePlanet กลุมสวนลุมพินี กลุมหองสมุด กลุม
ราชดําเนิน กลุมเฉลิมไทย กลุมสินธร กลุมโทรโขง กลุมไกลบาน กลุมหวากอ และกลุมไรสังกัด
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และเนื่องจากในแตละวันมีกระทูที่ตั้งขึ้นมาใหมประมาณ 50 - 100 กระทู ในแต
ละกลุม ซึ่งไมใชทุกกระทูที่ปรากฏลักษณะวาทกรรมความขัดแยง ดังนั้นผูวิจัยจึงวางกฎเกณฑ
เบื้องตนสําหรับการคัดเลือกกระทูที่คาดวานาจะปรากฏลักษณะวาทกรรมจากทุกกลุมมาใชในการ
ศึกษา โดยมีหลักเกณฑสําคัญ 3 ประการดังนี้
3.2.2.1 จํานวนของผูเขารวมแสดงความเห็น มีปริมาณไมนอยกวา 10 ขอความ
3.2.2.2 พิจารณาที่บทสนทนาวาเปนวาทกรรมเชิงขัดแยงหรือไม
3.2.2.3 เลือกนํากระทูดังกลาวขางตน มาเปนกระทูตัวอยางเพื่อใชเก็บขอมูลที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน จนกวากระทูจะถูกลบโดยผูดูแลเว็บไซตหรือ โดย
ระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร

3.3 ประเภทขอมูล และวิธีการรวบรวมขอมูล
สําหรับแหลงขอมูลที่จะทําใหเราสามารถวิเคราะหรูปแบบวาทกรรมในงานวิจัย
ครั้งนี้ คือ บันทึกการสนทนา บน Bullentin Board ของเว็บไซตพันธทิพย โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูล จะใชคุณสมบัติเบื้องตนของกลุมตัวอยางดังกลาวขางตนเปนเกณฑ ซึ่งผูวิจัยจะทําหนาที่
เปนผูสังเกตการณและจดบันทึกการสื่อสารดวยคอมพิวเตอร

3.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยภาคตัดขวาง (Cross – Sectional Study) โดยผูวิจัย
จะทําการเก็บขอมูลทุกวันเปนเวลา 60 วัน คือ ตั้งแตระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ถึง 15
กุมภาพันธ 2543 ซึ่งเกณฑการเลือกเก็บกระทูตัวอยาง ผูวิจัยจะพิจารณาที่จํานวนผูเขารวมแสดง
ความเห็น ซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวา 10 ขอความ และผูวิจัยจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของกระทู
เหลานั้น ทุกวัน จนกระทั่งกระทูจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งปรกติกระทูจะถูกเก็บในระบบฐาน
ขอมูลไดโดยเฉลี่ยประมาณ 7 - 20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูวากระทูนั้นไดรับความสนใจในการรวมแสดง
ความคิดเห็นเพียงไร เชนถากระทูไดรับความนิยม กระทูนั้นก็จะคงอยูนานกวากระทูที่ไมมีผูสนใจ
เขาไปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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3.5 การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัย “ เรื่องวาทกรรมบนอินเทอรเน็ต กรณีศึกษา Bulletin Board
ของเว็บไซตพันธทิพย “ ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการบันทึกมาวิเคราะห โดยในเบื้องตนผูวิจัยจะ
ผูวิจัยจะนํากลุมตัวอยางที่เกิดวาทกรรมความขัดแยงในแตละโตะมาจัดวาวาทกรรมเรื่องใด ที่ผู
สนทนาในชวงเวลานั้นใหความสนใจมากที่สุด (Ordinal Level) โดยเกณฑที่ใชจัดนั้น จะเปนการ
จัดกระทูวาทกรรมจากแตละกลุม โดยจัดหมวดที่มีเนื้อหาหรือประเด็นเดียวกัน หรือเกี่ยวของเขาไว
ดวยกัน การจัดเชนนี้จะเปนตัวบงบอกถึงความสนใจของคนกลุมหนึ่งบนสังคมอินเทอรเน็ต และ
ทําใหผูวิจัยสามารถจัดรูปแบบวาทกรรมตาง ๆ รวมทั้งคนหาความหมายที่อยูในวาทกรรมที่เกิด
ขึ้นได ซึ่งการวิเคราะหขอมูล จะมีประเด็นสําคัญดังนี้
3.5.1 รูปแบบวาทกรรม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคนหารูปแบบวาทกรรมที่เกิดขึ้นบน Bullentin Board ของ
เว็บไซตพันธทิพย โดยการอาศัยหลักเกณฑดานภาษาและการสนทนา อธิบายรูปแบบวาทกรรม
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในสองมิติ คือ มิติดานการใชภาษา (Language) และมิติดานรูปแบบการสนทนา
(Conversation Analysis)
3.5.2 ความหมายของวาทกรรม และความขัดแยงเชิงอุดมการณ
(Conflict Ideologies)
ในการวิเคราะหสวนนี้ ผูวิจัยจะตีความและคนหาความหมายที่มีอยูในวาทกรรม
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยสามารถเขาใจถึงอุดมการณทางความคิด อันสะทอน
ความเปนไปของคนบนสังคมอินเทอรเน็ตที่กําลังศึกษานี้ได
ทั้งนี้เนื่องจากการสนทนาในเว็บไซตพันธทิพยมีอยูอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
ดังนั้นเปนไปไดวาจะพบบทสนทนาที่อาจยาวมากจนไมเหมาะแกการนําเสนอทั้งหมด ผูวิจัยจึงจะ
วิเคราะหบทสนทนาในชวงที่เกิดวาทกรรมอยางเดนชัดเทานั้น และจะทําการสรุปผลโดยรวม ตอไป
ในการนําเสนอ
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3.5.3 การวิเคราะหบริบทการสนทนา
บริบทการสนทนาบน Bulletin Board นั้น สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก
ไดแก บริบทภายใน (Internal Context) คือ บริบทการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร
(Computer - Mediated Communication Context)
ซึ่งประกอบดวย ความมีอิสระในการ
แสดงออก (Freedom) ความไมมีขอบเขตในเรื่องเวลาและสถานที่ (No Time and Space
Boundaries) และการสามารถใชนามแฝงหรือปดบังชื่อจริง (Anonymous) และบริบทภายนอก
(External Context) ไดแก สภาพเหตุการณในสังคมและการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนในขณะนั้น
ซึ่งบริบทเหลานี้มีความสัมพันธกับตัวบทหรือวาทกรรมที่เกิดขึ้น
โดยผูวิ จั ยจะอธิบายใหเห็นถึง ความสัมพัน ธของตัว บทและบริบทการสนทนา
ดวยทฤษฎีการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร วาการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรเปนการ
เปดโอกาสใหตัวบทเกิดความหลากหลาย และมีความอิสระในการแสดงออกมากกวาการสื่อสาร
รูปแบบอื่น

3.6 การตรวจสอบขอมูล
ผูวิจัยตรวจสอบ Validity โดยการใหมีผูชวยวิจัยอีก 1 คน ทั้งนี้เพื่อปองกันการ
เกิดอคติในการวิเคราะหวาทกรรม และทดสอบ Reliability ดวยการทําการวิจัยซ้ํา (Test-Retest
Method) ตอเนื่องเปนระยะเวลาอีก 1 เดือน

3.7 การนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 5 สวน คือ
1. รูปแบบวาทกรรมที่เกิดขึ้นบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย พรอมตัวอยาง
2. ความหมายวาทกรรมและความขัดแยงเชิงอุดมการณ พรอมยกตัวอยางเปนรายกรณี
3. ความสัมพันธของตัวบทและบริบทการสนทนา วาเปนเชนไร
4. รูปแบบ (Model) การสนทนาผาน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย
5. ผลการวิจัยสะทอนปฏิสัมพันธของปจเจกบุคคลและสถาบัน ในบริบทและโครงสราง
เฉพาะซึ่งใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการสื่อสารของคนในสังคมได

บทที่ 4
รูปแบบวาทกรรมและความหมาย
บน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย

การแสดงความคิดเห็นผานทาง Bulletin Board หรือกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส
หรือที่คนไทยรูจักกันดีในชื่อวาเว็บบอรดนั้น เปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตที่มี
ลักษณะเปนการใหขอมูลขาวสารแกผูใชอินเทอรเน็ต รวมทั้งเปนพื้นที่ซึ่งมีการแสดงความเห็นใน
ประเด็นตาง ๆ ตอปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคม ที่มีการนําเสนอขึ้นมาในลักษณะกระทู ทั้งนี้ การ
โตตอบทางความคิด ไมวาจะเปนการแสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม จะอยูในรูปแบบ
ของการสนทนาดวยตัวอักษร หรือการที่ผูรวมสนทนาทิ้งขอความ (Post) ไวที่กระทู
ลักษณะเดนของการสื่อสารผาน Bulletin Board เปนเสมือนเวทีสาธารณะ
(Public Sphere / Forum) ที่เปดโอกาสกวางสําหรับผูใชอินเทอรเน็ตที่สนใจสามารถทราบความ
เคลื่อนไหวในเรื่องราวตาง ๆ รวมทั้งรวมสนทนาแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี มากกวาในสื่ออื่น
ทั้งนี้ เนื่องจากบริบทของการสนทนาผานทางคอมพิวเตอรนั่นเอง ที่ชวยใหเราขามพนขอจํากัด
ตาง ๆ ทางการสื่อสารของสื่อทุกประเภท หรือกลาวกันอยางเขาใจโดยงายวา สื่ออินเทอรเน็ตเปน
สื่อซึ่งยากที่จะมีสิ่งใดมาเปนอุปสรรคระหวางการสื่อสาร

4.1 ลักษณะและประเภทของโตะสนทนาบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย
เว็บไซตพันธทิพย หรือ www.pantip.com เปนเว็บไซตยอดนิยมอันดับหนึ่งของ
เมืองไทย ที่มีความโดดเดนและเปนที่รูจักในกลุมผูใชอินเทอรเน็ตคนไทย โดยเว็บไซตพันธทิพยมี
การจัด Bulletin Board แบงเปนกลุมตามความสนใจของผูใชงาน เพื่อใหผูใชอินเทอรเน็ตสามารถ
เลือกกลุมเขารวมการสนทนาตามความพอใจ โดยผูสนทนาจะพิจารณาตามเนื้อหาของแตละกลุม
เชน หากตองการพูดคุยเรื่องภาพยนตร ดนตรี ตองเลือก เขามาที่โตะเฉลิมไทย หรือถาตองการคุย
เรื่องการเมืองก็ตองเขามาที่โตะราชดําเนิน เปนตน ซึ่งจากลักษณะการแบงกลุม Bulletin Board
ของผูดูแลเว็บไซตของเว็บไซตพันธทิพย ทําใหแตละโตะสนทนามีลักษณะตัวตนของตนเองและมี
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ระดับความขัดแยงที่แตกตางกันไป โดยโตะที่มีความความขัดแยงมากที่สุดคือ โตะราชดําเนิน ซึ่ง
เปนโตะสําหรับผูสนทนาที่ตองการพูดคุยเรื่องการเมือง สังคม ซึ่งมักเปนประเด็นที่มีความจริงจัง
และมีโอกาสที่จะเกิดความเห็นที่ไมตรงกันมากที่สุด ทั้งนี้โตะสนทนาในเว็บไซตพันธทิพยที่มีอยูใน
ปจจุบันทั้งหมด (2545) แบงออกเปน 14 โตะ/หอง/กลุม ดังนี้
1) โตะสยามสแควร พูดคุยเรื่องราวอกหัก รักคุด หาเพื่อน หาแฟน สนทนาฮาเฮ
2) โตะรัชดา พูดคุยเรื่องราวรถ ประดับยนต อุปกรณสื่อสาร เครื่องเสียง
เครื่องใชไฟฟา
3) โตะศุภชลาศัย พูดคุยเรื่องราวฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล กอลฟ ฯลฯ
4) โตะBluePlanet พูดคุยเรื่องราวกลอง ทองเที่ยว ดําน้ํา ตกปลา จักรยานภูเขา
5) โตะสวนลุมพินี พูดคุยเรื่องราวสุขภาพกาย สุขภาพจิต ครอบครัว ชีวิตมีปญหา
6) โตะหองสมุด พูดคุยเรื่องราวหนังสือ การศึกษา ภาษา ศาสนาปรัชญา
7) โตะราชดําเนิน พูดคุยเรื่องราวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
8) โตะสินธร พูดคุยเรื่องราวหุน การเงิน การลงทุน
9) โตะเฉลิมไทย พูดคุยเรื่องราวภาพยนตร ดนตรี ศิลปะ ละคร
10) โตะโทรโขง พูดคุยเรื่องราวรองเรียนขอความเปนธรรม ประกาศขาวสาธารณะ
11) โตะไกลบาน พูดคุยเรื่องราวคนไทยในตางแดน/ปรึกษาวิธีการศึกษา/ทํางาน/
ทองเที่ยวในตางประเทศ
12) โตะไรสังกัด สําหรับผูที่ไมรูจะเขากลุมไหน
13) โตะหวากอ พูดคุยเรื่องวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภูมิปญญามนุษย
เรื่องลึกลับ
14) โตะรวมมิตร รวมกระทูจากทุกกลุม
ทั้งนี้ กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้มาจากโตะสนทนาทั้งหมด 13 กลุม โดย
ผูวิจัยไมเก็บขอมูลจากกลุมโตะรวมมิตร เนื่องจากเปนกลุมที่รวมกระทูจากทั้ง 13 กลุม
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ลักษณะการสนทนาในเว็บไซตพันธทิพย มีระดับการ
ปฏิสัมพันธคอนขางมาก และมีระดับความขัดแยงทางความคิดที่เขมขนรุนแรง โดยเฉพาะประเด็น
ทางการเมือง สังคม และศาสนา โดยสังเกตไดจากประเด็นที่สนทนากันในเว็บไซตพันธทิพยมัก
ถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา หรือเปนประเด็นใหสื่อมวลชนแขนงอื่นอางอิงถึงอยูเสมอ ๆ
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นอกจากนี้บางกลุมบางองคกรยังใชเปนเวทีอิสระทางความคิดแหงนี้เพื่อเปนกระบอกเสียง
เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของสังคมอินเทอรเน็ตตอกลุมหรือองคกรของตนอีกดวย

และ

หัวขอ หรือประเด็น หรือกระทูที่สนทนากันในเว็บไซตพันธทิพยจะมีความหลาก
หลาย ประกอบกับบริบทภายในการสื่อสาร เชน สภาพแวดลอม การสื่อสารผานคอมพิวเตอร ได
แก ความเสรีในการแสดงออก ความไรขอจํากัดเรื่องเวลา และสถานที่ในการสื่อสาร รวมถึงการที่
ผูสนทนาสามารถปกปดตัวตนของตนเองจึงสงผลให ผูรวมสนทนากลาแสดงออกอยางชัดเจนและ
แสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา ในเกือบ ทุกประเด็น ไมวาจะเปนการวิพากษวิจารณทาง
การเมืองหรือสังคมที่ไมขัดตอสถาบัน พระมหากษัตริยและความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้บริบท
ภายนอกของการสื่อสาร ไดแก การนําเสนอขาวของสื่อมวลชน การเกิดเหตุการณในสังคม สงผล
ตอการกําหนดวาระการสนทนา และระดับความขัดแยงในเว็บไซตพันธทิพยอีกดวย ทั้งนี้ทาง
เว็บไซตจะมีผูดูแลเว็บไซต (Webmaster) ทําหนาที่เปนผูดูแลเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซตใหมีการ
เผยแพรอยางเหมาะสมตามขอบเขตที่ควรจะเปน แตยังคงสภาวะการเปนเวทีสาธารณะที่มีขอ
จํากัดเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่น เชน โทรทัศน วิทยุ และ
หนังสือพิมพ

4.2 กระบวนการเขาสูการใชงาน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย

ขั้นตอนและวิธีการที่ผูเขารวมสนทนาบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย
ตองดําเนินการ ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ๆ ดังนี้
1. กรอกแอดเดรส www.pantip.com แลวกดปุม<Enter> เพื่อเขาสูเว็บไซตพันธทิพย
2. คลิกหัวขอ Chat เพื่อดูรายนามของกลุมสนทนา
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ภาพที่ 4.1 แสดงการกรอกแอดเดรส www.pantip.com

3. กระดานขาวในเว็บไซตพันธทิพย แบงออกไดเปน สองกลุม คือ
- CAFÉ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิต สังคม และสิ่งรอบตัว
- TECHNICAL ZONE กลุมนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับดานเทคนิค วิทยาศาสตร และ
คอมพิวเตอร
โดยในแตละกลุมก็แบงออกเปนกลุมสนทนา ๆ ซึ่งหากผูรวมสนทนาสนใจเรื่องใด ก็คลิก
เลือกกระดานขาวนั้น

ภาพที่ 4.2 แสดงชื่อกลุมสนทนาในหนา CAFÉ ของ www.pantip.com
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4. นอกจากจะมีขอความถามตอบ (กระทู) แลว เว็บไซตนี้ยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่ใหบริการอีก อยาง
เชนประสบการณเรื่องเลา และลิงคไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของกับเรื่องราว ในกระดานขาว
หากตองการอานกระทูที่มีผูถามตอบกัน ใหเลือกคลิกหัวขอ”กระทู”

ภาพที่ 4.3 แสดงการเขาถาม-ตอบกระทูของ www.pantip.com

5. เมื่อคลิกแลว จะปรากฏกระทูคําถามตาง ๆ แสดงขึ้น ซึ่งแตละกระทูจะมีสวนประกอบดังนี้
เลขที่กระทู เปนหมายเลขประจํากระทู มักใชอางอิงในกรณีตองการอางถึงกระทูเกา
ชื่อกระทู
แสดงชื่อของกระทู
กลุมยอย
แสดงชื่อของกลุมยอยวา กระทูนี้เปนเรื่องอะไร
จํานวนผูตอบ จํานวนของผูตอบคําถามนี้ (ถาเปนเลข 0 แสดงวาไมมีผูตอบ)เวลาตั้ง
กระทู
เวลาที่ผูตั้งกระทู สง(Post) กระทูนี้เขามาในกระดานขาว หากสนใจตั้ง

กระทูใดใหคลิกที่กระทู นั้น ๆ
ภาพที่ 4. 4 แสดงหนาความเห็นในกระทู
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6. เมื่อคลิกแลว จะมีหนาตางใหม แสดงรายละเอียดของกระทู ซึ่งหากพบเครื่องหมายแสดงวาผูตั้ง
กระทูใชชื่อที่สมัครเปนสมาชิกของพันธทิพยแลว นาเชื่อถือ และไมใชชื่อที่ผูอื่นแอบอางขึ้นมา
7. เมื่อผูรวมสนทนาลากเมาสลงมาดานลาง จะพบกับขอแสดงความคิดเห็นของผูอื่น
หากตองการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ ใหกรอกชื่อ และอีเมลลแอดเดรสของตนเอง
ลงในชอง ชื่อ/email:

ภาพที่ 4. 5 แสดงการรวมแสดงความคิดเห็นในกระทู

8. หากมีภาพประกอบดวย ใหคลิกปุม Browse แลวเลือกภาพจากเครื่อง แตตอง
มีขนาดไมเกิน 50 กิโลไบต (0.05 เมกกะไบต )
9. จากนั้นกรอกขอคิดเห็นลงในชอง รายละเอียด :
10. คลิกปุม คลิกที่นี่เพื่อสงขอความ เพื่อสงขอความเขาไปในกระทู

ภาพที่ 4.6 แสดงการสงขอความเขาสูกระทู
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11. เมื่อสงเสร็จ ก็จะพบกับขอความดังในภาพ ถาตองการดูผลลัพธ ใหคลิกเพื่อตรวจสอบ
12. เมื่อพบวาขอความถูกสงไปในกระทูเรียบรอยแลว คลิกปุม x เพื่อปดหนาตาง

ภาพที่ 4.7 แสดงผลลัพธหลังสงขอความเขาสูกระทู

13.ในกรณีที่มีคําถาม ตองการจะตั้งกระทูบาง ใหคลิก ตั้งกระทูใหม
กรอกชื่อและอีเมลล ลงในชอง ชื่อ / email :
ตั้งชื่อกระทูลงในชอง หัวขอ :
คลิกเลือกกลุมวา จะใสกระทูลงในกลุมสนทนายอยกลุมใด
หากมีภาพประกอบใหคลิกปุม Browse แลวเลือกภาพจากเครื่อง
กรอกรายละเอียดของกระทู ลงในชองรายละเอียด :
เมื่อกรอกรายละเอียดครบทุกชอง ใหคลิกปุม สงกระทูเขาโตะ...…….. เพื่อสง
กระทูเขากระดานขาว เชนถาเปนโตะราชดําเนิน ก็คลิกปุมสงกระทูเขาโตะราชดําเนินซึ่งจะพบกับ
กระทูที่ตั้งขึ้นเปนกระทูลาสุดในกระดานขาว รอใหคนอื่น ๆ มาเห็นและตอบกระทู ซึ่งอาจใชเวลา
ถึงชั่วโมง ระหวางรออาจไปทําอยางอื่น แลวคอยคลิกปุม Refresh เพื่อโหลดกระทูขึ้นมาใหม แลว
สังเกตวามีคนเขามาตอบหรือยัง จากเลขจํานวนผูตอบ
จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปลักษณะการสนทนารูปแบบการสื่อสารผาน
Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพยไดดังแผนภาพตอไปนี้
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SRi
SR2
SR3

Content
SR1

Content

BBS

SR4

Content

SR5

Content

SRn
SR7

SR6

SRi
เนื้อความ (Content) หมายถึงการอางหรือแสดงเหตุผลหรือการแสดงความคิดเห็น
สามารถแสดงออกได 3 ลักษณะหลัก
- แสดงความเห็นดวย (Agreement)
- แสดงความไมเห็นดวย (Disagreement)
- แสดงความเปนกลางหรือไมแสดงความเห็นตอประเด็นการสนทนานั้น
ผูรวมสนทนา (SR) หมายถึงผูสนทนาแตละคน ในฐานะเปนผูรับสารและผูสงสาร
ผูรบกวนการสนทนา (SRi) หมายถึงผูรวมสนทนาที่เปรียบเสมือนตัวรบกวนหรือขัดจังหวะการสนทนา โดยการแสดงขอ
ความที่ไมเกี่ยวของกับประเด็นเลยแมแตนอย

จากรูปแบบขางตน ผูวิจัยสามารถอธิบายถึงกระบวนการสื่อสารผาน Bulletin
Board ไดวาผูสื่อสารแตละคนจะแสดงความคิดเห็น หรือเหตุผลของตนผานคอมพิวเตอรตอกระทู
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หรือประเด็นที่ตนเองสนใจ ซึ่งผูสื่อสารสามารถทําหนาที่เปนทั้งผูสงสารและผูรับสารไปพรอม ๆ
กัน โดยมิติในการแสดงความคิดเห็นนั้น ไมเพียงแตมีความเห็นในเชิงเห็นดวยและขัดแยงเทานั้น
(Agreement / Disagreement) แตบอยครั้ง ยังมีการแสดงความเห็นแบบเปนกลาง (Neutral) คือ
ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยพรอม ๆ กัน
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ผูสื่อสารเขามาแสดงความเห็นที่ไมเกี่ยวกับประเด็นที่กําลัง
สนทนากัน ซึ่งผูวิจัยเรียกวาเปน " ตัวรบกวนการสนทนา " เชนการโพสตขอความคําวา กระทูนี้
มันสดีจัง , เขามาอานเฉยๆ เปนตน ซึ่งลักษณะการแสดงเหตุผลและความคิดเห็นที่กลาวมา ทั้ง
หมดนี้เปนลักษณะการสื่อสารที่เกิดเกิดขึ้นจริง ซึ่งผูวิจัยคนพบในการสนทนาผาน Bulletin Board
ของเว็บไซตพันธทิพย

4.3 การวิเคราะหรูปแบบและความหมายของวาทกรรม

จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในวาทกรรมจะพบอยูในบาง
กระทูบางโตะสนทนาของเว็บไซตพันธทิพยเทานั้น โดยผูวิจัยสรุปไดวา ณ ชวงเวลาที่ผูวิจัยศึกษา
มีเพียง 5 โตะจาก 13 โตะเทานั้นเกิดความขัดแยง ไดแก โตะราชดําเนิน โตะเฉลิมไทย โตะหอง
สมุด โตะหวากอ และโตะโทรโขง ดังนั้น เพื่อใหการนําเสนอผลวิจัยมีความชัดเจนและครบถวนที่
สุด ผูวิจัยจึงไดจัดกลุมระดับความขัดแยงที่พบในวาทกรรมครั้งนี้ออกเปน 3 กลุม ไดแก ระดับ
ความขัดแยงรุนแรง ระดับความขัดแยงปานกลาง และระดับความขัดแยงไมชัดเจน โดยผูวิจัยใช
เกณฑการแบงกลุมดังนี้
4.3.1 เกณฑในการจัดกลุมสนทนาตามระดับความขัดแยง
1) เกณฑดานเนื้อหา
โดยปรกติ ผูดูแลเว็บไซตไดแบงโตะสนทนาตามลักษณะเนื้อหาหรือความสนใจ
เพื่อใหผูสนทนาไดเลือกเขากลุมการสนทนาไดตามความตองการ เชน เมื่อผูสนทนาตองการพูดคุย
เกี่ยวกับ ประเด็นทางสังคมการเมือง ผูสนทนาสามารถเลือกเขาไปที่โตะราชดําเนิน เปนตน และ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในวาทกรรมมักกอตัวมาจากความคิดเห็นที่ไม
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ตรงกันในเรื่องที่เปนประเด็นขาวเรื่องการเมืองสังคม และศาสนามากที่สุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงใช
ลักษณะเนื้อหาในการแบงระดับความขัดแยงของโตะสนทนาทั้ง 5 โตะดังกลาวไวขางตน
2) เกณฑดานปริมาณความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ผูวิจัยพบวาในโตะราชดําเนินมีกระทูที่เกิดความขัดแยงมากที่สุดถึง 43 กระทู
รองลงมาไดแก โตะเฉลิมไทย 16 กระทู โตะหองสมุด 15 กระทู โตะหวากอ 6 กระทู และ โตะ
โทรโขง 2 กระทู
ดังนั้น ดวยเกณฑการจัดระดับความขัดแยงโดยพิจารณาที่ตัวเนื้อหาและ ปริมาณ
กระทูขัดแยง ผูวิจัยสามารถแบงกลุมความขัดแยงไดดังตารางตอไปนี้
กลุมระดับ
ความขัดแยง
1. รุนแรง
2. ปานกลาง

3. ไมชัดเจน

โตะ
เนื้อหา
โตะราชดําเนิน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
โตะเฉลิมไทย ภาพยนตร ดนตรี ศิลป ละคร
โตะหองสมุด หนังสือ การศึกษา ภาษา ศาสนาปรัชญา
โตะหวากอ
โตะโทรโขง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภูมิปญญามนุษย เรื่อง
ลึกลับ
รองเรียนขอความเปนธรรม ประกาศขาว
สาธารณะ

จํานวน
กระทู
43
16
15
6
3

ตารางที่ 4.1 แสดงการแบงกลุมสนทนาตามระดับความขัดแยง

4.3.2 มิติของรูปแบบวาทกรรมที่ปรากฏบนเว็บไซตพันธทิพย
จากการศึกษา กระทูที่เปนวาทกรรมความขัดแยงทั้งหมดที่ผูวิจัยเก็บขอมูลไวนั้น
ผูวิจัยไดจัดรูปแบบวาทกรรมบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพยใน 2 มิติ ดังตอไปนี้
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1) มิติดานรูปแบบการใชภาษา
การสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร หรือในที่นี้หมายถึงการสนทนาในรูปแบบ
การเขียนผาน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการใชภาษาในการสื่อ
สาร ประกอบกับรูปแบบการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร จะมีความมีอิสระทางการแสดงออก
ทางความคิด
ผูสนทนาจึงสามารถแสดงความคิดเห็นดวยถอยคําหยาบรุนแรงไดมากกวาการ
สนทนาในชีวิตจริง ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชหลักเกณฑดานการใชภาษามาอธิบายถึงรูปแบบของ
วาทกรรมความขัดแยง ไดแกลักษณะดังตอไปนี้

• การเขียนเลียนแบบภาษาพูด
การสนทนาผาน Bulletin Board จัดอยูในรูปของการสื่อสารดวยการพิมพ
ขอความสงผานคอมพิวเตอร ซึ่งผูวิจัยพบวามักมีการเขียนเลียนแบบภาษาพูด เชน ลงทายประโยค
ดวยคําวา “เนี่ย“ “วาไง“ “เฮอ“ เปนตน
• ขอความแสดงอารมณ
เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นผานรูปแบบการเขียนนั้น ผูสนทนาไมสามารถ
บอกถึงอารมณของตนไดชัดเจนเหมือนในการสนทนาปกติ
ดังนั้นผูสนทนาจึงมักใชคําแสดง
อารมณของตนแทน เชน 5555 ฮาฮาฮา โอโห ไอยา... เปนตน
• การใชคํารุนแรงหรือหยาบคาย
จากการศึกษาผูวิจัยพบวาเมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นในวาทกรรม ผูสนทนามักใช
ภาษาที่หยาบคายหรือรุนแรงทางเนื้อหามากที่สุดเมื่อเกิดการปะทะทางความคิด ดังนั้น ผูสนทนา
จึงมักไมทําตามกติกาที่เว็บไซตกําหนดไวเพื่อจะไดตอบโตความคิดเห็นของผูอื่นที่ขัดแยงกับตน
และเพื่อแสดงความรูสึก ความคิดเห็นไดชัดเจนและแรงเทาที่ตองการ ทําใหบางครั้งผูสนทนามัก
หาทางหลีกเลี่ยงการถูกกรองคําจาก โปรแกรมกรองคําดวยการใชคํายอ การแปลงรูปคําหรือ
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สะกดคําในภาษาไทย ใหเปนภาษาอังกฤษแทน เชน ใชคํา "เอี้ย “แทนคําวา “ เหี้ย “ ,“ ku “ แทน
คําวา “ กู “ เปนตน
• ความบกพรองในการใชภาษา
ไดแก การสะกดคําผิด การพิมพตกหลน การเวนรรค เปนตน ซึ่งสวนใหญ
ลักษณะการใชภาษาเชนนี้ จะมีใหเห็นเปนประจําในทุกโตะ เนื่องจากการสนทนาดวยการพิมพ
ผูแสดงความเห็นมักรีบพิมพขอความเพื่อสงออกไปมากกวาจะพิถีพิถันเรื่องภาษาที่ถูกตอง

2) มิติดานรูปแบบการแสดงความขัดแยง
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหหารูปแบบความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยใชเกณฑทฤษฎีการ
วิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis) ซึ่งในการศึกษาผูวิจัยไดถอดรหัสวาทกรรม ความ
ขัดแยงออกมา ดวยการใชการแทนคาความหมายดังนี้
A = Agreement
หมายถึง ความเห็นดวย
D = Disagreement หมายถึง ความไมเห็นดวย
N = Neutral
หมายถึง ความเปนกลาง ไดแก
- ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย ไมตัดสินเด็ดขาด (N)
- ไมแสดงความเห็นขัดแยงตอผูสนทนาคนอื่น
และแสดงเหตุผลอื่นที่ยังเกี่ยวของกับประเด็นเพิ่มขึ้น (NA)
I = Interference
หมายถึง ตัวรบกวนการสนทนา เชน ไมแสดงความเห็นใด ๆ
หรือแสดงความเห็นที่ไมเกี่ยวของกับประเด็นที่สนทนา
ARG = Argument
หมายถึง การอางเหตุผล เหตุผลสนับสนุน

ทั้งนี้ ผูวิจัยสมมติคาแทนตัวตั้งกระทูวาคือ A0 หมายความวา ถาผูแสดงความ
เห็นคนตอ ๆ มามีความคิดไมตรงกับกระทู ผูวิจัยจะมีคาแทนการแสดงความเห็น เปน D หรือเปน
N หรือ NA กรณีมีความเห็นเปนกลางหรือมีการเพิ่มประเด็นขึ้นมาใหมที่ยังคงเกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นหลักของกระทู (New Argument) และแทนคาเปน I คือ เปนตัวรบกวน การสนทนากรณีที่
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แสดงความเห็นที่ไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ผูแสดงความเห็นคนอื่น ๆ กําลัง สนทนากัน เชนกลาววา
" วาง ๆ จะแวะมาคุยดวยนะ" เปนตน
ในการนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหตอไป ผูวิจัยจะนําเสนอรูปแบบและความ
หมายของวาทกรรมที่เกิดขึ้นไปทีละโตะ ตามลําดับความขัดแยงรุนแรง ปานกลางและไมชัดเจน
พรอมยกตัวอยางประกอบ โดยตัวอยางที่ผูวิจัยนํามาใชประกอบการอธิบายนั้นเปนการคัดลอกขอ
ความที่ผูสนทนา ไดพิมพลงไปใน Bulletin Board และนํามาใสไวในวิทยานิพนธเลมนี้โดยยังคงขอ
ความเดิมไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ตัวอยางขอความอาจจะมีลักษณะการพิมพผิดหรือใชภาษาที่ไม
ถูกตองได

4.4 ผลการวิเคราะหรูปแบบและความหมายของวาทกรรม
4.4.1 ระดับความขัดแยงรุนแรง
ผูวิจัยพบวา วาทกรรมที่มีระดับความขัดแยงรุนแรงมากที่สุดในเว็บไซตพันธทิพย
ปรากฏอยูในโตะราชดําเนิน ซึ่งเปนโตะที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมือง
และสังคม โดยผูวิจัยจะนําเสนอรูปแบบและความหมายวาทกรรมของโตะราชดําเนินที่คนพบจาก
ศึกษาไปตามลําดับ ดังจะนําเสนอตอไปนี้
โตะราชดําเนิน
ตามเกณฑการแบงกลุม Bulletin Board ในเว็บไซตพันธทิพย โตะราชดําเนิน
จัดเปนกลุมสนทนาที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเนื่องจากหัว
เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่โดยปรกติคนในสังคมใหความสนใจมากจึงคอนขางเปราะบางตอการที่จะ
เกิดความแตกแยกทางความคิดไดงาย ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะหผูวิจัยไดพบรูปแบบวาทกรรม
และความหมายเชิงอุดมการณที่เกิดขึ้นในโตะราชดําเนิน ดังนี้
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ก. รูปแบบของวาทกรรม
จากการศึกษาผูวิจัยไดพบรูปแบบวาทกรรมเชิงขัดแยงที่เกิดขึ้นในโตะราชดําเนิน
ของบนเว็บไซตพันธทิพยดังนี้
1) รูปแบบการใชภาษา
การสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร หรือในที่นี้คือการสนทนาในรูปแบบการ
เขียนผาน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย ซึ่งเปนรูปแบบการสื่อสารที่มีลักษณะพิเศษ
อยางหนึ่งจากการสื่อสารทั่วไป คือ มีอิสระอยางมากในการแสดงออกทางความคิด เชน สามารถ
แสดงคํารุนแรงไดมากกวาการสนทนาในชีวิตจริง
ซึ่งรูปแบบการใชภาษาที่ปรากฏในโตะราช
ดําเนินนั้นมีลักษณะดังนี้
• การเขียนเลียนแบบภาษาพูด
ผูวิจัยพบวาในโตะราชดําเนินมีการใชภาษาเขียนเลียนแบบภาษาพูด ไดแกคําวา
เจาคะ นั่นแหละ.. นะคะ นะคะ เฮอ.... (เฮอ ฝรั่งนะ) จะ นะคะ พระนะนั่น เฮอ! โธ..
อืมมม นาคิด ชะอุย.. โถ.. เอา เฮย เฮอะ แยว อีกแยว แง แง...... แง แง ใชไม
ละ...ฮา ฮา..อีกที มันเหยครับ จริงแมะ อิบอับ นะครับ.. เถอะนา ไอยา... .เฮอะ.. ฮึฮึ
เอา งกก็งกคะ แหม อืม ใชอารามณ สนใจไมครับ?? (5555ลอดแลวตู) เปนตน
ตัวอยาง
P519292 กรณีธรรมกาย ใหจบกันดวยกระบวนการยุติธรรมเถอะ กวาจะสํานึกไดก็สายไป
แลว
ความคิดเห็นที่ 2
แง แง...ตาลุงซันแอบอางชาวพุทธอีกแยว แง แง......
ชาวพุทธขี้สงสัยก็ชาวพุทธอยางพวกลุงนั่นแหละ
ศาลเขาตัดสินยังไง พวกลุงก็ไมถูกใจอยูดีแหละ ใชไมละ...
อาปากก็มองเห็นลิ้นไกผานทะลุไปถึงริดสีดวงทวารแลว เอา
จากคุณ : ชักธงฯ - [17 ม.ค. 17:50:19]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P519292.html)
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P521916 ขอสนับสนุนคุณทักษิณเปนนายกรัฐมนตรี
ความคิดเห็นที่ 12
อืมมม นาคิด
มันคงจะดีกวา ถาทานไมพูดถึงนักการเมืองเลย
ไมวาจะในดานดีหรือดานลบ เพราะคําพูดของทาน
ซึ่งมีคนเชื่อถือมาก สามารถชี้นําสังคมได โดยเฉพาะ
เมื่อนึกถึงคําวา สมณเพศ
จากคุณ : tomdenver - [26 ธ.ค. 07:56:43]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P521916.html)

• การใชคําแสดงอารมณ
ไดแกคําวา หุ หุ หุ.. อิ อิ อิ.. แหะ แหะ แหะ โอโห ฮา! ฮิๆ ไป...ชิ่วๆ ฮา
55555 เปนตน
ตัวอยาง
P526750 ขอคุยเรื่องกระเหรี่ยงบาง
ความคิดเห็นที่ 15
อา.....นอกประเด็นแลวคะ คุณสามจุด แหะ แหะ แหะ
เฮอ! จะวาไป คุณนี่พูดจารุนแรงนาดูเลยนะคะ
จากคุณ : Hua (Hua) - [28 ม.ค. 13:16:30]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P526750.html)

• การซ้ําขอความ/อักษร เพื่อเนนย้ําความหมาย

ไดแกคําวา เฮอออออออออออ.... รอมานานๆๆๆๆๆๆมากแลว 5555 กากก... ฮา
ฮาฮา
ไมเอาแหลววววว สาาาาาาาาาาา ธุ สู! สู! ชิ้วๆๆๆๆ งั่กๆๆๆ โธๆๆๆ อาวๆๆๆ..
เหอะๆๆๆๆ ไมเอาแหลววว x ประณาม ๆๆๆๆๆๆๆๆ เลวๆ เฮอออออออ เวรกรรม เวรกรรม
ตื้นตันใจ ตื้นตันใจ เปนตน
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ตัวอยาง
P524658 god 's army นาเห็นใจ หรือ ควรประณาม
ความคิดเห็นที่ 11
xประณาม ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ : =k= - [25 ม.ค. 15:56:01]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P524658.html)

• การใชอักษรยอ
ไดแกคําวา ป.โท ปชป. ร.4 ร.5 ส.ส รมต. เปนตน
ตัวอยาง
P510933 ผูสราง anna and the king เปนพวกที่ชอบละเมิดสิทธิคนอื่น
ความคิดเห็นที่ 11
อานแลวขําดี ถาไมมีแหมมแอนนา หรือฝรั่งคนอื่นๆ แลว ร4
เราจะคํานวนสุริยุปราครากันที่หวากอไดหรือ แลว ร 5
จะไมอยากเสด็จไปเมืองนอกหรือ
อยางนอยควรใหเกียรติแหมมแอนนากันบาง
อยางนอยก็เคยทําบางอยางเพื่อชาติไทยก็แลวกัน
ไมไดยกยองจนเวอรไปนะ
จากคุณ : koolsin - [5 ม.ค. 09:43:10]

• การใชคําอุปมาอุปไมย
ไดแก เห็นกงจักร เปนดอกบัว...... เห็นดอกบัว เปนกงจักร ฝนตกชะขี้หมูไหล!!
นิ่งเสีย ตําลึงทอง เปนตน
ตัวอยาง
P520317 ธรรมกาย ปญหาใหญพอๆกับเรื่องนาซี
เห็นกงจักร เปนดอกบัว...... เห็นดอกบัว เปนกงจักร
มนุษยทุกวันนี้ก็แปลก เรียนทางโลกมามาก
แตความรูทางธรรมแคหางอึ่ง
เพราะกมหนากมตาร่ําเรียนทางวิชาการมากเกินไป จนขาดปญญาทางธรรม
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เห็นผิดเปนชอบ เห็นชอบเปนผิด สังคมมันถึงเดือดรอนวุนวาย
ดวยความคิด......แคคําถามเรื่องรถ
ก็แสดงภูมิปญญาทางธรรมออกมาใหเห็นแลววา
รู(มีปญญา) แคใหน
.......คําตอบคงไมไชตอบเรื่องรถ ตอบไปก็ไมเขาใจ
เพราะความคิดคุณยังยึดติด
อยูกับเรื่องไรสาระมากเกินไป และมักจะเอามาเปนประเด็นถกเถียง
เสียเวลาเปลา
ถาเอาคําถามนี้ไปถามอาจารยเซ็น อาจโดนเอากอนหินปาหัว
และโดนถีบออกมานอกวัด
(ขอโทษ ไมไดวานะ แตเซ็นเคาตอบปญหาทางธรรมดวยวิธีนี้จริงๆ)
จากคุณ : นายแยง - [21 ม.ค. 15:06:15]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P522011.html)

• การใชคําหยาบ/คําดา
ไดแกคําวา ไอควายเอย คุณนี่พวกสมองหมา ปญญาควายจริงๆ ไอสถุน
Damn it I do, damn if I don't จริงๆ !!!! ควายเอย คิดออกมาไดยังไง ลูกกระหรี่.. มันเปนผัว
แม:-) เปนตน
ตัวอยาง
P526708 อาลัยตอกระเหรี่ยง อาลัยตอความถูกตองของไทย
ความคิดเห็นที่ 2
ควายเอย คิดออกมาไดยังไง
จากคุณ : เซ็ง - [28 ม.ค. 09:14:01]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/ P526708 .html)

• การใชอักษรแอสกี
ไดแก ^_^ แทนความหมาย ยิ้ม
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ตัวอยาง
P510933 ผูสราง anna and the king เปนพวกที่ชอบละเมิดสิทธิคนอื่น
ความคิดเห็นที่ 14
ทานใดที่มีความสามารถในการแปล ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
ได ขอเรียนเชิญมารวมงานกับเราในการชี้แจงและทําความเขาใจตอชาวโลก
ดวยกันนะคะ ถาสนใจ ติดตอไปที่คุณมามังกรไดเลยคะ :)
จากคุณ : Crazy girl - [5 ม.ค. 17:29:58]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/ P510933.html)

• การใชภาษาอังกฤษ
ไดแก คําวา judgement block full authority surprise discredit เปนตน
ตัวอยาง
P525451 ชวยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน กับการปฏิบัติการ
ของเจาหนาที่ในกรณี ทหารกระเหรี่ยง ยึด รพ.ราชบุรี
ความคิดเห็นที่ 2
ในฐานะคนดูขาว พญานกก็อยากรับรูเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มากที่สุดเทาที่จะมากได และความสัมพันธของ "ผูสื่อขาว"
กับ "ผูรับขาว" ก็คือความฉับไว แมนยํา และรายละเอียดของขาวสาร
พญานกเห็นวาเปนการ "ตําหนิผิดคน" (put the blame on the wrong horse)
เพราะในสนามรบ ใครคือผูบัญชาการรบ หากผูบัญชาการรบ
ซึ่งมี fully authority ที่จะทําอะไรก็ได ณ เวลานั้น ควบคุม
สภาพการณในสนามรบไมได จะมาโทษคนอื่นไดอยางไร
งานนี้พญานกเห็นวาเปน "จุดออน" ในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่มากกวา แตดูเหมือนวาผูรับผิดชอบจะ "ไว" ตอ
เรื่องนี้และแกไขไดอยางทันทวงทีในเวลาตอมา (คือลอนักขาว
ไป block ไวไดถึง 2 ครั้งกอนการดีเดย)
จากคุณ : พญานก - [26 ม.ค. 17:00:23]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P525451.html)

• การใชเครื่องหมายเพื่อเนนคํา / ขอความ
ไดแก คําวา มันเครียด!!! เชื่อเขาหนอยเถอะนะ ใครจะกลัว ? %%%%%%%%
ประสาทแ-ก %%%%%% เปนตน
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ตัวอยาง
P521916 ขอสนับสนุนคุณทักษิณเปนนายกรัฐมนตรี
ความคิดเห็นที่ 2
%%%%%%%%%%% ประสาทแ-ก %%%%%%%%%%%
จากคุณ : ราชวัง - [21 ม.ค. 12:10:25]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P521916.html)

จากรูปแบบการใชภาษาของผูสนทนาในโตะราชดําเนิน ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
รูปแบบภาษา
การใชภาษาพูด
การใชคําแสดงอารมณ
การซ้ําขอความ/อักษร
เพื่อเนนย้ําความหมาย
การใชอักษรยอ
การใชคําอุปมาอุปไมย
การใชคําหยาบ/คําดา
การใชอักษรแอสกี
การใชภาษาอังกฤษ
การใชเครื่องหมายตางๆ
เพื่อเนนคํา / ขอความ

ตัวอยาง
ใชไมละ...ฮา ฮา..อีกที มันเหยครับ จริงแมะ อิบอับ นะครับ..
เถอะนา
หุ หุ หุ.. อิ อิ อิ.. โอโห ฮา! ฮิๆ
สาาาาาาาาาาา ธุ โธๆๆๆ เหอะๆๆๆๆ
เวรกรรม เวรกรรม ตื้นตันใจ ตื้นตันใจ
ป.โท ปชป. ร.4 ร.5 ส.ส รมต
เห็นกงจักร เปนดอกบัว นิ่งเสีย ตําลึงทอง
ไอควายเอย คุณนี่พวกสมองหมา ปญญาควายจริงๆ ไอสถุน
^_^
judgement surprise discredit
มันเครียด!!! //เชื่อเขาหนอยเถอะนะ/// ใครจะกลัว ?
ตารางที่ 4.2 แสดงรูปแบบการใชภาษาในโตะราชดําเนิน

2) รูปแบบการแสดงความขัดแยง
จากการศึกษาผูวิจัยพบวารูปแบบการแสดงความขัดแยงที่เกิดขึ้นโตะราชดําเนินมี
รูปแบบดังตอไปนี้
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1. A-D-D-D-D-D-D
รูปแบบการแสดงความขัดแยง A-D-D-D-D-D-D มีผูแสดงความคิดเห็นขัดแยงตอ
เนื่องกันถึง 6 คน ซึ่งลักษณะของความขัดแยงแบบที่หนึ่ง พบในกระทูดังตอไปนี้
P521914 ถาพระธรรมชโยผิด....พระพยอมก็ตองผิดดวย
P526708 อาลัยตอกระเหรี่ยง อาลัยตอความถูกตองของไทย
P514885 เชิญพี่นองรัฐวิสาหกิจ รวมสงแรงใจประทวง รัฐบาลขายชาติกฟผ.ราชบุรี

สาเหตุที่เกิดรูปแบบการแสดงความขัดแยงออกมาในลักษณะ A-D-D-D-D-D-D
นั้น ผูวิจัยเห็นวาอาจเกิดขึ้นเพราะคนตั้งกระทูไดกลาวถึงประเด็นที่กําลังสวนกระแสสังคมอยางรุน
แรง เชน แสดงความเห็นใจกะเหรี่ยงก็อดอารมี่และโจมตีบุคคลในสังคมที่มีสาวกหรือ คนบางกลุม
นับถือ เชนในประเด็นวัดพระธรรมกาย เปนตน และอีกสาเหตุหนึ่งที่นาจะทําใหเกิดรูปแบบการ
แสดงความขัดแยงแบบนี้ คือ ตั้งกระทูแลวใหเหตุผลไมหนักแนนพอ ทําใหคนตอบหลงประเด็น
เลยโดนโจมตีมากกวาจะเห็นดวย
ตัวอยาง
P521914 ถาพระธรรมชโยผิด....พระพยอมก็ตองผิดดวย
ถาพระธรรมชโยผิด....พระพยอมก็ตองผิดดวย
อางวาธรรมกายบิดเบือนคําสอนพระพุทธเจา
ใครยืนยันไดครับพระพุทธเจาก็เสียชีวิตไปแลว
ใครละครับจะเปนพยานวาคําสอนพระพุทธเจาที่ถูกตองคืออะไร
ทําไมละครับคนที่นับถือธรรมกายผิดตรงไหนครับ
หรือวาพวกเขาไปโกงชาติบานเมือง
พระพยอมหรือพระธรรมฎิปกหรือครับที่เปนพระทึ่สอนคําสอนพระพุทธเจาถูกตอง
ทําไมชื่นชมกันจัง
พระพวกนี้ตั้งตนเปนผูพิพากษาตั้งแตเมื่อไหรครับ
พระพวกนี้อยากจะดังมากวา ระวังจะไมมีแผนดินอยู
ผมไมทราบวานายสมศักดิ์จะเอาอะไรมากลาวโทษพระธรรมชโยอีก
จากคุณ : ฌวน หลีกไป - [21 ม.ค. 11:38:18]
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ความคิดเห็นที่ 1
นี่คุณแลวบรรพบุรุษคุณนะคุณทวดคุณก็ตายไปแลวถาใครมาบอกวานี่ตาทวดคุณนะ
คุณจะเชื่อไหม..คุณเกิดมาคุณรูไหมวานี่นะบุพการี..ไอประเภทกุฏิทรงจานบินนี่มันไม
ใชพุทธแลวมันเปนลัทธิมนุษยตางดาว....อยางนอยทานธรรมปฎกก็เปนพระเถระ
พระพยอมทานก็ชวยคนยากจนตั้งมาก..พระสังฆราชก็เปนประมุขแหงพุทธศาสนา
ใคร..มันผูใด..ขัดแยง..ขมขู..ปาระเบิด..ดาทอนี่มันเปนเทวทัตนะ
จากคุณ : ยมทูต - [21 ม.ค. 11:54:28]
ความคิดเห็นที่ 2
นอกจากระวังบาปจะกินหัวแลว ระวังบุญจะกินสรอย แหวน เงินทอง
บาน ที่ดิน และผูหญิงดวยนะคับ อิอิ หวังดีนา
จากคุณ : kfc - [21 ม.ค. 11:59:51]
ความคิดเห็นที่ 3
คุณเอาธัมมชโย นักดูดเงิน มาเปรียบอะไรกับพระนักพัฒนา
พระนักวิชาการ
ถายังคิดไมออก ก็เสียใจดวย
จากคุณ : หลีกไปเหอะ - [21 ม.ค. 12:01:00]
ความคิดเห็นที่ 4
ผมเห็นคุณตั้งกระทูอื่นๆที่วารัฐบาลยังเฉยๆนะ
แตกระทูนี้ไมไหวจริงๆ แลวไอที่ธรรมกายไปหลอกลวงชาวบาน
เอาเงินไปซื้อที่ ขมขูชาวบานที่ไมยินยอม ฯลฯ
ถือวาผิดมั๊ยครับ
ที่ชาวบานเคามารองเรียนตั้งหลายคนเนี่ยไมผิดเลยใชมั๊ย
เฮอออออ
จากคุณ : เจริญแน - [21 ม.ค. 12:08:46]
ความคิดเห็นที่ 5
คุณเจาของกระทูใจเย็นๆครับ
ทําใจสงบๆ ปญญาจะไดเกิด
เมื่อสติถึงพรอมก็ขอเชิญอานหนังสือ กรณีธรรมกาย ของทานธรรมปฎกครับ
ในนั้นทานยกพระไตรปฎกมาชี้ใหเห็นกันชัดๆเลยวาธรรมกายผิดอยางไร

60
อานแลวจะไดดวงตาเห็นธรรม เห็นที่ผิดของลัทธินอกพุทธศาสนาอยางลัทธิธรรมกาย
ถาหากพอจะมีเวลาก็ขอเรียนเชิญคุณอานพุทธธรรมซึ่งเปนหนังสือพุทธศาสนาที่ดีที่
สุดในรอบหลายรอยปนี้จริงๆ
และหากมีใจรักพระพุทธศาสนาจริงๆก็ขอใหศึกษาพระอภิธรรมดวยครับ
ทีนี้คงไมตองมาบอกกันวา
"ใครยืนยันไดครับพระพุทธเจาก็เสียชีวิตไปแลว
ใครละครับจะเปนพยานวา คําสอนพระพุทะเจาที่ถูกคืออะไร
ทําไมละครับคนที่นับถือธรรมกายผิดตรงไหนครับ"
เพราะเมื่อองคพระศาสดาผูถึงพรอม ผูเปนเอก
ผูรูทางสิ้นไปแหงทุกข ผูดับสิ้นไมมีเหลือ
ผูเปนสัมมาสัมพุทธ ไดเสด็จปรินิพพานแลว
ก็เหลือขอธรรมอันจารึกไวในพระไตรปฎกเปนสิ่งแทนพระองคครับ
ขอสติจงมีแกทุกทานในทุกกรณี
จากคุณ : บัณฑิตยอมหลีกคนชั่ว - [21 ม.ค. 12:10:21]
ความคิดเห็นที่ 6
ถาหากคุณคิดในมุมที่วา คําสอนผิดหรือถูกไมรู
เพราะพระพุทธเจาทานปรินิพพานไปแลว
โอเค. คิดอยางนั้นก็ได
ถึงกรณีหลายๆกรณีที่ธัมมชโยสอน
ไตรตรองหาความถูกผิดดวยตัวคุณเองโดยปราศจากอคติ
แลวคุณจะรูวาทําไมคนสวนใหญในบานเมืองนี้ คิดวาธรรมกายผิด
เชน ไลที่ชาวบาน, สะสมที่ดิน เปนกิจของสงฆหรือ
คนไมมีจะกินอยูแลว ไมมีเงินจายคาเทอมลูกแลว
ยังไปขอใหบริจาค จะไดขึ้นสวรรคหลังจากตายจากกันไป อยางนี้ถูกหรือ
จากคุณ : พุทธ - [21 ม.ค. 12:12:11]
ความคิดเห็นที่ 7
ผมมีเรื่องจะเลาใหฟง พวกม็อบรับจางที่มาประทวงพระ
เอาหัวพระมาเหยียบมาเผาไฟ มาตะโกนดาพระ เปลี่ยนรุนไปแลว
เพราะชุดแรกโดนโรครายเลนงานกันหมด สวนคนเหยียบหัวพระโดน
ตัดขาไปเรียบรอยแลว เลาใหฟงกันเลนๆ
จากคุณ : สกินเฮด - [21 ม.ค. 12:16:13]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P521914.html)
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P526708 อาลัยตอกระเหรี่ยง อาลัยตอความถูกตองของไทย
อาลัยตอกระเหรี่ยง อาลัยตอความถูกตองของไทย
เขาผิดที่มายึดโรงพยาบาล จับตัวคนเปนประกัน
แตคนที่วางแผนเขาชวยตัวประกัน
มีที่ไหนบางที่เขาไมคํานึงถึงชีวิตตัวประกันเลย
ชวยไดหรือไม ไมสน ตายหรือไม
ไมสนใจ(ดูจากยิงกันชั่วโมงกวาๆ)
ดูกลับกลายเปนกระเหรี่ยงพยายามชวยประกันใหรอดตาย
แตพวกเขากลับกลายเปนถูกฆาตายเสียเอง
นาจะมีการสอบสวนใหกระจางในเรื่องนี้นะครับ
ผูปฎิบัติการณไมผิดแนนอน ถาทําตามแผน แตผูสั่งการละครับ
มีการวางมาตรการอยางไร ผิดถูกอยางไร ควรทําใหกระจางครับ
จากคุณ : ชวน - [28 ม.ค. 09:01:49]
ความคิดเห็นที่ 1
คิดผิดคิดใหมได
จากคุณ : มีเดีย - [28 ม.ค. 09:03:27]
ความคิดเห็นที่ 2
ควายเอย คิดออกมาไดยังไง
จากคุณ : เซ็ง - [28 ม.ค. 09:14:01]
ความคิดเห็นที่ 3
คุณอยูในเหตุการณหรือไง ถึงไดรูวา กระเหรี่ยงพยายาม
ชวยตัวประกัน ถึงไดรูวา ทหารของเราไมหวงตัวประกัน
นั่งเทียนเขียน เอาความรูสึกเปนใหญ
โดยไมมองหลักการที่แทจริง ขอความเชนนี้ นาเบื่อที่จะอาน
จากคุณ : อีส - [28 ม.ค. 10:04:11]
ความคิดเห็นที่ 4
คนตั้งกระทูมันคิดไดยังไงวะ
สงสัยมันตองมีญาติไมฝายพอก็ฝายแมเปนกระเหรี่ยงแนนอน
คิดไดทุเรศมากเลยไมเห็นดวยในความบกพรองของหนวยงานตางๆ
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ในการปองกันประเทศที่ออนแอ
ปลอยปะละเลยคราวหนาถามาอีกใหมายึดที่ศิราชเลย
ขามสะพานพระปนแลวมายึดทําเนียบเลย
แตเห็นดวยกับการปราบปรามแบบรุนแรง อยาที่นี่ประเทศไทยนะ
หรือคนตั้งกระทูคิดวาเปนบานบรรพบุรุษที่กระเหรี่ยง
แมงมันยังไมรูเลยวาประเทศของมันอยูที่ไหนในแผนที่เสือกมายึดบานเพื่อนแลว
ยังไปออกรับแทนมัน
มันนาจะมากเกินไปนะ
อยาลืมตอบกระทูดวยนะมิฉนั้นจะสงกลับไปอยูศูนยมณีลอย
จากคุณ : นะดี - [28 ม.ค. 10:26:28]
ความคิดเห็นที่ 5
ดาจนไมรูจะดาอยางไรก็ยังมีลูกกระหรี่.....ที่รักกระเหรียงอยูไมโอนสัญชาติสะ
เลยหละ
ไอควาย
จากคุณ : คนไทย - [28 ม.ค. 10:40:51]
ความคิดเห็นที่ 6
อยากใหคุณชวนอานรายละเอียดของขาวเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการในการเขาควบคุมสถานการณของทางการ
ไทยในเชาวันที่ 25 มค.จากสื่อตางๆ อีกครั้งแลวคอย
กลับมาคุยกันใหม
ทํางายๆคือเขาไปในโตะหองสมุด ที่เมนูดานซายมือกอนที่คุณ
จะคลิกกระทู คุณคลิกเขาไปที่ Link กอน
แลวก็เขาไปอานหนังสือ
พิมพ มีหลายฉบับไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ The Nation
BKK Post ฯลฯ เลือกอานยอนหลังไปสัก 3-4 วัน
พญานกเชื่อวาเมื่อคุณไดอานขอมูลมากกวานี้ คุณจะ
เขาใจสถานการณมากขึ้น แลวเราคอยมาตั้งประเด็นคุยกันใหม
จากคุณ : พญานก - [28 ม.ค. 10:45:51]
ความคิดเห็นที่ 7
คุณเขาใจไดถูกตองแลว ชวน เอย
ใครจะเขียนขอมูลเลอเลิศอยางไรมาอางความถูกตองก็อยาไปฟง
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ใหหลงหู คนไทยถาที่มีความคิดแบบคุณมากๆชาติจะตองกาวหนา
สวนคนทวยชอบที่จะเลือกเชื่อ
สิ่งที่ทางการ
หรือวัฒนธรรมไทยขีดเสนลอมกรอบใหเชือ่ ใหทาํ ตามก็ทาํ ตามและเชือ่ อยางไมลมื หูลมื ตา
ลืมใชสัญชาติญาณจิตสํานึกและความเปนกลางในการตัดสินผิดถูก
คิดแตผลประโยชนฝายตนอยาง
เดียว ไมคิดถึงผลรายตอสังคมในภายหนา
หวังสะใจแกแคนซึ่งเปนสิ่งที่สังคมไทยกําลังปวยเปนโรคอยู
อยางไมรูตัว
ความคิดแบบนั้นแหละจะมีก็แตในประเทศที่ดอยพัฒนายังเกลียดชังแบงแยกรังเกียจ
ผิวหาวาเขาเปนกะเหรี่ยงดอยกวาตนตองฆามันๆเทานั้นใหสาสม
พวกที่คานความคิดคุณนั่นแหละ
ควรจะกลับไปคิดใหม สวนคุณพญานก (กระจอก)
ขอมูลที่คุณวานะใครจะเขียนอยางไร ขอมูลเนาๆ
คุณก็เชื่อหมดงั้นซิ คุณกลับไปนอนคิดอีกสามตลบ
หรือลองไปสอบถามตัวประกันที่อยูในเหตุการณ
ที่เสี่ยงตายในขณะนั้นวาเขารูสึกอยางไรที่ทางการเห็นชีวิตเขาไรคายิงสาดเขาไป
แลวมาคุยกันใหม
นี่แหละประเทศไทย สวัสดี
จากคุณ : ชยันโต - [28 ม.ค. 11:47:29]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P526708 .html)

P514885 เชิญพี่นองรัฐวิสาหกิจ รวมสงแรงใจประทวง รัฐบาลขายชาติ กฟผ.ราชบุรี
เชิญพี่นองรัฐวิสาหกิจ รวมสงแรงใจประทวง รัฐบาลขายชาติ กฟผ.ราชบุรี
เชิญพี่นองรัฐวิสาหกิจ รวมสงแรงใจประทวง รัฐบาลขายชาติ
ขอรวมประทวงการขายรัฐวิสาหกิจใหตางชาติ
วันนี้ยังไมไดผลเราก็จะยังดําเนินตอไป
พวกรัฐบาลไมมีหัวคิดเหลานั้น
ยังไมสํานึกในรัฐวิสาหกิจที่สรางบานสรางเมืองอยูไดถึงทุกวันนี้
เพื่อใหประชาชนทุกทาน
ไดรูสํานึกในพระคุณของคนทํางานรัฐวิสาหกิจ
ตองจําใจเปนเบี้ยหมากของรัฐบาลขายชาติ เราอดทนมามากพอแลว!
ดังนั้นขอใหทุกทานสงแรงใจใหแกพวกเขาเหลานั้นเพื่อเอาชนะรัฐบาลขายขาติ
และเชิดชูทานดร.ทักษิณของพวกเราใหไดเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป
เพื่อกูบานกูเมืองใหแกลูกหลานของทาน
จากคุณ : คนบางพลาก - [10 ม.ค. 22:16:44]
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ความคิดเห็นที่ 1
เอ็งแหละ ไมมีหัวคิด เชียรไปไดไง อายทักสิน อะ
จากคุณ : อายคนจน จําตองทนปนรถถีบ - [10 ม.ค. 22:27:47]
ความคิดเห็นที่ 2
เขาแบงใหแลวตั้ง 15% ยังพออีกหรือ หรือตองการมากกวานั้น
ตามใจมากแลวเสียสันดานนะพวกนี้
ไดคืบจะเอาศอก
จากคุณ : superK - [11 ม.ค. 00:08:26]
ความคิดเห็นที่ 3
เขาแบงใหแลวตั้ง 15% ยังไมพออีกหรือ,,
หรือตองการมากกวานั้น ตามใจมากแลวเสียสันดานนะพวกนี้
ไดคืบจะเอาศอก
จากคุณ : superK - [11 ม.ค. 00:08:59]
ความคิดเห็นที่ 4
In my opinion, The people who work for EGAT never think about
anything except themselves. So, don't try to pretend that you
love this country because you never feel any suffer during the
economic crisis in last two years.
จากคุณ : ForSin - [11 ม.ค. 00:21:54]
ความคิดเห็นที่ 5
ไมตองมาอางประชาชน ผมไมเอาดวย
ดูเรื่องโทรศัพทเปนตวอยางเมื่อกอนไมมี TA TT&T
ขอโทรศัพทแตละเบอรรอไปเลย 2ป เดี๋ยวนี้เปนไง
เห็นโปรโมชั่นกอนนั้นหรือไม ติดตั้งโทรศัพท แถมเครื่องFax
ใหอีกเครื่อง
และเรายังไมเปนหนี้บุญคุณอายพวกรัฐวิสาหากินอีกดวย
ไปเกิดใหมไดแลว
จากคุณ : คนไทยครับ - [11 ม.ค. 00:30:06]

65
ความคิดเห็นที่ 6
และขอรองเถอะนะ เสียผลประโบชนแลว ก็อยาพาล
เรื่องรัฐบาลขายชาติ ไมรักชาติ เปนเรื่องเกา อางไดทุกที
ไมมีคําอื่นบางหรือไง
จะไปหวงอะไร ถาจะถูกขายไปใหใคร อยูประเทศไทย
มันก็ตองใชกฎหมายไทย
ถามจริงๆเถอะ ที่วาขายชาตินะ มันขายไปไดอยางไร
จะทูซี้ขาดทุนเอาเงินภาษีชาวบานรานถิ่นมาโปะไมเต็มไดทุกวันทุกเวลาเพื่อสนอง
ตัณหาพวกไมพอหรือ
ถารักชาติก็ไปเอาหลักฐาน แฉออกมาซิวา
ขาดทุนหรือไดกําไรตอปเทาไร
จากคุณ : เฮอ - [11 ม.ค. 01:07:32]
ความคิดเห็นที่ 7
เหอะๆๆๆๆ นายคนบางพลาก นึกวาตัวเองฉลาดมากนักเหรอ
สรุปวา จะสรางกระแสลมรัฐบาลแลวหนุนทักษิณวางั้นเหอะ
สิ้นคิดจริงๆ
จากคุณ : คนไทยอีกคน - [11 ม.ค. 01:10:50]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P514885 .html)

2. A-N-D-D-D
รูปแบบการแสดงความขัดแยงในลักษณะนี้โดยสวนใหญเปนเรื่องการเมืองและ
เปนประเด็น Talk of The Town ที่สนใจกันทั่วไปในสังคม ซึ่งผูวิจัยคนพบในกระทูดังตอไปนี้
P510854 เกลียดบรรหาร กลัวชวลิต เบื่อชวน เรามาเลือกทักษิณ กันดีกวา
P525288 ขอสนับสนุนทักษิณเปนนายกรัฐมนตรี เพื่อแกไขปญหาของชาติ
P524689 ศพที่เห็นไมใชศพกะเหรี่ยงครับ แหลงขาวยืนยัน

ลักษณะการแสดงความขัดแยงรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นติด ๆ กัน โดยมี N เปนตัวเริ่ม
กอน ซึ่งลักษณะเชนนี้มีจังหวะการหยุดคิด สัญลักษณ N ไมไดแสดงวาจะสนับสนุนหรือคัดคาน
ไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเปนไปไดวาผูแสดงความคิดเห็นคนแรกมีความไมแนใจ จึงหยั่งเชิงดวยการ
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แสดงความเห็นแบบสองทางเลือก หลังจากนั้นมีชุดความไมเห็นดวยตามมา ชุดใหญ 3 คน ซึ่งอาจ
ตีความไดวากระทูลักษณะนี้มีคนในสังคมไมเห็นดวยเปนสวนใหญ แตยังไมรุนแรงหรือสวนกระแส
มากเทากับรูปแบบ A-D-D-D-D-D-D หรืออาจเปนที่การตั้งกระทู มีการใหเหตุผลที่ดีพอ ทําใหพอที่
จะหยุดคิดดวยตัว N หรือเริ่มเปนกระแสสังคมที่จางลงมาแลว จึงยังไมมีการโตแยงในทันที
ตัวอยาง
P510854 เกลียดบรรหาร กลัวชวลิต เบื่อชวน เรามาเลือกทักษิณ กันดีกวา
เกลียดบรรหาร กลัวชวลิต เบื่อชวน เรามาเลือกทักษิณ กันดีกวา
ดวยที่ผานมาเราคนไทยไดนายกคนภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต
แลว รูสึกวาทุกคนจะเกลียดคนภาคกลาง กลัวคนอีสาน
และเบื่อคนใต คงถึงเวลาที่เราจะไดนายกเปนคนเหนือเสียที
ในที่นี้หมายถึงนายกที่จะชื่อทักษิณไงหละ
จากคุณ : คนเหนือ - [4 ม.ค. 14:13:25]
ความคิดเห็นที่ 1
เพิ่มอีกนิดไดไมคะ เซ็ง พี่เหลิมกะลูกชายดวยอะ
จากคุณ : คนกรุงเทพ - [4 ม.ค. 14:16:57]
ความคิดเห็นที่ 2
มายหวายอะ
กลัวเขาจะเขามาสรางฐานอํานาจใหธุรกิจของเขา
แคคารายเดือนมือถือยังไมยอมลด
แลวจะใหเชื่อรึวาเขาจะยอมเสียสละเพื่อประชาชนจริงๆ
จากคุณ : กลัว - [4 ม.ค. 14:20:09]
ความคิดเห็นที่ 3
กลัวตองบังคับใหตาถูกใหเฝามองดาว(เทียมชินวัตร) เทาติดดิน และ ซาบซึ้งและ
ประทับใจในผลงานที่ผานมานับตั้งแตทานเปนหัวหนาพรรคพลังธรรม
และลาสุดเมื่อสมัยเปนรองนายกสมัยนายจิ๋ว
ที่ภายหลังเอาประเทศเขาไปจํานํากับไอเอ็มเอฟ
แลวก็เสนอใหผลักภาระภาษีมูลคาเพิ่มของสาธารณูปโภค รวมทั้งมือถือ
งานนี้ชินวัตรรับไปเหนาะๆเลยสําหรับสวนแบงจากภาษีมุ,คาเพิ่ม
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แทนที่ภาษีที่พวกเราจายจะเขาเปนรายไดของประเทศ
แตตองตกอยุในมือของนายทุนผูกขาดเพราะไดสัมปทาน
จากคุณ : จุดจุด - [4 ม.ค. 14:47:10]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/.html)
P525288 ขอสนับสนุนทักษิณเปนนายกรัฐมนตรี เพื่อแกไขปญหาของชาติ
ขอสนับสนุนทักษิณเปนนายกรัฐมนตรี เพื่อแกไขปญหาของชาติ
ไมวาจะคิดอยางไร
คุณทักษิณก็มีความเหมาะสมที่ในการเปนนายกรัฐมนตรีสมัยหนา
ดังนั้นเพื่อเปนการตอกย้ําเจตนารมณอันแนวแนอีกครั้งวาพวกเราจะสนับสนุน
คุณทักษิณเปนนายกรัฐมนตรี
จากคุณ : เพื่อนทักษิณ - [26 ม.ค. 11:43:19]
ความคิดเห็นที่ 1
เทาที่เห็น ไมวาจะสนับสนุนใคร มั้นก็อีหรอบเดียวกัน......
จากคุณ : DEIZEL - [26 ม.ค. 11:48:37]
ความคิดเห็นที่ 2
เรื่องของเอง.. ตอกฝาโลงนะสิ !
จากคุณ : สุดสุด - [26 ม.ค. 11:49:51]
ความคิดเห็นที่ 3
คิดดีๆ นะครับ
คุณ ทักษิณ ก็ไ มตางจากนักการเมืองคนอื่นคนไหน
เพียงแตวาทุนหนากวา
มีการโฆษณาตัวเองดีกวา แตเบื้องหลังที่มาเปนยังไง
เคยใหสินบนใครเทาไรกวาจะกาว
มาถึงตรงนี้ กวาที่จะมาขูดรีดคาบริการจากมือถือ
มีวิสัยทัศนแคไหน นอกจากเ รื่องที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของตัวเอง
จากคุณ : Undertaker - [26 ม.ค. 11:53:22]
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ความคิดเห็นที่ 4
ตัวอยางมีใหเห็นกับพรรคพลังธรรม
ยังจําไดไหม
จากคุณ : NWO - [26 ม.ค. 12:36:48]
P524689 ศพที่เห็นไมใชศพกะเหรี่ยงครับ แหลงขาวยืนยัน
ศพที่เห็นไมใชศพกะเหรี่ยงครับ แหลงขาวยืนยัน
เปนศพอนาถาที่แอบรวบรวมใสรถ ตอนยกพลเขาไปในโรงพยาบาลครับ
ผูรูดานนิติเวช และ พยาธิวิทยา เขาบอกวาเปนไปไมไดศพที่เพิ่งตายจะตัวแข็งทื่อ
และเริ่มมีกลิ่นเหม็น นอกจากนั้นยังมีคําสั่งใหเผาวันนี้
เจตนาปกปดความจริงชัดๆ สวนจะทําเพื่ออะไรไมทราบเหมือนกัน
เปนความลับดานความมั่นคง คงเกรงวาจะทําใหพมาไมพอใจ
หรือ เพื่อลวงความลับบางอยางจากกระเหรี่ยง
หรือ เพื่อเอาใจอเมริกันก็เปนไปไดทั้งนั้น
จากคุณ : ชาลี - [25 ม.ค. 16:25:52]
ความคิดเห็นที่ 1
งานนี้ อาจมีแหกตา
จะเรียนแบบตํารวจรึไง จับแพะเปนอยางเดียว
แแแแแแแแแบบบบบบบบะะะะะะะะะะะ
จากคุณ : กาาก - [25 ม.ค. 16:34:12]
ความคิดเห็นที่ 2
เคยเห็นศพคนถูกยิงไหมครับ
เลือกจะออกจากรางกายมากผิดปกติจึงทําให ศพแข็งเร็วกวาปกติมาก
ผมเปนทหารครับ ฝกมามาก ทราบดีวาแผลที่ยิงเขาไปที่จุดใด
จะใหผลแคไหน ก็นึกแลวละ
วาเดี๋ยวตองมีคนออกมาพูดวาไมใชศพกะเหรี่ยง
สถานะการณคลี่คลายไดก็ดีแลวครับ อยามาตั้งแงเลย
ศพที่แขงเร็วเพราะถูกยิงจากอาวุธสงครามไมใชเรื่องแปลก เพราะ
กระสุนจะมีอํานาจทําลายมากกวาปนธรรมดาหลายเทา ศพนี่ไมถึง 3 ชม.
ก็แข็งแลวครับ คนที่คุณบอกวาเชี่ยว ชาญนิติเวช
และแหลงขาวยืนยันนะ อยามามั่วซั่วดีกวาครับ
จากคุณ : หญาฟาง - [25 ม.ค. 16:36:00]
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ความคิดเห็นที่ 3
ใช ๆ อยามามั่วดีกวา
จากคุณ : Tom - [25 ม.ค. 16:42:43]
ความคิดเห็นที่ 4
ก็บอกแลวใหไปสงสัยเรื่องอื่นดีกวา
จากคุณ : บังรอน - [25 ม.ค. 16:47:08]

3. A-A-D-D-D
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา มี 2 กระทูในโตะราชดําเนินที่มีรูปแบบการแสดง
ความขัดแยงแบบ A-A-D-D-D ซึ่งเปนกระทูเกี่ยวกับการเมืองและการเมือง ระหวางประเทศ
การที่จะเกิดเปนรูปแบบเชนนี้ ผูวิจัยเห็นวาอาจจะเปนไปไดใน 3 กรณี คือ กรณี
แรกเปนเรื่องที่แบงพวกความคิดเห็นเปน 2 ฝายเทา ๆ กัน กรณีที่สอง คนตั้งกระทูใหเหตุผลดี จน
คนตอบรูสึกเห็นดวย ซึ่งชวยชะลอการเกิดความขัดแยงออกไปได และกรณีสุดทายคือ คนที่ตั้ง
กระทูใหเหตุผลลวง ทําใหคนตอบสับสน แตใน 2 กระทูที่พบรูปแบบนี้ เมื่อผูวิจัยพิจารณาตอไปจะ
พบวาคําตอบโดยรวมของกระทู คือ D จึงเปนไปไดวาลักษณะเหตุผลพาใหเกิดความสับสน และ
ชะลอความขัดแยง

4. A-D-N-N
รูปแบบการแสดงความขัดแยงรูปแบบนี้ ผูวิจัยคนพบในกระทูที่เปนเรื่องของการ
เมือง ไดแก
P506635 ตอนนี้คุณคิดวาใครเปน นายก ดีที่สุด.....
P504254 ถาจิ๋วกลับมาเปนนายก

70

สังเกตไดวาในรุปแบบนี้จะมีการสรางความขัดแยงในทันที เพราะเปนความเห็น
ทางการเมืองที่ แตละคนนาจะมีแนวทางคําตอบของตนเองชัดเจนอยู แตตอมาไดกลายเปน ผูมี
ความเห็นเปนกลาง ซึ่งอาจเปนไปไดวาคนเบื่อที่จะแสดงความคิดเห็นตอตัวเลือกหรือทางเลือกใน
กระทูไมใชแนวทางที่กระแสสังคมตองการ ความขัดแยงจึงไมบานปลายออกไป
ตัวอยาง
P506635 .....ตอนนี้คุณคิดวาใครเปน นายก ดีที่สุด.....
.....ตอนนี้คุณคิดวาใครเปน นายก ดีที่สุด.....
ขอเหตุผลจริงๆนะครับ วาใครดี ผมอยากรูมากเลย
1. ทักษิณ
2. ชวน
3. บิ๊กจิ๋ว
4. บรรหาร
5. สมัคร
6. เฉลิม
ถาถามผม ผมคงเลือก ทักษิณ เพราะคาดวาวิสัยทัศนของทักษิณจะมีมากกวาชวน
และกลสตัดสินใจมากกวา
จากคุณ : อยากรูจริงๆ - [26 ธ.ค. 20:52:18]
ความคิดเห็นที่ 1
ตอนนี้คงเปนนายชวน หลีกภัย จนกวาจะเลือกตั้งใหมปหนา
สวนที่คุณเลือกนายทักษิณ ณ ดาวเทียม ไวรอใหประชาชนเขา
เลือกพรรคไทยลักไทยเสียกอน อาจจะไมเปนก็ได เพราะวา
ไมใชสัมปทาน นายทักษิณ คงจะไดเปนอยากหนอยนะครับ
เพราะเขาเกงเพราะเรื่องเอาเปรียบประชาชนเทานั้น
จากคุณ : ประชาชน - [26 ธ.ค. 21:11:56]
ความคิดเห็นที่ 2
ผมไมแนใจวาคุณตองการตั้งกระทูเพื่อหวังเชียรใครเปนพิเศษหรือเปลา
สวนผมไมเคยเชื่อเรื่องตัวบุคคล
เหมือนที่ผมไมเคยเชื่อวานายชวนเปนคนดี
ไมวาใครจะพยายามสรางภาพอยางไรก็ตาม
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ผมไมเคยเชื่อวาจะมีเทพเจาในโลกนี้
ฉนั้นใครจะมาเปนนายกไมสําคัญ
สิ่งที่สําคัญนั้นคือนโยบายของพรรคการเมือง
และความจริงใจตอนโยบาย
ผมอยากเสนอใหมีการเรียกรองเรื่องนโยบายของพรรคการเมืองที่ชัดเจน
วัดผลได ตรวจสอบได นโยบายที่เปนรูปธรรม
ไมใชอยางที่เปนอยู
ทุกวันนี้พวกเราเลือกรัฐบาลที่ตัว..นายก..
เราถึงไดรัฐบาลฮวยแดกอยางทุกวันนี้
(ขออภัยที่ไมสุภาพ
เพราะคิดถึงเรื่องนี้ทีใดก็อดเจ็บใจไมหายที่ถูกหลอก)
ยกตัวอยางเชนเราเชื่อวา....
"ผมไมสามารถทําใหทุกคนรวยเทากันได
แตผมทําใหทุกคนอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน"
"ผมเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา"
"ผมเกลียดคนซื้อเสียง เพราะผมไมเคยซื้อเสียง"
คําพูดหวานหู ฟงดูดีอยางนี้แหละ ที่หลอกคนไทยทั้งประเทศ
ตมยําทําแกง จนสถาบันตางๆเกือบทุกแหงซวนเซเสียหาย
บริหารจัดการไมได
กฏหมายไมเปนกฎหมาย ศาลไมเปนศาล ตํารวจกลายเปนทนาย
อัยการกลายเปน
ผูพิพากษา ขาราชการกลายเปนลิ่วลอนักการเมือง
เพราะอะไร ไมใชเพราะเราหลงคารมผูนําหรอกหรือ
เลิกเถอะครับ เลิกเชื่อเรื่องผูนําดีชาติพนภัย.....สําหรับผม ใครก็ไดครับ
เสนอหลักการที่เปนรูปธรรม มีความแตกตาง ตอบคําถามได วัดผลได
ตรวจสอบได
ผมเลือกหมดครับจะชื่อ นายหมู หมา แมว ก็ไดไมสําคัญ
จากคุณ : ลิงลม - [26 ธ.ค. 21:21:51]
ความคิดเห็นที่ 3
ถางั้นเปลี่ยนเปน พรรคไหนนโยบายดี เหมาะเปนรัฐบาลละครับ
จากคุณ : เจาของทู - [26 ธ.ค. 21:27:25]
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P504254 ถาจิ๋วกลับมาเปนนายก
ถาจิ๋วกลับมาเปนนายก
ถาจิ๋วลมรัฐบาลชวน 2 ไดจริง แลวเลือกตั้งใหม
ควม.เปนแกนนํารัฐบาล จิ๋วรีเทิรนขึ้นเปนนายกอีกรอบ
คุณคิดวาประเทศไทยจะเปนอยางไร
จากคุณ : เจน - [21 ธ.ค. 20:28:19]
ความคิดเห็นที่ 1
เจงสิครับ .....
จากคุณ : n - [21 ธ.ค. 20:46:49]
ความคิดเห็นที่ 2
เลิกตั้งกระทูโงๆอยางนี้เสียที มีเยอะแลว
เลิกปลุกผีจิ๋วเสียที ผีชวนนากลัวกวาเยอะ
จากคุณ : แจว - [21 ธ.ค. 20:53:11]
ความคิดเห็นที่ 3
มาอีกแลว....
ถาชวนไมอยู จิ๋วจะมา.............
มีอะไรใหมๆกวานี้มั้ย............????????
จากคุณ : แมวไมกลัวจิ๋ว - [21 ธ.ค. 21:36:48]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P504254.html)

5. A-A-A-A
การเกิดรูปแบบการแสดงความขัดแยงออกมาเปน A-A-A-A ผูวิจัยสามารถ
วิเคราะหไดวา กระทูนั้นอาจเปนเรื่องที่สังคมเห็นดวยและตอบรับอยูแลว ไมวาจะตั้งกระทูมา อยาง
ไรก็จะมีแตคนเห็นดวย เชน กระทูกะเหรี่ยงยึดโรงพยาบาลหรืออาจเปนกระทูที่นาจะมีแนวโนมไป
ในทางเห็นดวย ผูที่เขามาตอบเพียงใหน้ําหนักวาจะเห็นดวยไปในทิศทางใดเทานั้นเอง เชน กระทู
เรื่องการประหารชีวิตแบบใหม และสิ่งสุดทายที่นาสนใจ คือการหยิบประเด็นที่สวนกระแสสังคม
ขึ้นมาพูดในมุมอื่น จนทําใหสังคมที่นาจะไมเห็นดวยเกิดอาการคลอยตาม ซึ่งกวาจะเริ่มแสดง
ความขัดแยงก็เปนลําดับที่ 5-6 แลว ซึ่งผูวิจัยสรุปไดวาประเด็นที่ไดรับความเห็นที่คลอยตามจะ
เปนประเด็นสาธารณะทางสังคมไมมีขั้วหรือฝาย ทางการเมืองและศาสนาเขามาเกี่ยวของ
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ข. ความหมายวาทกรรมและความขัดแยงเชิงอุดมการณที่เกิดในโตะ
ราชดําเนิน
1) ความขัดแยงทางอุดมการณสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Right) เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ซึ่งเปนสิทธิตาม
ธรรมชาติที่ติดตัวมาพรอมกับความเปนมนุษย ปรากฏอยูสองเรื่องที่สําคัญคือ สิทธิในชีวิตรางกาย
และสิทธิในการที่จะไดรับความเสมอภาคเทาเทียมกัน ที่ไมวาบุคคลนั้นจะเปนคนของประเทศใด
เชื้อชาติใด ศาสนาใดก็ตาม ในฐานะที่พวกเขาเปนมนุษยเหมือนกัน ก็จะตองไดรับความเคารพใน
การปฏิบัติตอกัน ซึ่งคุณคานี้มิอาจถูกทําลายหรือถูกพรากไปได นอกเหนือจากการทําลายความ
เปนมนุษยของเขาไป การกระทําที่ใหไดรับความอับอาย การติดตามไลลา การเนรเทศ และการ
ลงโทษที่มีลักษณะทารุณโหดราย หรือการกระทําที่เปนการบังคับใหทํางาน การใชคนเปนทาส
การกอการราย การทําลายลางชาติพันธุ หรือการนํามนุษยไปใชในการทดลอง การกระทําเหลานี้
ลวนแตเปนการกระทําที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งสิ้น เพราะเปนการกระทําซึ่งมนุษยถูก
ลดคุณคามาเปนเพียงวัตถุของการกระทําเทานั้น
จากการศึกษากระทูในโตะราชดําเนิน ผูวิจัยไดพบความขัดแยงทางอุดมการณ
สิทธิมนุษยชนในวาทกรรมกะเหรี่ยงก็อดอารมี่บุกยึดโรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งความขัดแยงแบงออก
เปนสองฝาย คือฝายที่ยึดถือเรื่องสิทธิมนุษยชน แสดงความเห็นวารัฐบาลไทยกระทําเกินกวาเหตุ
ลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน ดวยการสังหารกองกําลังก็อดอารมี่ สวนอีกฝายหนึ่งเปนการแสดง
ความเห็นขัดแยงกับฝายแรก
เนื่องจากฝายกะเหรี่ยงทําผิดกฎหมายและเขามารุกล้ําอํานาจ
อธิปไตยของไทยกอน ดังนั้นจึงเปนการสมควรแลวที่ตองใชความรุนแรงตอบโต ซึ่งไมถือวาเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแตประการใด
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ในการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นนี้ วิจัยพบวาคนสวนใหญที่เขามาแสดง
ความคิดเห็นจะเขาขางฝายไทยมากกวาเห็นใจฝายกะเหรี่ยง ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาวาทกรรมหลัก
ของการสนทนาเรื่องนี้ คือ อํานาจอธิปไตยของไทยที่ใครยอมละเมิดมิได จากความขัดแยงใน
วาทกรรมชุดนี้ สะทอนใหผูวิจัยเห็นถึงอุดมการณของสองฝายที่ขัดแยงกันระหวางอุดมการณ สิทธิ
มนุษยชนและอุดมการณชาตินิยมหรืออํานาจอธิปไตย
นอกจากนี้ผูวิจัยยังคนพบวา ลักษณะการแสดงความขัดแยงในวาทกรรมชุดนี้มี
ความรุนแรงทางความคิดและเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจสูงที่สุดในโตะราชดําเนิน ณ ชวงเวลานั้น
ที่มีผูตั้งกระทูบน Bulletin Board จํานวนมากในประเด็นตาง ๆ อาทิเชน
กระทูจากโตะราชดําเนิน
P524658 god 's army นาเห็นใจ หรือ ควรประณาม
P524725 เรื่องGod Army ไปๆมาๆคิดวากลายเปนรัฐบาลไทยไปรังแกเด็กหรือไม
P523707 ขอประนามการยึดโรงพยาบาลราชบุรีของกลุมผูไมหวังดี
P523826 จะรุนแรงไปมั๊ย ถาจะยิงทิ้งกลุมผูกอการยึดโรงพยาบาลศูนยราชบุรี ??
P524002 ผมสนับสนุนใหยิงทิ้งเลยครับ คราวนี้เอาจริงครับ !!!
P524347 มาฟง NGO กับ UNHCR พูดถึงกรณีกะเหรี่ยงยึดร.พ.ที่ราชบุรีดีกวา
P526708 อาลัยตอกระเหรี่ยง อาลัยตอความถูกตองของไทย
P526750 ขอคุยเรื่องกระเหรี่ยงบาง
P526383 หยุดทําลายความรูสึกของคนไทยดวยกัน ดวยคําวา สิทธิมนุษยชน ซะที
ไอพวกขายชาติ
P527006 แดเพื่อนชาวกะเหรี่ยง ผูพลีชีพ เพื่อชนชาติ และอิสรภาพ

ทั้งนี้ ทั้งสองฝายตางแสดงความเห็นมาหักลางกันดวยเหตุผลและอารมณที่รุนแรง
ฝายที่แสดงความเห็นวาการที่รัฐบาลสังหารก็อดอารมี่เปนการกระทําที่เกินกวาเหตุ จะใชชุดเหตุ
ผลวาดวยสิทธิมนุษยชนขึ้นมากลาวอางสนับสนุน สวนฝายตรงขามที่แสดงความเห็นวาเปนการ
สมควรแลวที่สังหารก็อดอารมี่จะใชเหตุผลชุดอํานาจอธิปไตยและชาตินิยมมาหักลาง ซึ่งวาทกรรม
หลักของวาทกรรมชุดนี้คือ คือ ผูสนทนาสวนใหญใหความสําคัญกับอํานาจอธิปไตยของชาติมาก
กวาสิ่งอื่นใด
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ตัวอยางความคิดเห็นที่สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน
ความคิดเห็น 5
คุณ Hua ทําไมใจคอของคุณแคบปานนี้ ตอบงายๆครับ คนเราเมื่อ
สิ่งที่พวกเขาทํานะผิด แนน อน แต สิ่งที่ทหารทําตอพวกเขามันสาสมกระนั้นหรือ
พื้นฐานความเปนมนุษยมันไปไหนหมด ที่จริงความผิดเปนที่ตัวเราเอง
ครั้งแรกที่พ วกเขาทํา เราวา เขาเปนวีรบุรุษเรียกรองประชาธิปไตยมิใชผูกอการราย
พอเขาทําอีกครั้ง ไ๐พวกนี้มันเลว มาตฐานของเราไปไหนหมดครับ ตกลง
คุณก็ชวยรัฐบาลเผด็จการของพมาฆาพวกเขาใหหมดสิครับ
จะไดสะใจอันเหี้ยมโหดของคุณไปเลย ผมไมไดสนับสนุนในสิ่งที่เขากระทําเด็ดขาด
แตอยากจะฝากวาใหมองมนุษยใหเห็นในความเปนมนุษยของเขาหนอย
จงเกลียดความชั่วแตอยาไดเกลียดคนทําชั่วเลยนะที่รัก
จากคุณ : ... - [28 ม.ค. 11:19:31
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P526750.html)

ความคิดเห็น 2
สงสารกะเหรี่ยงที่เสียชีวิต...โปรดมีเมตตากันบาง
อยางนอยเขาก็เปนสัตวรวมโลกของเรา จจะเขนฆาเขาไปถึงไหน
แผนดินเขาเองงก็ไมมีจะอยูแลว...และที่เขามาก็เพียงเพื่อตอรองขอความชวยเหลือ..
เพียงแตใชวิธีการที่ผิดเทานั้น
จากคุณ : ชาวพุทธ - [25 ม.ค. 13:47:13]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K524595.html)

ความคิดเห็นที่ 4
เพราะเราไมไดเปนเขานะสิ
ก็เลยไมรูวาความทุกขที่เกิดจากการไรบานที่ถาวรมันเปนยังไง
ใครเขาจะอยากมาทําอยางนี้ละ
แทนที่จะคิดอยางนี้
มาชวยกันคิดดีกวาวาทําอยางไรจะเกิดเสรีภาพในโลกนี้
วันนั้นจะไมมีคําวาทหารเด็ก ไมมีคําวา
ก็อดอามี่อีกตอไป วาแตดิฉันจะฝนหวานเกินไปหรือเปลาเนี่ย
จากคุณ : ตะวันยอ - [26 ม.ค. 22:34:27]
(http://pantip.inet.co.th/cafe/library/ topic/K525608.html)
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ความคิดเห็นที่ 9
เขาทําผิด แตคนที่จะตัดสินโทษไมใชเรา
ไมมีใครมีสิทธิ์ในชีวิตของใครครับ
การฆาไมเคยเปนทางอกที่ดีใหกับปญหาใดๆ ทั้งสิ้น
เขาทําผิด (ผมเห็นอยางนั้น)
แตการใหอภัยคือทางออกที่ถูกไมใชหรือ
การที่คุณยิ่งทําผิดซ้ํากับเขา แสดงวาคุณก็ไมไดดีไปกวาเขาหรอก
ผิดทั้งคูนั่นแหละ เขารุนแรง คุณรุนแรง ใครไดอะไร
จากคุณ : ZyberDog - [28 ม.ค. 09:52:08]
(http://pantip.inet.co.th/cafe/library/ topic/K526471.html)

ตัวอยางความคิดเห็นที่ไมสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน
ความคิดเห็นที่ 15
นาเห็นใจทุกคน ทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ ..
ความเดือดรอนของตน จําเปนที่จะตองไดรับการแกไข
ความโหดรายของรัฐบาลจําเปนตองใหชาวโลกไดรับรู
ความเจ็บไขไดปวย จําเปนตองไดรับการรักษา
ความปลอดภัยของตัวประกัน ตองมากอนสิ่งใด
ความเปนอธิปไตยของชาติไทย จําเปนตองอยูสูงสุดเหนือเกลา
จากคุณ : Highway_star - [25 ม.ค. 14:55:25]
(http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/ K524432.html)

2) ความขัดแยงเกี่ยวกับความเชื่อทางพุทธศาสนา
ในทางศาสนาแมจะเปนบุคคลที่นับถือศาสนาเดียวกันก็ตาม แตก็ยังมีการแยก
แยะไปตามลัทธิ ยกตัวอยางเชน ในคริสตศาสนาแบงเปนนิกายใหญๆ ไดแก นิกายโรมันคาทอลิก
โปรแตสแตนท เปนตน เมื่อพิจารณาถึงศาสนาพุทธ ก็ปรากฏการแบงยอยเชนเดียวกัน คือ แบง
เปนพุทธศาสนาฝายมหานิกายและเถรวาท ซึ่งในฝายเถรวาทเองกลาวเฉพาะในประเทศไทยก็ยัง
แบงแยกลงไปอีกวาเปนมหานิกายหรือธรรมยุติ สิ่งที่ทําใหปรากฏการณเปนเชนนี้เปนผลมาจาก
ความแตกตางในความเชื่อ วิถีปฏิบัติ บางประการในหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่มีบุคคลเห็น
ดวยเปนกลุมกอนใหญในศาสนานั้นๆ จนทําใหเกิดการรวมตัวกันเหนียวแนนเปนอิสระขึ้น แตยังคง
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มีหลักการใหญที่นับถือเหมือนกัน ความเชื่อที่ตางกันจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแบงแยก
เปนนิกายตางๆ
ผูวิจัยพบวา ความขัดแยงเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาดังกลาวไดเกิดขึ้น ใน
วาทกรรมวัดพระธรรมกาย โดยความขัดแยงแบงออกเปนสองฝายชัดเจนไดแก ฝายสนับสนุน
สํานักธรรมกาย และฝายตอตานสํานักธรรมกาย ความขัดแยงนี้เปนเรื่องของการตีความหลักคํา
สอนในพุทธศาสนาผิดเพี้ยนไปจากความจริงของวัดพระธรรมกาย ซึ่งการแสดงเหตุผลโตแยงมักจะ
เปนดานอารมณเพื่อเอาชนะอีกฝายมากกวาการใชเหตุผลมากลาวสนับสนุนจากการศึกษาวาท
กรรมวัดพระธรรมกายที่เกิดขึ้นในโตะราชดําเนิน ผูวิจัยพบวามีกระทูที่เกิดความขัดแยงดานความ
เชื่อทางพุทธศานา ดังนี้
กระทูจากโตะราชดําเนิน
P519292 กรณีธรรมกายใหจบกันดวยกระบวนการยุติธรรมเถอะกวาจะสํานึกไดก็สายไปแลว
P520317 ธรรมกาย ปญหาใหญพอๆกับเรื่องนาซี
P522011 คนเสื่อมเพราะหลงใหลกับพระที่ชอบอวดอางวาดี..อยางธรรมปฎก
P523106 ธรรมกายเหิม!!!
P523486 ธรรมกายผิดตรงไหน....ผิดตรงทีมีคนศรัทธามากเกินไป
P520832 มส.สั่งการเรียกสองผูนําธรรมกายรับทราบขอกลาวหาครั้งที่สี่
P519899 ทานราชบัณฑิต เสถียรพงษ วรรณปก ใหความเห็นอีกครั้งกรณีลัทธิธรรมกาย

สําหรับฝายสนับสนุนธรรมกายมีความเชื่อตามคําสอนของวิชชาธรรมกายวาดวย
เรื่องนิพพานเปนอัตตา เรื่องการทําบุญที่สอนวายิ่งใหมากยิ่งไดบุญมาก และการเชื่อเรื่องอิทธิ
ปาฏิหาริย
ในขณะที่ฝายคัดคานธรรมกายจะยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจาที่กลาวไวใน
พระไตรปฏกวา นิพพานเปนอนัตตา การทําบุญ จงทําดวยศรัทธาตามกําลังและการสอนธรรม
โดยเนนอสุสาสนีปาฏิหารย มาเปนขอโตแยงฝายธรรมกาย ทั้งนี้การแสดงความขัดแยงของทั้งสอง
ฝายจะมีการตอบโตไปมา โดยมีผูที่ใชชื่อเดิมๆ เขามาโตกลับทันทีเมื่อฝายตรงขามเขามาแสดง
ความเห็น เชน สกินเฮด ลุงซัน nevermore และฌวน หลีกไป เปนตน ทําใหวาทกรรมชุดนี้ไมมี
วาทกรรมหลักที่ชัดเจน เนื่องจากทั้งสองฝายไมยอมกัน โดยใชอารมณเปนหลักมากกวาการหัก
ลางดวยเหตุผลที่ยกขึ้นประกอบ
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ตัวอยางความคิดเห็นสนับสนุนฝายธรรมกาย
ความคิดเห็น
ธรรมกายผิดตรงไหน....ผิดตรงทีมีคนศรัทธามากเกินไป
ผมหวังวาพวกที่บาปจะกินหัวคงจะอิจฉาที่วัดธรรมกายมีคนเขาวัดมากก็หาเรื่อง
ผมยกตัวอยางงายงายครับวาวัดธรรมกายโดนกลั่นแกลง
1. กลาวหาวาวัดธรรมกายมีเงิน ดูดเงินบาง แลววัดอื่นละครับ
วัดในกรุงเทพทุกวัดก็ดูดเงินทั้งนั้น
วัดธรรมกายคนศรัทธาที่จะบริจาค ก็เหมือนกับทุกวัด
ผมก็เห็นเจาอาวาสวัดในกรุงเทพก็นั่งรถเบนซกันทั้งนั้น
ธรรมปฎก พระพยอมก็ไมยกเวน
2.กลาวหาวาสรางวัตถุ ที่ใ หญ โต แลววัดอื่นละก ็เหมือนกัน
วัดญานสังวร วัดบวร วัดสวนแกว
ก็ลวนแตมีสถานที่ที่ใหญโตไมเห็นมีใครละกิเลสสักหนอย
3.บอกวาสอนเรื่องนิพพานผิด
แลวใครละครับที่จะบอกไดวาเรื่องไหนผิดถูก
อยูที่ความเชื่อสิครับ พระพุทธเจาก็ตายแลว
หรือวาจะใหนายเสถียรพงษมาแปลให
แปลหวังความดังหวังทําลายธรรมกาย
หรือจะใหนายพยอมที่ไมรูเรื่องธรรมะเลย หรือใหนายธรรมปฎก
ให 3 คนนี่เหรอครับบอกวานิพพานคือตองตามพวกเขาถึงจะถูก
จากคุณ : ฌวน หลีกไป - [24 ม.ค. 05:45:24]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P523486.html)

ความคิดเห็นที่ 4
เบื่อพวกที่ชอบวาธรรมกายยึดติด ยึดตึด
ทองบนกันจนเปนนกแกวนกขุนทองวาอัตตาคือยึดติด
เห็นยึดติดอนัตตากันจนแนบแนนเลย นิพพานของตูตอง
เปนอนัตตา ใครเห็นเปนอัตตาพวกตองดาเช็ด ตองจอง
ลางจองผลาญใหหมด เขาถึงนิพพานอนัตตาแลวเปนไง
ไมเคยเห็นปฏิญาณตนหรืออรรถธิบายใหฟงเลย วาเปนยังไง
พวกเถรกระดาษ ใบลานเปลา พวกปลวกแทะคัมภีร เสพคัมภีร
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กันจนพุงกางเลย แตไมไดรูรสของนิพพานหรอก นึกวานิพพาน
คือพุงกาง พวกทําลายศาสนาตัวจริงแหละ
จากคุณ : สกินเฮด - [21 ม.ค. 15:17:15]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P522011.html)

ตัวอยางความคิดเห็นตอตานฝายธรรมกาย
ความคิดเห็นที่ 3
พระไตรปฎกแสดงไวชัดแลว ชอบดีแลว
สาวกธรรมกายจะตะแบงแกตัวอยางไรก็ไมพน
อยามาอางเรื่องโลกวิญญาณเลย
พุทธศาสนาไมเคยสอนใหใครเปนคนงมงาย หลงไหลอภินิหาร
สิ่งที่ทานธรรมปฎกไดออกมาชี้ใหเห็นวาธรรมกายผิดอยางไร
ขอเหลาสาวกไดใสใจแกไข อยามัวมาตะแบงแกตัว
ผลดีทั้งหลายยอมไดแกตัวคุณเอง
จากคุณ : บัณฑิตยอมหลีกคนชั่ว - [21 ม.ค. 11:58:18]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P520832.html)

ความคิดเห็นที่ 9
ปญหากรณีวัดพระธรรมกายมีหลายเรื่องรวมๆกันอยู
แตแกนแทของเรื่องมีเรื่องเดียวคือ "การตีความพระธรรมคําสอน"
ความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนของวัดพระธรรมกายในฐานะวัดแหง
พระพุทธศาสนา เปนความปวดราวของชาวพุทธเฉกเชนเดียว
กับความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทย
ในทางธรรม การตอสูกับความ "เพี้ยน" ของวัดธรรมกาย
ก็คือการพูดและปฏิบัติธรรมแบบชาวพุทธ เจริญสติและเจริญพร
ในทางโลก การตอสูกับความ "เฮี้ยน" ของวัดธรรมกาย
ก็คือการตองใหวัดไดประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบของกฏหมายบานเมือง
เรื่องยุง ๆ ของทางโลกก็คือ เราไมมีผูบังคับใชกฏหมายที่กลาหาญพอที่
จะดําเนินการ! และเทาที่มีอยูก็ "กลัว ๆ กลา ๆ " ไปวัน ๆ
จากคุณ : พญานก - [19 ม.ค. 09:58:52]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/ P520317.html)
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ความคิดเห็นที่ 2
ศาลสงฆก็ควรไตรสวนทางสงฆใหประจักษวาใชพุทธแทหรือพุทธอภินิหาริยลูกแกว
ชาวพุทธที่ยังสงสัยจะไดเลือกถูกวาจะเปนชาวพุทธตอไปหรือไม
การที่บอกวาอยาไปยุงกับการตัดสินของสงฆรูสึกวาจะละเลยไปหนอยครับ
ทุกอยางในปจจุบันตองโปรงใส
โดยเฉพาะเรื่องของศาสนาจะปลอยใหคลุมเครือไดอยางไร
จากคุณ : ลุงซัน - [17 ม.ค. 17:25:36]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/ P519292.html)

ผูวิจัยพบวาวาทกรรมวัดพระธรรมกายชุดนี้ยังไดสะทอนใหเห็นถึงการแสวงหา
อํานาจ และเงินตราผานทางพุทธศาสนาและพุทธรรมไปเปน " พุทธพาณิชย " โดยสรางปรัชญาวา
" บุญเปนสินคาที่ขายได " อันนําไปสูวิกฤติศรัทธาตอพุทธศาสนาและวิกฤติการปกครองสงฆ
อยาง เห็นไดชัดกวาในกรณีอื่น ๆ ที่ผานมา อาทิ กรณีสันติอโศก นิกร ยันตระ เนื่องจากปญหาวัด
ธรรมกายเปดโอกาสใหชาวพุทธไทยไดเรียนรูและตั้งคําถามกับคณะสงฆ โดยเฉพาะการดําเนิน
การกับวัดพระธรรมกายของมหาเถระสมาคมที่สอออกไปในลักษณะปกปอง ถวงเวลา ปลอยให
ปญหา เรื้อรังมานานมาก เปนเหตุใหชาวพุทธจํานวนไมนอยออกมาปกปองพระธรรมวินัย และ
เรียกรองใหมีการปฏิรูปพระพุทธศาสนาและคณะสงฆไปพรอม ๆ กับทางฝายบานเมือง แตแลว
กลับไมมีเสียงขานรับจากมหาเถรสมาคมซึ่งเปนองคกรสูงสุดของคณะสงฆ ซึ่งถึงแมรัฐบาลจะ
พยายามยกรางพระราชบัญญัติคุมครองพระพุทธศาสนาและพระราชบัญญัติปกครองสงฆออกมา
ก็ตาม
ผูว จิ ยั พบวาความขัดแยงเกีย่ วกับความเชือ่ ทางศาสนาจะมีความรุนแรงทางความ
คิดมาก เนือ่ งจากสิง่ ทีท่ งั้ สองฝายแสดงความเห็นออกมานัน้ คือ ความเชือ่ มิใชเปนเพียงทัศนคติเทา
นัน้ แตศาสนาไดสรางระบบความเชือ่ ใหกบั บุคคลไวอยางมัน่ คง และไมงา ยนักทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
3) ความขัดแยงเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน
เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง ภาวะของมนุษยที่ไมตกอยูภายใตการครอบงําของ
ผูอื่น และปราศจากการถูกหนวงเหนี่ยวขัดขวางเสรีภาพจึงเปนอํานาจของของบุคคลในอันที่จะ
กําหนดตนเอง (Self-determination) เลือกวิถีชีวิตของตนไดตามใจปรารถนา เปนอํานาจที่มนุษย
แตละคนมีอยูเหนือตนเอง เมื่อกลาวถึงเสรีภาพของสื่อมวลชน จึงเปนสิทธิและเสรีภาพในทาง
ความคิด และการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ไมวาจะเปนการพูด การเขียน การพิมพ
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การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
(2540) ไดบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนในมาตรา 39 และ 41
ผูวิจัยพบวาความขัดแยงชุดนี้เกิดขึ้นในวาทกรรมกะเหรี่ยงก็อดอารมี่ที่เปนกรณี
การรายงานขาวเหตุการณก็อดอารมี่บุกยึดโรงพยาบาลศูนยราชบุรี ซึ่งในชวงเวลานั้น ผูสื่อขาว
จากทุกแขนงตางใหความสนใจและมุงนําเสนอขาวใหรวดเร็วและทันเหตุการณที่สุด รวมถึงการ
ถายทอดสดทางโทรทัศน ซึ่งปรากฏวา ผลของการรายงานอันฉับไวนั้นสงผลให ผูกอการรายที่อยู
ภายในโรงพยาบาลทราบถึงความเคลื่อนไหวของฝายไทยผานทางโทรทัศนของไทยเรานั่นเอง ดัง
นั้นจึงทําใหแผนปฏิบัติการที่วางแผนไวไมสามารถทําได รวมถึงประเด็นการรายงานขาวซึ่งเกี่ยว
ของกับมั่นคงของประเทศ โดยไมคํานึงถึงผลเสียตอภาพพจนของประเทศ เชน นําภาพศพก็อด
อารมี่ลงหนาหนังสือพิมพ เปนตน
การแสดงความขัดแยงเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพสื่อมวลชนนี้ มีการแบงเปนสองฝาย
ฝายแรกแสดงความเห็นดวยวาสื่อมวลชนทําหนาที่สื่อที่ดีแลว จะยึดถือเรื่องเสรีภาพของสื่อ เปน
ชุดเหตุผลสนันสนุนความคิดฝายตน และฝายหลังเห็นวาสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวก็
จริง แตตองมีขอบเขตดวย ฝายนี้จะยึดหลักจรรยาบรรณสื่อในการรายงานขาวเหตุการณ ซึ่งเกี่ยว
ของกับความมั่นคงของชาติวาเปนสิ่งที่สื่อมวลชนพึงกระทํา วาทกรรมหลักของชุด วาทกรรมความ
ขัดแยงนี้คือ นักขาวตองมีจรรยาบรรณในการนําเสนอขาวดวย แตปจจุบันสื่อมวลชนสวนใหญยัง
ขาดสํานึกในจรรยาบรรณของตน มักอางเพียงเรื่อง " เสรีภาพ " แลวคิดวาตนสามารถจะทําอะไรก็
ไดโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบตอสังคมสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
สิทธิสวนบุคคลที่ถูกละเลยเปนอยางมาก
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในวาทกรรมชุดนี้ ไมมีความรุน
แรงมากนัก เมื่อเทียบกับประเด็นอื่นในเหตุการณก็อดอารมี่ ทั้งนี้ เนื่องจากวาผูสนทนาสวนใหญมี
ความเห็นพองกันในทางเดียวกัน ซึ่งผูวิจัยรวบรวมกระทูที่เกี่ยวของไดดังตอไปนี้
กระทูจากโตะราชดําเนิน
P525038 สื่อมวลชน อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือตัวประกัน จริงหรือ
P526981 รัฐบาลประสานงานกับผูสื่อขาวตางประเทศไมดี ตอนนี้ขาวลือไปทั่วโลก
วาทหารไทยฆาพมาอยางเลือดเย็นหลังจากที่เขาsurrender
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P525451 ชวยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน กับการ
ปฏิบัติการของเจาหนาที่ในกรณี ทหารกระเหรี่ยง ยึด รพ.ราชบุรี
P526722 กระเหรี่ยง+สื่อมวลชนกระหายเลือด==>โศกนาฏกรรม
ตัวอยางความคิดเห็นสนับสนุนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน
ความคิดเห็นที่ 3
ขอเพิ่มเติมเรื่องสื่อมวลชนนิดนึง
ตั้งแตคราวบุกยึดสถานทูตแลวที่ดิฉันขอตําหนิ จส 100
ที่กระจายเสียงตัวประกันหนึ่งคนที่อยูในที่ลับ
โดยผูกอการรายยังไมรู คุณกระจายเสียงไปทั่วประเทศ
แลวคิดวาผูกอการรายจะไมรูเหรอคะ
ในการสัมภาษณนั้นผูสัมภาษณสาวของจส
100ถามละเอียดยิบออกอากาศไปทั้งประเทศวาอยูตรงไหน
แทนที่จะปดเปนความลับใหเจาหนาที่ Handle
ทําราวกับวาตัวเองจะเขาไปชวยเขาได
สิ่งที่นาเปนหวงอยางยิ่งในการปฏิบัตติงานของสื่อมวลชนไทยคือ
ดาบสองคมของการกระจายขาวอยางละเอียดจนเกินไป
จนอาจเปนเบาะแสใหผูกอการรายและเปนอันตรายกับตัวประกันได
นาเปนหวงจริงๆ
จากคุณ : Sydney Lover - [28 ม.ค. 10:12:27]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P526722.html)

ความคิดเห็นที่ 1:
เห็นดวยครับที่สื่อมวลชนทําเกินหนาที่
เพราะขาวรั่วไหลก็จากพวกนี้แหละ
ใชที่มันเปนหนาที่ที่ควรนําเสนอ แตตองอยูในกรอบ
หลายครั้งแลวที่สื่อประพฤติไดแยมาก
นาจะมีการดําเนินการไดแลววา ถาเกิดเหตุการณอยางนี้อีก
สื่อควรจะปฎิบัติอยางไร.....
จากคุณ : patta - [26 ม.ค. 16:43:08]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P525451.html)
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ความคิดเห็นที่ 16
ผมทราบมาวา ขณะที่มีการถาย ( อัดเทป ) อยูนั้น มี ทีวีอยู 2
ชองทําการเก็บภาพนั้นไว
สําคัญที่วามีเจาหนาที่ไดออกมากําชับหรือไมวา
อยาเพิ่งนําเทปที่ถายไวไปออกอากาศ
ถามีการขอรองไวกอนแลว แตทาง ทีวี ( ชองที่ออกสด )
ไมฟงเสียง และไดออกอากาศในเวลาตอมา
สมควรใหมีการสอบสวนครับ
จากคุณ : ราชบุรี3 - [28 ม.ค. 08:36:51]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P525038.html)

ตัวอยางความคิดเห็นสนับสนุนหลักเสรีภาพของสื่อมวลชน
ความคิดเห็นที่ 2 :
ตางคนตางทําหนาที่ของตัวเอง
ผูสื่อขาวก็มีหนาที่นําเสนอขาวที่ฉับไว
ทันตอเหตุการณการที่สื่อแขงขันกันที่จะนําเสนอขาว
ก็ทําทําความแมนยําของขอมูลลดลงดวยหรือเปลา
ถาหากสิทธิในการนําเสนอขาวของสื่อถูกปดกั้นแลว
ประชาชนอยางเราก็เหมือนกับถูกปดกั้นไมใหไดรับขาวสาร ดวยเชนกัน
เรื่องนี้คงไมมีอะไรที่ถูกตองรอยเปอรเซ็นตหรอก นะ
จากคุณ : เมฆ - [26 ม.ค. 20:57:50]
ความคิดเห็นที่ 4
ในฐานะคนดูขาว พญานกก็อยากรับรูเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มากที่สุดเทาที่จะมากได และความสัมพันธของ "ผูสื่อขาว"
กับ "ผูรับขาว" ก็คือความฉับไว แมนยํา และรายละเอียดของขาวสาร
แตเมื่อพูดถึง "ความเหมาะสม" ของขาวกับ "การสูรบ"
การตําหนิ "การเสนอขาว" ของ "ผูสื่อขาว" เพียงเพราะ
มัน "ไมเหมาะสมและเปนผลเสียตอการสูรบ" นั้น พญานก
เห็นวาเปนการ "ตําหนิผิดคน" (put the blame on the wrong horse)
เพราะในสนามรบ ใครคือผูบัญชาการรบ หากผูบัญชาการรบ
ซึ่งมี fully authority ที่จะทําอะไรก็ได ณ เวลานั้น ควบคุม
สภาพการณในสนามรบไมได จะมาโทษคนอื่นไดอยางไร
งานนี้พญานกเห็นวาเปน "จุดออน" ในการปฏิบัติหนาที่ของ
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เจาหนาที่มากกวา แตดูเหมือนวาผูรับผิดชอบจะ "ไว" ตอ
เรื่องนี้และแกไขไดอยางทันทวงทีในเวลาตอมา (คือลอนักขาว
ไป block ไวไดถึง 2 ครั้งกอนการดีเดย)
จากคุณ : พญานก - [26 ม.ค. 17:00:23]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P525451.html)

ความคิดเห็นที่ 1
ในฐานะที่ทํางานดานสื่อมวลชน
ยอมรับวาบางที สื่อ เปนอุปสรรคการทํางาน
แตก็ไมเปนอุปสรรคมากไปกวาไทยมุง
เห็นวาแทนที่จะกันสื่อมวลชนมากๆนาจะกันไทยมุงกอนขั้นแรก
เมื่อพื้นที่กวางพอ สื่อสามารถมองเห็นชัดเจนจากระยะไกล
หรือในระยะปลอดภัยได
ทุกคนก็พรอมทําตามที่เจาหนาที่แนะนําทั้งนั้นแหละคะ...ยังไงคงตองเขาใจดวยวา
ขาวก็ตองเปนขาว
นักขาวไมทําขาวก็เทากับทําหนาที่ไมเต็มที่ใชมั้ยคะ
จากคุณ : y2pay@thaimail.com - [26 ม.ค. 02:30:48]
(ที่มาhttp://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P525038.html)

โดยสรุป จากวาทกรรมความขัดแยงชุดนี้สะทอนใหเห็นวาคนไทยสวนใหญมี
ทัศนคติทางลบตอสื่อในเรื่องการขาดจรรยาบรรณ เนื่องจากระบบสื่อมวลชนไทยเปนระบบสังคม
ทุนนิยม ทําใหทุกคนสามารถแขงขันแสวงหารายไดอยางเปนอิสระจนเปนเหตุใหการทําขาวมีคุณ
คามากกวาจริยธรรมในจิตใจ ความเร็วกลายเปนตัววัดคุณคาของขาว ดังนั้นสื่อมวลชนไทยควร
เรงสรางคุณธรรมและจรรยาบรรณในจิตใจใหเกิดมากยิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
4) ความขัดแยงอุดมการณชาตินิยม
ชาตินิยม หมายถึง ความภาคภูมิในความเปนชาติของตน ที่มีเอกลักษณเฉพาะที่
บงบอกถึงความเปนชาตินั้น ๆ เชน ภาษาไทย เปนเอกลักษณของชาติไทย การพูดภาษาไทย ถือ
เปนความเปนชาตินิยม ในอดีตแนวคิดนี้มักใชกับระบบเผด็จการ แตในปจจุบันนับแตวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศเมื่อปพ.ศ. 2540 ที่ประเทศตองเขารับความชวยเหลือจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ( IMF) ก็ไดมีการรณรงค เรื่องชาตินิยมกันมากขึ้น เนื่องจากความกลัวที่จะถูกกลืน
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ทางเศรษฐกิจและการไหลบาของวัฒนธรรมขามชาติจากตะวันตกที่รุนแรงมากขึ้น คนไทยจึงเริ่ม
กลับมาตื่นตัวกับแนวคิดนี้อีกครั้ง
ความขัดแยงชุดอุดมการณชาตินิยมเกิดขึ้นในวาทกรรมที่วาดวยเรื่อง Anna and
The King โดยความขัดแยงแบงเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายผูสนทนาที่เห็นดวยวาไมควรใหมีการฉาย
ภาพยนตรเรื่องนี้ในประเทศไทยและฝายที่สนับสนุนใหมีการฉาย ฝายผูสนทนาที่ยึดอุดมการณ
ชาตินิยมลงความเห็นวา ไมควรใหมีการฉายภาพยนตรเรื่องนี้ โดยใหเหตุผลวาเนื้อหาของภาพ
ยนตรแสดงถึงการดูหมิ่นสถาบันกษัตริยไทย และบิดเบือนประวัติศาสตร รวมถึงสรางภาพความ
ปาเถื่อนใหราชวงศไทยในอดีต และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ หากรัฐบาลไทยอนุญาตใหฉายภาพยนตร
เรื่องน้ําด นั่นหมายความวา เทากับวาประเทศไทยรับรองเรื่องราวที่อเมริกันนําเสนอในภาพยนตร
เรื่องนี้วาเปนเรื่องจริง และทั่วโลกจะเขาใจประวัติศาสตรของไทยผิดไป สวนอีกฝายที่ไมยึดหลัก
อุดมการณชาตินิยม แตยึดหลักสิทธิเสรีภาพวาการหามฉายภาพยนตรเรื่องนี้ เปนการปดกั้นการ
รับรูของประชาชน นอกจากนี้ ภาพยนตรเรื่องนี้ก็เปนเพียงเรื่องแตงขึ้นมิใชเรื่องจริงจําเปนที่ตอง
แยกประเด็นออกจากกันใหไดหรืออยางนอยควรจะใหคนไทยไดดูไดตัดสินเองวาอะไรจริงอะไรเท็จ
โดยความขัดแยงชุดนี้ปรากฏอยูในกระทูดังตอไปนี้
P509823 สมควรแลวที่ Anna and the king ถูกแบน !
P507966 Anna and the King รัฐบาลตองทําอะไรบางซิ
P509823 สมควรแลวที่ Anna and The King ถูกแบน
ตัวอยาง
P509823 สมควรแลวที่ Anna and the king ถูกแบน !
สมควรแลวที่ Anna and the king ถูกแบน !
ฉากตาง ๆ ผิดขอเท็จจริงเพียบ บิดเบือนความเปนจริง
หมิ่นสถาบันกษัตริย จําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลตอง
ทําอะไรไดแลว เชนหนังสือประทวงโดยตรงรัฐบาลตอรัฐบาล
ใหประชาชนแอนตี้หนังและผูสรางหนังเรื่องนี้ดวย
ตองทําไดแลวอยางนอยควรตัดชื่อพระมหากษัตริยไทยออกไปจากหนัง
และหนังสือที่พิมพดวย
เชื่อขนมกินไดเลยวารัฐบาลนี้อยูเฉยๆ อีกแลวครับทาน
จากคุณ : echo - [29 ธ.ค. 11:54:04]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P509823.html)
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ผูวิจัยพบวา ภายใตวาทกรรมเหลานี้มีความหมายแฝงที่ชวยใหผูวิจัยเขาใจ
เปนจริงของเหตุการณนี้ไดวา ประเทศมหาอํานาจเชนสหรัฐอเมริกามักจะถายทอดความคิด วัฒน
ธรรมและอุดมการณแฝงมากับสื่อบันเทิง เพื่อใหทั้งโลกรับรูและเขาใจสิ่งใดๆ ตามที่อเมริกา
ตองการเปน และเกิดการตั้งคําถามตอมาไดวา ประวัติศาสตรไทยที่เราเคยเรียนมาตั้งแตเด็ก เปน
จริงเพียงใด

4.4.2 ระดับความขัดแยงปานกลาง
ผูวิจัยพบวา วาทกรรมที่มีระดับความขัดแยงปานกลางเกิดขึ้นในโตะเฉลิมไทย
และโตะหองสมุด ซึ่งโตะเฉลิมไทยมีลักษณะประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร ดนตรี ศิลปะ ละคร
สวนโตะหองสมุดมัลักษณะเนื้อหาสําหรับผูสนใจพุดคุยเรื่องหนังสือ การศึกษา ภาษา ศาสนา
ปรัชญา โดยผูวิจัยจะนําเสนอรูปแบบและความหมายวาทกรรมของแตละโตะดังตอไปนี้
โตะเฉลิมไทย
โตะเฉลิมไทยเปนกลุมสนทนาที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร ดนตรี
ศิลปะ ละคร ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยพบวามีวาทกรรมความขัดแยงเกิดขึ้นในโตะเฉลิมไทยรวม 15
กระทู โดยประเด็นที่ไดรับความสนใจในการรวมแสดงความคิดเห็นและมีการตั้งกระทูบอยครั้ง คือ
กระทูเกี่ยวกับ Anna and The King ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปรูปแบบวาทกรรมและความหมายเชิง
อุดมการณที่เกิดขึ้นใน ไดดังนี้
ก. รูปแบบของวาทกรรม
1) รูปแบบการใชภาษา
ผูวิจัยพบวาในโตะเฉลิมไทยมีการใชภาษาในหลายลักษณะ เชน การใช ภาษาพูด
ใชคําแสดงอารมณ การใชคําซ้ํา ไดแกคําตางๆ ดังตอไปนี้
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mv เดะๆเลย นะคะ ฮิฮิ เออ.. อิอิอิ เวรกรรม!!! เฮอ!!! วา!...เชยจัง!!! อิ อิ
confirm นะคาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา คาาาาาาาาาาาา กากกกกกกกกกกก งัยละ
i อืมมม อุ-บาด ถุย เฮอ !!!! อิๆๆๆๆๆๆ 55555555 เจาคาาาา....!!!! Hotttttt สุดคาาาาา เย
เย เย . . . ขาวลาสุดดดดด.. ไปเกิดใหมซะนะคนดี ; ) เบื่อ!!!!!
คําเดียสั้นๆๆ พูดกันซะเวอเชีย
อยากๆๆๆ รูจริงๆๆ พวกที่อยากๆๆๆ ขําวะ ฮาาาาาาาาาาาาาาาาา....... ทาม มาย ที่ นี่ ตอบ รุน แรง กาน
จาง เฟยว.........ปุก เปาะแปะเปาะแปะ อะโหแมคุณชางกลา นานาจิตตังคะ อะคะ .. รับทราบๆๆ !!
ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก... แปนแลนจา..........ฮา... etc. บรึ๋อ,,, แฮะๆ หุ หุ เหอ เหอ เหอ ขขขขขนาดนั้น
!!!!! เปนตน

• การใชภาษาพูด
ผูวิจัยพบวาในโตะเฉลิมไทยมีการใชภาษาเขียนเลียนแบบภาษาพูด ไดแก
คําวา เดะๆเลย นะคะ ฮิฮิ เฮอ!!! วา!...เชยจัง!!! งัยละ อืม เจาคาาาา....!!!! เย เย เย . .
. คําเดียสั้นๆๆ พูดกันซะเวอเชีย ทาม มาย ที่ นี่ ตอบ รุน แรง กาน จาง เปาะแปะเปาะแปะ
อะโหแมคุณชางกลา อะคะ แปนแลนจา....... .ฮา... นี่แหละ ยังไงซะ หยั่งงี้ อืม..... เหอะ เอ…
นี่ไง สวนตั๊ว สวนตัว รําคาญฟะ จอย มีเรื่องมีราว เวอ จะเอามะแบบเนี่ย ยังงัย เปนตน
ตัวอยาง
A498386 ปา bird ลอกสุดๆ ชัดๆทั้งทํานองและ mv
ปา bird ลอกสุดๆ ชัดๆ ทั้งทํานองและ mv
ไดฟงเพลงใหมของ bird ที่มีลูกเกด , helen , meji มาเตนๆ กันหรือยัง
ลอกทั้งทํานอง และ mv เพลง smooth ของ Santana เดะๆเลย
mv ก็มีสาวๆ ออกมาเตน ฉากก็เหมือนๆ กัน ชุดก็เหมือนกันอีก
แถมทํานองเพลงก็เหมือนสุดๆ อีก สงสัยหมดมุขแลวถึงไดชอบลอกขนาดนี้
จากคุณ : bad - [9 ธ.ค. 00:13:56]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A498386.html)

A508907 ผมเชื่อวาทุกคนที่เห็นดวยกับการฉายANNA AND THE KINGไมมีใครบอกวา
หนังเรื่องนี้ดี
ความคิดเห็นที่ 15
ทาม มาย ที่ นี่ ตอบ รุน แรง กาน จาง
จากคุณ : Mister k - [วันสิ้นป 12:02:54]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A508907.html)
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• การใชคําแสดงอารมณ
ไดแกพบคําวา อิอิอิ อิ อิ 55555555 แฮะๆ หุ หุ เหอ เหอ เหอ เปนตน
ตัวอยาง
A508451 พวกคุณที่โวยๆ กันเรื่อง Anna สมควรแบนนี่ ไมทราบไดดูกันหรือยัง
ความคิดเห็นที่ 26
เหอ เหอ เหอ มันก็พอกันแหละวา jetboat เอย
สูรูอีกนะวาผมมีbaqckgroundแบบใหน ไมรูจริงก็อยามาพูดเลยนะ
จากคุณ : Fender Deluxe Strat Plus - [วันสิ้นป 07:52:27]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A508451.html)

• การซ้ําขอความ/อักษร เพื่อเนนย้ําความหมาย
ไดแกคําวา นะคาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา คาาาาาาาาาาาา
กากกกกกกกกกกก ..โอยยยยย...... โอย...ยย เปนตน
ตัวอยาง
A498386 ปา bird ลอกสุดๆ ชัดๆทั้งทํานองและ mv
ความคิดเห็นที่ 5
confirm วาอัลบั้ม พี่เบิรด ชุดนี้ไดรับความนิยมอยางสูงมากเลย เห็นไดจากการไดรับ
ความสนใจของคุณๆที่ตั้งกระทูทั้งหลายใน pantip นี้ ถึงจะซ้ําๆไปบาง ก็ดีคะ ยิ่ง
confirm เขาไปใหญเลย ขอไดรับความขอบคุณอยางสูง
นะคาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
ขอบคุณที่คอยติดตามผลงานพี่เบิรดคาาาาาาาาาาาา
จากคุณ : แคท - [9 ธ.ค. 14:43:40]
ความคิดเห็นที่ 7
กากกกกกกกกกกก
จากคุณ : JIMMY (แวะมา) - [9 ธ.ค. 19:29:30]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A498386.html)
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A508907 ผมเชื่อวาทุกคนที่เห็นดวยกับการฉายANNA AND THE KINGไมมีใครบอกวาหนัง
เรื่องนี้ดี
ความคิดเห็นที่ 14
ฮาาาาาาาาาาาาาาาาา.......
จากคุณ : ]T[renchCoat_MaFia - [วันสิ้นป 11:44:23]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A508907.html)

• การใชอักษรยอ
ไดแกคําวา พระปนเกลาฯ กบว. ร.4 รพ. กท. เปนตน
ตัวอยาง
A526425 ขาวดวนลาสุด จา....ขาวจริง ๆ กระเหรี่ยงถูกสังหารหมู ทั้งที่ยอมจํานนแลว แต
กลับถูกจอยิงหัวอยางเลือดเย็น.....
ความคิดเห็นที่ 39
ถาไปยึด รพ. หรือ สถานทูตในอเมริกานะ นอกจากจะถูกจับตายหมดแลว
พี่คลินตันตองสง F-15 ไปบอมที่มั่นผูกอการรายคืนอีกตางหากแนๆ มีใหเห็นบอยๆ
แคนี้ทําเปนโวย
จากคุณ : นนทรีย - [28 ม.ค. 16:26:40]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A526425.html)

A502334 ไปอานที่ฝรั่งเขียนถึง Anna and The King มา
ความคิดเห็นที่ 27
นักวิจารณคนนี้ไมใชเปนเด็กปากหมามาจากไหนนะครับ
แกเปนคนมีอายุแลว และเปนที่ยอมรับของคนดูหนังทั่วโลก
เขาวิจารณหนังมาแลวเปนหมื่นเรื่อง!!!!
เคยไดรับรางวัลPulitzer Priceทางดานการวิจารณมาแลวดวย
เคยมีคนมาเขียนจม.มาดาเขาเชนกันวาไมอยากใหเขาใสความ
เห็นสวนตัวของเขาไปในบทความวิจารณภาพยนตรของเขา
แตEbertเขียนจม.ตอบชายคนนั้นวาให
ชายคนนั้นเอาความเห็นสวนตัวออกจากจม.ที่ดาเขาออกกอน
อิๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ : อัจฉริยะในวงการภาพยนตร - [19 ธ.ค. 11:11:52]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A502334.html)
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• การใชคําอุปมาอุปไมย
ไดแก เชือดไกใหลิงดู ขุดรากถอนโคน หอกขางแคร เปนตน
ตัวอยาง
A526425 ขาวดวนลาสุด จา....ขาวจริง ๆ กระเหรี่ยงถูกสังหารหมู ทั้งที่ยอมจํานนแลว
แตกลับถูกจอยิงหัวอยางเลือดเย็น.....
ความคิดเห็นที่ 10
ขุดรากถอนโคนใหสิ้นซาก ดีที่สุด
หอกขางแคร จะเก็บไวทําไม
จากคุณ : Thorny - [27 ม.ค. 21:54:09]
ความคิดเห็นที่ 25
Cinephile นับถือๆคะ
การที่ไทยอยางนี้ก็ดีนะคะ เชือดไกใหลิงดู
เพราะถาไมทําอยางนี้ แลวอีกหลายๆกลุมที่ตอตานรัฐบาลพมา
เคาก็จะเอาอยาง ใชไทยเปนเครื่องมือตอรองทางการเมือง
รัฐบาลไทยคงหาทางออกที่ดีที่สุดแลวคะ
จากคุณ : เพียงฝน - [28 ม.ค. 01:11:34]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A526425.html)

• การใชคําหยาบ/คําดา
ไดแกคําวา ตาย ห า หอก ถุย นังแหมมโสโครก เปนตน
ตัวอยาง
A508436 เราไมรับ Anna and the King ...... ฮอลีวูดก็คงไมรับหนังไทยเชนกัน
ความคิดเห็นที่ 11
อยากดูทําหอกทําไมฟะ มันดูถูกภูมิปญญาของกษัตริยไทยเห็นๆ
ยังกระเสือกระสนไปดูอีก ถุย
จากคุณ : ท - [30 ธ.ค. 16:10:38]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A508436.html)
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A507513 .......!!!! ขาวลาสุดดดดด...กรณี Anna and The King เจาคาาาา.
...!!!! Hotttttt สุดคาาาาา
ความคิดเห็นที่ 24
" กลุมนายทุน " อางวาอยากให ประชาชน รูประวัติศาสตร
แตประวัตินังแหมมโสโครก ยังโกหกประวัติตัวเอง
เขียนลงในหนังสือ บิดเบียนทุกอยาง
แลวยังมีหนามาพูดวาที่ไมใหหนังฉายเพราะประวัติศาสตรของประเทศนี้
ไมตองการคําอธิบาย - ความจริง . . ในหลายๆ เรื่อง.
ถุย นี้ละอเมริกา สวัสดี
จากคุณ : pop381 - [29 ธ.ค. 01:55:20]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A507513.html)

• การใชคําราชาศัพท
ไดแก คําวา เบื้องพระยุคลบาท รบกวนพระทัย พระบรมฉายาลักษณ
เปนตน
ตัวอยาง
A507810 เพื่อเปนการถวายความจงรักภักดี ในหลวงที่ผมรัก ผมยินดีที่จะไมดู Anna
แตผมจะตําหนิวงการหนังไทยหากบานเราไมสามารถสราง..
ความคิดเห็นที่ 4
ผมเชื่อวาคณะอนุกรรมการตัดสินไดอยางถูกตองเพราะ
มีผูทรงคุณวุฒิทุกสาขามารวมกันพิจารณา
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีตัวแทนจากสํานักพระราชวังมา
พิจารณาเนื้อหาโดยเฉพาะ ผมวาถาตัวแทนจากสํานัก
พระราชวังวาหมิ่นเหมจริงก็คงจริงละครับ
และถาจริงผมก็เห็นดวยที่ไมควรเอาเขามาฉาย
เพราะจะเปนการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา
ซึ่งผมไมอยากใหพระองคตองมามีเรื่องรบกวนพระทัย
แคทุกวันนี้ชาวไทยเราก็รบกวนพระองคทานมากแลว
จากคุณ : SiberianHusky - [29 ธ.ค. 09:17:02]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A507810.html)
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• การใชอักษรแอสกี
ไดแก :-( (-_-)
ตัวอยาง
A526425 ขาวดวนลาสุด จา....ขาวจริง ๆ กระเหรี่ยงถูกสังหารหมู
ทั้งที่ยอมจํานนแลว แตกลับถูกจอยิงหัวอยางเลือดเย็น.....
ความคิดเห็นที่ 12
หดหูนะ หดหู ทําไมเคาตองมาตัดตนดอกงิ้ว
ที่กําลังออกดอกสีแดงบานสะพรั่งดวย
ชาติหนาขอใหมันไปเกิดที่ทะเลทราย ไมมีตนไมสักตน
ใหโดนแดดแผดเผาดาวดิ้น
ลมบจอย..... :-(
จากคุณ : X-freak - [27 ม.ค. 21:56:22]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A526425.html)

A502192 พี่เบิรดกับสัญญามหาชน-ขอชมดังๆ
ลิปซิงคยากกวารองจริง....
เปนคําตอบ (หรือคําแกตัวดี)
ที่ฟงไมขึ้นจริงๆ เฮอ (-_-)
จากคุณ : Pa - [18 ธ.ค. 01:13:10]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A502192.html)

• การใชภาษาอังกฤษ
ไดแกคําวา VCD DVD KING FOX version subtitle Cut Down
Version Mr. Thailand full version Reserch Diary Theme Class Romance Film
Board play safe positive Culture Shock Hollywood boycott เปนตน
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ตัวอยาง
A506020 อยากให anna and the king เขาฉายคะ
ความคิดเห็นที่ 3
ใหฉายหรือไมใหฉาย
คนไทยก็ไดดูเวอรชั่นธรรมดา ผมไมคอยอยากดูหรอก
อยากดู Director Version มากกวา
เพราะจะมีสิ่งที่เขาอยากโชวอยากได
แตผิดความเปนจริงบรรจุอยู
จากคุณ : ลําไย (ไมล็อกอิน) - [25 ธ.ค. 07:16:04]
ความคิดเห็นที่ 12
I thoroughly agree with you MR. A thai student in the US.
จากคุณ : Fender Deluxe Strat Plus - [29 ธ.ค. 14:56:07]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A506020.html)

จากรูปแบบการใชภาษาของผูสนทนาในโตะเฉลิมไทย ผูวิจัยสามารถสรุปออก
เปนตารางไดดังนี้
รูปแบบภาษา

การใชภาษาพูด
การใชคําแสดงอารมณ
การซ้ําขอความ/อักษร
เพื่อเนนย้ําความหมาย
การใชอักษรยอ
การใชคําอุปมาอุปไมย
การใชคําหยาบ/คําดา
การใชคําราชาศัพท
การใชอักษรแอสกี
การใชภาษาอังกฤษ

ตัวอยาง
เดะๆเลย

นะคะ ฮิฮิ

เฮอ!!! วา!...เชยจัง!!! งัยละ อืม

อิอิอิ อิ อิ 55555555 แฮะๆ หุ หุ

เหอ เหอ เหอ

นะคาาาาาาา คาาาาาาาาาาาา กากกกกกกก ..โอยยยยย...... โอย...ยย
พระปนเกลาฯ กบว. ร.4 รพ. กท. จม.
เชือดไกใหลิงดู ขุดรากถอนโคน
หอกขางแคร
ตาย ห า หอก ถุย
เบื้องพระยุคลบาท รบกวนพระทัย พระบรมฉายาลักษณ
:-( (-_-)
VCD DVD KING FOX version subtitle Cut Down Version
Reserch Diary Theme Class
ตารางที่ 4.3 แสดงรูปแบบการใชภาษาในโตะเฉลิมไทย
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เมื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใชภาษาระหวางโตะราชดําเนิน และโตะเฉลิม
ไทย ผูวิจัยพบวาโดยรวมแลวทั้งสองโตะสนทนาจะมีรูปแบบการใชภาษาที่เหมือนกัน เชน การใช
ภาษาพูด การใชคําแสดงอารมณ การใชอักษรยอ การใชคําอุปมาอุปไมย การใชอักษรแอสกี
เปนตน อยางไรก็ตาม การใชภาษาของทั้งสองกลุมนี้ก็มีความแตกตางกันในบางจุด เชน ผูวิจัยพบ
วาในโตะเฉลิมไทยจะมีการใชภาษาอังกฤษสูงกวาที่ปรากฏในโตะราชดําเนิน ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุ
จากประเด็นที่สนทนาในโตะเฉลิมไทยในชวงเวลานั้เนนหนักที่เรื่องภาพยนตร Anna and The
King
2) รูปแบบการแสดงความขัดแยง
ผูวิจัยพบรูปแบบการแสดงความขัดแยง ที่เกิดขึ้นในโตะเฉลิมไทยเพียง 1 รูปแบบ
คือ
1. A-D-D
ลักษณะการแสดงความขัดแยงรูปแบบนี้ เกิดขึ้นใน 2 กระทูที่เปนเรื่องของ Anna
and the King จากรูปแบบการแสดงความขัดแยง อาจเปนไปไดวาผูตั้งกระทูคนแรกยกเหตุผล
สนับสนุนไมดีพอ ทําใหกระทูที่กําลังอยูในกระแส เกิดความขัดแยง ในคนที่ 2 และ 3 แตยังมีการ
ตอบกระทูอยางตอเนื่อง ไมออกนอกเรื่อง ไดแกกระทู
A508907 ผมเชื่อวาทุกคนที่เห็นดวยกับการฉาย ANNA AND THE KING ไมมีใคร
บอกวาหนังเรื่องนี้ดี
A610666 Anna and The King : The Best movie to present Thailand
ตัวอยาง
A508907 ผมเชื่อวาทุกคนที่เห็นดวยกับการฉายANNA AND THE KING
ไมมีใครบอกวาหนังเรื่องนี้ดี
ผมเชื่อวาทุกคนที่เห็นดวยกับการฉายANNA AND THE
KINGไมมีใครบอกวาหนังเรื่องนี้ดี
แตที่เคาอยากใหฉายเพียงเพราะวาตองการจะพิจารณาตัดสิน
วามันดีหรือไมดีดวยตาตัวเองมากกวาที่จะใหคนอื่นมาจูงจมูก
ซึ่งการกระทําแบบนี้ไมตางอะไรกับประเทศจีนที่ตองการ
ใหประชาชนของตัวเองโงอยูตลอดเวลา
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และผมก็ยังไมเห็นวาคนที่เรียกรองใหฉายหนังเรื่องนี้จะออกมาบอกวา
หนังเรื่องนี้ดีเลย
มีแตคนที่ตอตานทั้งที่ยังไมไดดูออกมาบอกวามันไมดียังไง
และผมยังเชื่ออีกวาถาคนที่เคาอยากใหฉายไดดูแลวเห็นวามันไมดี
จริงๆพวกเคาเหลานั้นเองละครับที่จะมาตั้งกระทูดาหนังเรื่องนี้
และจะเปนเสียงสะทอนกลับไปใหคนทั้งโลกไดรูวาเราไมยอมรับ
หนังเรื่องนี้ไดดีกวาการไมใหฉายซะอีก
เพราะจะมีความเห็นเปนไปในแนวทางเดียวกันไมใชแบงเปนสองพวกแบบนี้
และถาหนังมันไมดีอยางที่วาจริงๆการหามฉายนี่แหละจะเปนการทําให
คนทั้งโลกเห็นวาประเทศเราเปนแบบในหนังจริงๆ
จากคุณ : RAYGUN - [วันสิ้นป 04:42:27]
ความคิดเห็นที่ 1
ตอนที่ "เรดคอนเนอร" ถูกทางการจีนแบนนะ
ในฐานะที่ไมใชคนจีน มีความคิดวา
คงจะเปนเรื่องจริงละสิ ถึงไดกลัวคนอื่นรูเห็น
ตอนนี้ก็เกรงวา คนอื่นในประเทศอื่นจะคิดเหมือนกัน
จากคุณ : *.* - [30 ธ.ค. 20:11:06]
ความคิดเห็นที่ 2
ผมวาไมควรฉาย อยากดูก็ไปดูตามแผงซีดีเถื่อนเอาซิครับ
นี่วรรณะอะไร คุณรูไมใชหรอ ไมใชของลอเลนนะ
ตอใหเนื้อหาในแอนนาเปนความจริงทั้งหมดแลวเปนยังไง
ภูมิใจใหม ที่มันออกมาอยางนั้น พวกคุณก็แคอยากดู
ทั้งๆที่หนังมันทําลายเกรียติ สภาบันเรา ผมก็อยากดูแต
ผมจะไมยอมใหมันไดฉายตามโรงเด็ดขาด
จากคุณ : gbv - [วันสิ้นป 06:00:24]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A508907.html)
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ข. ความหมายวาทกรรมและความขัดแยงเชิงอุดมการณที่เกิดขึ้นบนโตะ
เฉลิมไทย
1) ความขัดแยงอุดมการณชาตินิยม
ความขัดแยงอุดมการณชาตินิยมก็ปรากฏใหเห็นอีกครั้งในเรื่องของแอนนา แอนด
เดอะคิง ซึ่งเปนการซ้ํากับการสนทนาในโตะราชดําเนิน ที่เปนเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองของโตะ
ทั่วไป แตจากลักษณะเฉพาะของโตะที่เปนโตะที่จะพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร ดนตรี
ศิลป ละคร ทําใหผูวิจัยพบวาเหตุผลและประเด็นที่ตอสูกัน จะมีลักษณะเปนเหตุเปนผลมากกวาที่
พูดคุยกันในโตะราชดําเนิน
ที่เปดกวางใหบุคคลทั่วไปที่สนใจในขาวสารบานเมืองเขารวมแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งสังเกตไดจากกระทูดังตอไปนี้
A502334 ไปอานที่ฝรั่งเขียนถึง Anna and The King มา
A506443 <<< ขอเชิญมาถกถึงการฉาย Anna and The king.>>>
A507513 .......!!!! ขาวลาสุดดดดด...กรณี Anna and The King เจาคาาาา.
...!!!! Hotttttt สุดคาาาา
A506020 อยากให anna and the king เขาฉายคะ
A507789 แลวถาเกิดอยากดูเรื่อง Anna and the King เพราะชอบโจดี้ ฟอสเตอรมากๆ ละ
จะผิดดวยเหรอ
A507810 เพื่อเปนการถวายความจงรักภักดี ในหลวงที่ผมรัก ผมยินดีที่จะไมดู Anna แตผม
จะตําหนิวงการหนังไทยหากบานเราไมสามารถสราง..
A508429 ขอประนามคนที่ดูหนังแลวไมอยากใหคนอื่นดูเพราะคิดวาคนอื่นโงกวาตนเอง
A508436 เราไมรับ Anna and the King ...... ฮอลีวูดก็คงไมรับหนังไทยเชนกัน
A508451 พวกคุณที่โวยๆ กันเรื่อง Anna สมควรแบนนี่ ไมทราบไดดูกันหรือยัง
A508907 ผมเชื่อวาทุกคนที่เห็นดวยกับการฉายANNA AND THE KING
ไมมีใครบอกวาหนังเรื่องนี้ดี

ผูวิจัยพบวาคนสวนใหญจะไมเห็นดวยที่จะใหมีการฉายภาพยนตรเรื่องนี้ จึงให
เหตุผลมุงไปที่ประเด็นภาพลักษณของประเทศโดยเฉพาะสถาบันกษัตริยซึ่งสะทอนใหเห็นลักษณะ
ของเมืองไทยที่มีสถาบันกษัตริยเปนที่เคารพเทิดทูนสูงสุด

97
ตัวอยางความคิดเห็นสนับสนุนอุดมการณชาตินิยม
A506443 <<< ขอเชิญมาถกถึงการฉาย Anna and The king.>>>
ความคิดเห็นที่ 6
ถายอมใหเขาฉาย
ก็เทากับวายอมรับอยางเปนทางการสิ่งอยูในหนังเปนจริง
คณะกรรมการตองแบนอยางเปนทางการ เพื่อเปนการประทวง
ใหฝรั่งรูวาไมอาจสรางสิ่งดูหมิ่นประเทศอื่นได
ซึ่งเปนคนละเรื่องกับปดหูปดตา ยังไงซะ ถาจะดู ก็ตองหาดูไดอยูแลว
จากคุณ : eak - [26 ธ.ค. 18:39:59]
ความคิดเห็นที่ 5
คัดคานอยางยิ่งครับ
อยาใหความกระสันที่จะดูหนังอันบิดเบือนเรื่องนี้
มาทําใหแปดเปอนเบื้องพระบาทในหลวงเราเลย
จากคุณ : Fender Deluxe Strat Plus - [27 ธ.ค. 13:00:46]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A506443.html)

ตัวอยางความคิดเห็นฝายไมสนับสนุนอุดมการณชาตินิยม
A508907 ผมเชื่อวาทุกคนที่เห็นดวยกับการฉายANNA AND THE KING
ไมมีใครบอกวาหนังเรื่องนี้ดี
ความคิดเห็นที่ 10
ตอนที่ "เรดคอนเนอร" ถูกทางการจีนแบนนะ
ในฐานะที่ไมใชคนจีน มีความคิดวา
คงจะเปนเรื่องจริงละสิ ถึงไดกลัวคนอื่นรูเห็น
ตอนนี้ก็เกรงวา คนอื่นในประเทศอื่นจะคิดเหมือนกัน
จากคุณ : *.* - [30 ธ.ค. 20:11:06]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A508907.html)
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:

A506443 <<< ขอเชิญมาถกถึงการฉาย Anna and The king.>>>
ความคิดเห็นที่ 18
ไมอยากใหรัฐบาลปดหูปดตาประชาชนคะ
ยุคนี้มันยุคอะไรแลว ประชาชนคนไทยพัฒนา
สติปญญาแลว มีแตรัฐบาลนี่แหละ ที่จะพยายาม
คิดวาคนไทยยังโงอยูเสมอ
จากคุณ : สวิริญช - [26 ธ.ค. 16:44:05] A506443
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A506443.html)

วาทกรรม Anna and The King ชุดนี้สะทอนใหเห็นถึงอํานาจของสื่อโลกในการ
ตอกย้ํา หรือผลิตซ้ําความเชื่อแบบอาณานิคมที่วา " ตะวันตกคือ อารยธรรม ตะวันออกคือ พวก
ไรอารยธรรม " ซึ่งมักถายทอดความคิด วัฒนธรรมและอุดมการณผานทางสื่อภาพยนตรออกมาวา
แอนนา หญิงสาวคนหนึ่งจากตะวันตก เดินทางเขามาสูประเทศที่ปาเถื่อนที่ชื่อวาสยาม เธอเปนผู
เขามาสอนผูที่จะมาเปนกษัตริยใหเขาใจโลกกวาง และตอสูเพื่อตอตานความปาเถื่อน ชวยพวก
ทาส ถาไมมีแอนนาก็จะไมมีกษัตริยไทยผูเกงกลาสามารถ นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงอุดม
การณแบบประชาธิไตยซึ่งขัดแยงกับทางปฏิบัติที่ยังคงใหมีการเซ็นเซอรสื่อโดยภาครัฐเหมือน
ระบอบเผด็จการ
2) ความขัดแยงทางอุดมการณสิทธิมนุษยชน
ในโตะเฉลิมไทยปรากฎความขัดแยงเรื่องสิทธิมนุษยชนเหมือนที่ปรากฏในโตะ
ราชดําเนินแตมีจํานวนที่นอยกวามาก เนื่องมาจากประเด็นเรื่องก็อดอารมี่เปนประเด็นทางสังคม
และการเมือง ซึ่งมีคุณลักษณะตรงกับโตะราชดําเนิน ดังนั้น ผูสนทนาที่สนใจที่จะพูดคุยเรื่องก็อด
อารมี่ก็จะมุงตรงเขาไปที่โตะราชดําเนินมากกวาเขาไปที่โตะอื่น จึงทําใหโตะอื่นๆ มีกระทูก็อดอารมี่
เพียงเลกนอยเทานั้น ลักษณะการปรากฏวาทกรรมซ้ําในโตะอื่นที่ไมใชเรื่องซึ่งเกี่ยวของโดยตรงนั้น
ผูวิจัยเห็นวาเปนสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นได เนื่องจากขอถกเถียงนั้นเปนที่นาสนใจของคนทุกกลุม แต
ระดับความรุนแรงอาจไมเทากันเพราะกลุมผูรวมสนทนาตางกัน
การโตแยงแสดงเหตุผลในประเด็นก็อดอารมี่ ซึ่งเปนเรื่องเดียวกับที่เกิดในโตะราช
ดําเนิน ผูวิจัยพบวาความรุนแรงทางความคิดและภาษาจะไมมากเทาในโตะราชดําเนิน แตความ
คิดเห็นก็ยังคงแบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่เห็นวารัฐบาลไทยทําถูกตองแลว
โดยยกเหตุผล
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เรื่องโดยรวมการแสดงความขัดแยงที่เกิดขึ้นจะไมแตกประเด็นไปเรื่องอื่น สวนใหญเห็นดวยที่ไทย
ตองใชวิธีเด็ดขาด
ตัวอยาง
A526425 ขาวดวนลาสุด จา....ขาวจริง ๆ กระเหรี่ยงถูกสังหารหมู
ทั้งที่ยอมจํานนแลว แตกลับถูกจอยิงหัวอยางเลือดเย็น.....
ความคิดเห็นที่ 7
ยังไงๆ ผมก็วาสมควรนะที่ทําอยางนั้น เพราะถาเราปลอยมันไป
มีครั้งแรกก็ตองมีครั้งที่2แลวก็ครั้งตอไปเรื่อยๆ
ใหอยูเมืองไทยแลวยังทําตัวเปนงูเหาอีก
เราอยาไปแครสายตาของตางชาติที่โจมตีวาเราไรมนุษยธรรมกันเลย
เพราะถาเกิดขึ้นประเทศเคา เคาก็อาจจะทําแบบเดียวกับเราก็ได
อยากรูวามันทําไปเพื่ออะไร
เห็นไทยเปนเครื่องมืออะไรสักอยางรึไง สม
นี่ไอเด็กเปรตลิ้นดํานั่นถาจับไดจะยิงใหตายหาเลย แสบนัก
จากคุณ : X - [27 ม.ค. 21:35:01]
ความคิดเห็นที่ 10
ขุดรากถอนโคนใหสิ้นซาก ดีที่สุด
หอกขางแคร จะเก็บไวทําไม
จากคุณ : Thorny - [27 ม.ค. 21:54:09]
ความคิดเห็นที่ 15
เห็นดวยเลยวาตองจับตายกระเหรี่ยงทั้งหมดที่บุกยึดโรงพยาบาล
ไมอยางนั้นเคาก็จะกอเรื่องไมจบไมสิ้นในแผนดินของเรา
ซึ่งเคาไมมีสิทธิ์จะมาทําอยางนี้กับเรา การที่เคายึดโรงพยาบาล
เพื่อตอรองกับรัฐบาลไทย
มันก็เปนการกระทําที่ไรมนุษยธรรมเหมือนกัน
เปนการซ้ําเติมคนที่เจ็บปวย
จะมาอางวาก็สงคนที่เจ็บหนักยายไปที่อื่นแลว
แลวพวกคุณมายึดที่นี่ทําไมละ เห็นแกตัวมากเลย
ทําไมไมแกไขสถานการณโดยไมเดือดรอนถึงประเทศเพื่อนบาน
ที่ชวยเหลือคุมภัยใหพวกคุณตลอดเวลาละ
ทําอยางนี้มันชาวนากับงูเหาแทๆ
เห็นดวยที่นาจะยุบศูนยมณีลอยไปดวย สงไปประเทศที่สามซะใหหมด
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จะไดไมอยูสรางความเดือดรอนใหกับเราอีก
ไมไดซ้ําเติมคนไมมีแผนดินจะอยูนะ
ถามาอาศัยแผนดินเคาอยูแลวทําแบบนี้ ไลออกไปสมควรที่สุด
จากคุณ : sky blue - [27 ม.ค. 22:35:01]
ความคิดเห็นที่ 29
ถาเลือกวิธีการจับเปนชวยบอกตอหนอยซิวาจะทําอยางไรกับพวกนั้นตอ
แลวผลจะเปนอยางไร จับเปน สงกลับไปโดยดี จะมาอีกไหม
ตอไปคงเขามายึดรพ.ใน กท. คุนๆวาคราวที่แลวก็ยอมเคาไปดีๆ
คราวนี้ก็มาอีก สงไปใหรัฐบาลพมา ก็โนฆาอยูดี อาจโหดกวานี้ก็ได
บอกหนอยซิ อยากรูวาจะมีอยางอื่ที่ดีกวานี้ และไมใหเกิดอยางงี้อีกไหม
คราวนี้เชือดไกใหลิงดู จะไดไมหยามใจอีก
จากคุณ : บลูเบอรี่ครีม - [28 ม.ค. 03:14:24]

โตะหองสมุด
โตะหองสมุดเปนกลุมสนทนาที่แสดงความคิดเห็นเรื่องหนังสือ การศึกษา ภาษา
งานประพันธ ศาสนาปรัชญา จากการศึกษาผูวิจัยพบวามีวาทกรรมความขัดแยงเกิดขึ้นในโตะหอง
สมุดรวม 16 กระทู และผูวิจัยสามารถสรุปรูปแบบวาทกรรมและความหมายเชิงอุดมการณที่เกิด
ขึ้นใน ไดดังนี้
ก. รูปแบบของวาทกรรม
1) รูปแบบภาษา
ผูวิจัยพบวาในโตะหองสมุด มีการใชภาษาในหลายลักษณะ เชนการใชภาษาพูด
การใชอักษรซ้ํา ไดแกคําตาง ๆ ดังตอไปนี้
อืม แหม นะครับ : ) ครับ เออ! ขอรับ (^^)
อาาา.... นี่แหละครับ เฮอ
ซะเปลาๆ มั่งอะ มั่งอะ แฮะ มากๆๆๆๆ นะซิ อิๆ ละคะ.
นี่คะ วามั๊ย รพ.บา ดวยไมตรีจิต :) ใชไหม
จานวาจาน ก.บ.ว. เฮอ โหหหห นาน ม.พายัพ ฮึฮึ อะนะ รูนา.. หุ หุ หุ งง งง อณุญาต เฮ ออ .. ชวน
เอยยยย รพ. ราชบุรี อืมมมมมมม อาว ใครกันอะ อูหู..... ปายโหมะ ละสิ กอยาวมาก นาฉงฉาน
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มายรูอารายดวย ไมฉะบาย Thanks a lot คะ ฮับ อาวว ???? ^o^ มึ0 ง เฮอ....... ^-^ ทุ..เ...ร..ศ
ที่สุด!!! อิอิอิ.. จริงๆนะ... เหมือนเดะครับ สงกะสัย แหะๆ เออ นะ .. ฮึ๋ย โหดไป .. ปง ปง ปง ..เกลียด
จริงโ...ว.....ย .เฮอ....ชายชาติทหาร ..หึ..ไมสิ.. นั่นแหละ Bible เปนตน

• การใชภาษาพูด
ผูวิจัยพบวาในโตะหองสมุดมีการใชภาษาเขียนเลียนแบบภาษาพูด
เหรอเปลา อืมม ละ เออ นะครับ เนี่ย ปง ปง ปง แหะ แหะ แดะแด เปนตน
ตัวอยาง
K509948 ถามชาวคริสต หนอย เรื่องเกี่ยวศาสนานะครับ
ความคิดเห็นที่ 17
เฮอ จานวาจานเลิกพูดดีกวา รูสึกเริ่มขําตัวเอง
มาทําอะไรอยูเนี่ย เรา
จากคุณ : คนโง - [4 ม.ค. 20:39:32]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/ topic/K509948.html)

K524595 สงสารกะเหรี่ยงที่เสียชีวิต...โปรดมีเมตตากันบาง
ความคิดเห็นที่ 9
แลวคนในโรงพยาบาลไมนาฉงฉานกวาเหรอ
มายรูอารายดวยเลยอะ
ฉันไมฉะบายไปหาหมอ
อาว ใครกันอะ เขามาเยอะแยะ
อูหู...... อุปกรณประกอบฉากเยอะแยะปายโหมะ
ดีใจจังไดเปนตัวประกอบตี๋ใหญดวยละสิ
อาวว แตตี๋ใหญจบไปแลวนี่หนา ????
มาเบรคไมใหเครียด ^o^
จากคุณ : ู^o^ - [25 ม.ค. 14:34:14]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/ topic/K524595.html)

ไดแก
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• การใชคําแสดงอารมณ
ไดแกพบคําวา ไดแก โห / โอย / หึหึ / / โวย / เหอ / ฮึ๋ย / เกลียด
จริงโวย / หุ หุ หุ เปนตน
ตัวอยาง
K527369 สมมุติวา การบุกยึด โรงพยาบาลราชบุรี เปนกองโจรกลุมอื่น
ที่มีจุดประสงคจะฆาตัวประกันจริง ๆ การบุกชารต จะเปนอยางไร
ความคิดเห็นที่ 3
สําหรับพวกชะเลีย กระเหรียง อานขอมูลในโรงพยาบาลทางนี้ดวย
กลาหาญอยางโนนกลาหาญอยางนี้ ใครบางนะ
จําไมคอยได ออ ไอหนักแผนดินคนหนึ่งละ อานดวยนะโวย
รูเรี่องอะไรกับเขาบางหรือเปลา
วิเคราะห วิจารณ เฮงซวย
จากคุณ : killer - [30 ม.ค. 00:21:27]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/ topic/K527369.html)

• การซ้ําขอความ/อักษร เพื่อเนนย้ําความหมาย
ไดแกคําวา โหหหห มากๆๆๆๆ ชวนเอยยยย เปนตน
ตัวอยาง
K508326 นิพพาน ไมมีจริง
ความคิดเห็นที่ 17
โหหหห
ถามแตละคําถาม อภิปรัชญาทั้งนาน
จากคุณ : maayaa - [30 ธ.ค. 21:23:23]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K508326.html)
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• การใชอักษรยอ
ไดแกคําวา รพ. พล.ต.ต กบว. กกน. เปนตน
ตัวอยาง
K 524583 ลอมปราบกันไปแลวครับ ที่ รพ. ราชบุรี
ลอมปราบกันไปแลวครับ ที่ รพ. ราชบุรี
ใครคิดเห็นกันอยาไรบางครับ ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
โดยมีผูนําการลอมปราบที่
ปากถือประชาธิปไตย มือถือพระพุทธศาสนา ( หรือเปลา )
เอาเปนวาผมขออณุญาต
ยังไมออกความเห็นตัวเองละกันนะครับ ขอฟงเพื่อน ๆ กอน
จากคุณ : คนพเนจร - [25 ม.ค. 13:26:30]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K 524583.html)

• การใชคําอุปมาอุปไมย
ไดแก เกลียดตัวกินไขเกลียดปลาไหลกินน้ําแกง เปนตน
ตัวอยาง
K512671 ความคิดเห็นที่ถูกใจผมมากที่สุด เกี่ยวกับกรณีที่ไมยอมใหภาพยนตรเรื่อง
"Anna and the King" เขาฉายในประเทศไทย
ความคิดเห็นที่ 19
เกลียดตัวกินไขเกลียดปลาไหลกินน้ําแกง
จากคุณ : -( - [11 ม.ค. 03:07:44]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K512671.html)

• การใชคําหยาบ/คําดา
ไดแกคําวา ตายหา

เปนตน

104
ตัวอยาง
K516597 คนที่ไมไดรับพระเยซูเปนผูชวยใหรอด มีสิทธิไดเขาในแผนดินสวรรคหรือเปลาครับ
ถามพวกคริสตชน
ความคิดเห็นที่ 13
พระเจาตายหาบนไมกางเขนไปแลว
จากคุณ : นิทเซ - [14 ม.ค. 22:15:14]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K516597.html)

• การใชอักษรแอสกี
ไดแกคําวา P: (^๐^) (^^) : )
ตัวอยาง
K509948 ถามชาวคริสต หนอย เรื่องเกี่ยวศาสนานะครับ
ความคิดเห็นที่ 11
วันหนึ่งกอนที่โลกจะถือกําเนิดขึ้นมา
เทวดาก็เขามาหาพระเปนเจา
เห็นพระองคกําลังงวนกับกระดูกกองหนึ่ง
เลยถามพระองควา กระดูกอะไร?
พระเจาตอบวา “กระดูกไดโนเสาร”
เทวดาไมเขาใจ พระองคเลยบอกวา
“เพื่อใหมนุษยสงสัยไงเลาวา
เราหรือเปลาที่เปนผูสรางโลก” (ฮา)
(^๐^)
จากคุณ : amonkawee - [3 ม.ค. 19:53:15]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K509948.html)

K506451 การเวียนวายตายเกิด กับความเปนจริง
ความคิดเห็นที่ 2
อาาา.... คําถามยอดฮิต
ตอบกันเปนจนเหนื่อย (^^)
จากคุณ : Gow27 - [26 ธ.ค. 11:28:13]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K506451.html)
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• การใชภาษาอังกฤษ
ไดแกคําวา Commando W O R L D Bible เปนตน
ตัวอยาง
K526471 จบกันแลว...เรื่องราชบุรี
ความคิดเห็นที่ 9
สถานการณที่ตองใชกําลัง Commando
ถือวาเปนสถานการณที่รายแรงสูงสุด
เสี่ยงตอความเปนความตายทุกขณะ ไมเขาก็เราตองตาย
เผอิญโชคดีที่เขาตาย เราบาดเจ็บ ๘ คน
ถาอยากใหจับเปน เขาไมใช Commando หรอกครับ
จากคุณ : nowhere man - [28 ม.ค. 10:07:17]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/ K526471.html)

จากรูปแบบการใชภาษาของผูสนทนาในโตะหองสมุด ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
รูปแบบภาษา
การใชภาษาพูด
การใชคําแสดงอารมณ
การซ้ําขอความ/อักษร
เพื่อเนนย้ําความหมาย
การใชอักษรยอ
การใชคําอุปมาอุปไมย
การใชคําหยาบ/คําดา
การใชอักษรแอสกี
การใชภาษาอังกฤษ

ตัวอยาง
เหรอเปลา อืมม ละ เออ นะครับ เนี่ย แหะ แหะ แดะแด
โห โอย หึหึ โวย เหอ ฮึ๋ย เกลียดจริงโวย หุ หุ หุ
โหหหห มากๆๆๆๆ ชวนเอยยยย
รพ. พล.ต.ต กบว. กกน.
เกลียดตัวกินไขเกลียดปลาไหลกินน้ําแกง
ตายหา
(^๐^) (^^) : )
Commando W O R L D Bible
ตารางที่ 4.4 แสดงรูปแบบการใชภาษาในโตะหองสมุด
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2) รูปแบบการแสดงความขัดแยง
จากการศึกษาผูวิจัยพบวามีรูปแบบการแสดงความขัดแยงเกิดขึ้นบนโตะหอง
สมุดดังตอไปนี้
1. A-A-D-D
รูปแบบการแสดงความขัดแยงในแบบนี้ ผูวิจัยพบปรากฏใน 2 กระทูของโตะหอง
สมุด ซึ่งเปนกระทูเรื่องกะเหรี่ยงยึดโรงพยาบาล มีผูตั้งกระทูออกมาแสดงความเห็นใจกะเหรี่ยง จึง
อาจเปนไปไดวาทั้ง 2 กระทูนี้สวนกระแสสังคม แตกระทูไมไดเขาขางกะเหรี่ยงจนเกินไปทําใหผู
แสดงความเห็นคนแรกๆ คลอยตามไปดวย และสังเกตไดวารูปแบบการแสดงความขัดแยงแบบ
A-A-D-D และ A-N-D-D มีลักษณะที่คลายกันตรงที่เปนเรื่องที่สวนกระแสความคิดเห็นสวนใหญ
ของสังคม แตในแบบ A-N-D-D มีสัญลักษณ N แทรก ชวยชะลอความขัดแยงไวได กระทูที่มีรูป
แบบการแสดงความขัดแยง A-A-D-D ไดแก กระทูตอไปนี้
K524595 สงสารกะเหรี่ยงที่เสียชีวิต...โปรดมีเมตตากันบาง
K526471 จบกันแลว...เรื่องราชบุรี
ตัวอยาง
K524595 สงสารกะเหรี่ยงที่เสียชีวิต...โปรดมีเมตตากันบาง
สงสารกะเหรี่ยงที่เสียชีวิต...โปรดมีเมตตากันบาง
สงสารกะเหรี่ยงที่เสียชีวิต...โปรดมีเมตตากันบาง
อยางนอยเขาก็เปนสัตวรวมโลกของเรา จจะเขนฆาเขาไปถึงไหน
แผนดินเขาเองงก็ไมมีจะอยูแลว...และที่เขามาก็เพียงเพื่อตอรองขอความชวยเหลือ..
เพียงแตใชวิธีการที่ผิดเทานั้น
จากคุณ : ชาวพุทธ - [25 ม.ค. 13:47:13]
ความคิดเห็นที่ 1
เขาวากันวานี่คือสันติวิธี ที่คนไทยนิยมใชกัน หุ หุ หุ
สันติวิธี.......หรือนี่ งง งง
จากคุณ : cat - [25 ม.ค. 13:57:54]
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ความคิดเห็นที่ 2
อืมมม ถึงจะใชผิดวิธีไปหนอย
แตกะเหรี่ยงพวกนี้ก็ลงมือมาเปนครั้งที่สองแลวนะคะ
แถมยังยึดโรงพยาบาล... คนปวยคนไขที่อยูในโรงพยาบาลละคะ
มีใครเห็นใจบาง...
ถึงไมเห็นดวยกับการใชกําลังรุนแรง
แตโดยสวนตัวก็คิดวา นาจะปฏิบัติการอะไรบางที่เห็นวา
ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่ง มีเอกราช
ไมใชวาใครนึกจะเขามายึดอะไรก็ทําได
ถึงแมเราจะมี"คนที่ทํางาน"ไมคอยดีนักก็ตาม
ถาอลุมอลวยอีกที คราวนี้ พวกกะเหรี่ยงเอย พมาเอย
ชนกลุมนอยเอย
มิเขามายึดรัฐสภา
หรือศาลากลางจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในไมชาเหรอคะ...
อันนี้เปนความเห็นสวนตัวนะคะ....
จากคุณ : แอน - [25 ม.ค. 14:06:01]
ความคิดเห็นที่ 3
การรองขอ กับการขูบังคับ ดวยการเอาปนมาจอหัว จองจะฆากัน
มีความผิดเทากับพยายามฆา, ปลนและทําใหทรัพยสินเสียหาย,
กักขังหนวงเหนี่ยวคนบริสุทธิ์ไวเปนตัวประกัน
โดยเฉพาะผูปวยในรพ.
ตามปกติแลว การรบในสงครามยังไมทําในรพ.ขนาดนี้เลย
การเจรจามีมากอนแลวหลายครั้ง จนครั้งสุดทายตอนเที่ยงคืน
นั่นคือสันติวิธีที่ไดพยายามแลว ขอเรียกรองก็เหิมเกริม
จะใหไทยไปตานพมา ซึ่งไมมีทางทําไดหลายขอ
เมตตานะพอมี แตเจรจาแลวไมไดผล ใครละที่นาเมตตา
แลวถาคนไขเสียชีวิตเปนเบือ
ใครละจะเมตตาใหกับผูบริสุทธิ์เหลานั้น
จากคุณ : ฟหกด - [25 ม.ค. 14:06:53]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K524595.html)
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K526471 จบกันแลว...เรื่องราชบุรี
จบกันแลว...เรื่องราชบุรี
จากภาพของขาวสด การรายงานสดของ จส.100 และรวมดวยชวยกัน
คําแกตัวของรัฐมนตรีอรรคพล คําใหการของตัวประกัน
ผมขอเชื่อวาขณะเขาจูโจม พวกโฉรยอมแพ และถูกจับไปสอบสวน
โดยใหแกผา เอาสายไฟมัดมือทั้งสองขาง มีการถามชื่อโจร
แลวก็ถูกยิงที่หัว
เขาเลวจริงเขาสมควรตาย
แตเมื่อเขายอมแพเจาหนาที่ไมมีสิทธิครับ
ผมมั่นใจวาไมใครในรัฐบาลหรือเจาหนาที่ชั้นผูใหญยืนยันวามีสิทธิ
ขอใหยอมรับความจริง
และรีบทําเรื่องนิรโทษกรรมใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เพื่อผูที่ทํางานในสวนอื่นจะไดรับบําเน็จตามสมควร
ขอจบเพียงเทานี้
และดีใจที่ทําหนาที่ใหเพื่อน---เพื่อนรวมชะตากรรมจากภาวะการเมืองอันเจ็บปวด
จากคุณ : ครูกระเหรี่ยง - [27 ม.ค. 21:53:58]
ความคิดเห็นที่ 1
ถาเขายอมแพก็ไมสมควรที่จะไปทําอะไรเขานา...
จากคุณ : ปะหลอง - [27 ม.ค. 22:50:07]
ความคิดเห็นที่ 2
ยิงใหตาย นะ สมควร และ ถูกตอง สมเหตุสมผลที่สุดแลวครับ
คืนยังไมตาย รัฐบาลไทย ก็ยังตองมีปญหาตามมาอีกมากมาย ไหน
จะตองควบคุมตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพ แลว
รัฐบาลพมาก็จะเรียกรองขอตัวเพื่อไปลงโทษที่ประเทศเขาอีก
และถาเราเกิดสงใหทาง
องคการมนุษยชนแหงโลก ก็จะประณามรัฐบาลไทยอีก
ดังนั้น ฆาใหตายนะสมควรแลว ครับ
และยังดียิ่งขึ้นไปอีกที่ไมมีพระ
มาสวดศพใหดวย ตายแลวก็ไปเผาที่ปาชาเลย
สมควรแลว
จากคุณ : ... - [28 ม.ค. 00:21:15]
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ความคิดเห็นที่ 3
เห็นดวย ใหที่อยู
ชวยเทาที่จะชวยไดแลวยังมาขูเอาประโยชนอีก ก็อยาอยูเลย
จากคุณ : viva - [28 ม.ค. 00:32:44]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K526471.html)

2. A-N-D-D
ผูวิจัยพบวาปรากฏ 2 กระทูในโตะหองสมุดที่มีรูปแบบการแสดงความขัดแยง
แบบ A-N-D-D ซึ่งทั้ง 2 กระทูเปนเรื่องศาสนา เกี่ยวกับความสงสัยในพระเจาวามีจริงหรือไม
ไดแกกระทูตอไปนี้
K509948 ถามชาวคริสต หนอย เรื่องเกี่ยวศาสนานะครับ
K516597 คนที่ไมไดรับพระเยซูเปนผูชวยใหรอด มีสิทธิไดเขาในแผนดินสวรรคหรือเปลาครับ ถาม
พวกคริสตชน
ตัวอยาง
K509948 ถามชาวคริสต หนอย เรื่องเกี่ยวศาสนานะครับ
ถามชาวคริสต หนอย เรื่องเกี่ยวศาสนานะครับ
พระเจาเปนพระผูสรางโลก ตาม Genesis
ถาเรานับไลตามรายชื่อวงศวาร ของอาดัมอีวา -->ดาวิด --->
พระเยซู โลกปจจุบัน จะมีอายุประมาณ 50000-100000 ป
ถูกไหมครับ
ถามวาปจจุบันนี้ ทางวิทยาศาสตร
พิสูจนวาโลกมีอายุหลายพันลานป คนเกิดมาแลวเปนรอยลานป
ขัดกันหรือเปลา
รายละอียดที่วา การไลวงศวาร เหลานี้
ผมก็เพิ่งทราบจากนักเทศน วาไลได
ทางยิวยังเก็บรายละเอียดเหลานี้ไวอยางดี แตปจจุบัน
ทางนักเทศนมักหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องเหลานี้
เพราะเขาเนื้อนะ
จากคุณ : หมอลี - [2 ม.ค. 17:57:24]
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ความคิดเห็นที่ 1
การเมืองกับศาสนามักจะไมใหมาถกเถียงกันวาใครผิดใครถูก
เพราะมักจะหาขอยุติไมได
ผมวา พวกกระทูเรื่องเกี่ยวกับศาสนานี้อยาถามเหอะ
เพราะจะรูไปทําไม
หรือหวังเพียงแคการเอาชนะกัน
ศาสนาทุกศาสนา ก็สอนใหคนเปนคนดีนี่แหละ
ขอใหคุณหยิบคําสอนของศาสนาที่คุณนับถือมาสักนิด แลวใชใหเกิดผล
ยอมเปนคุณกวาที่จะหยิบเอา ขอควรสงสัยเกี่ยวกับศาสนาอื่น
มาวิพากษวิจารณ.......
จากคุณ : ...นายสะเอือก..... - [2 ม.ค. 18:09:02]
ความคิดเห็นที่ 2
.. ถาเราเชื่อ ..
.. อยาสงสัย ..
.. ถาสงสัย ..
.. อยาเชื่อ ..
จากคุณ : อุย.เสี่ยว.ปอ - [2 ม.ค. 18:48:18]
ความคิดเห็นที่ 3
ไมขัดกันครับ เพราะไมทราบวาพระเจาสรางโลกมากี่วัน
แลวอาดัมจึงกินแอปเปลผลนั้น อีกอยาง
ไมทราบวาการไลลําดับระยะเวลากระทําโดยรายละเอียดถูกตองหรือไม
คนสมัยปฐมกาลอายุยืนเกือบพันป
ประวัตศาสตรโลกที่พิสูจนไดวามีมนุษยอยูกอนลิง
ก็ไมถึง๑๐๐ลานป การทําเทสทเรื่องอายุแบบโบราณคดี
ก็คงตองถามนักโบราณคดีดูไดครับ วาแมนยําแคไหน
ผมเพิ่งอานหนังสือเรื่องเกี่ยวกับเชาวอารมณ
กอนหนานั้นเคยอานเกี่ยวกับการวิจัยสมองสองซีก
เขียนโดยนักวิทยาศาสตรการแพทย
รูสึกนับถือความอุตสาหะ วิริยะ ของนักวิทยาศาสตร
แตเราตองเขาใจวาการศึกษานั้นทําใหเราทราบไดแค
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ไหน การสรุปทําได แตการทําใหชัดแจงนั้น ตองมีชิ้นงาน
มากทีเดียว ลองขอทุนเพื่อทําวิจัยเรื่องพระเจาก็ดีครับ
เพราะผมก็จะติดตามงานนั้นอยางสนใจ
จากคุณ : trust - [2 ม.ค. 19:37:28]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K509948.html)

K516597 คนที่ไมไดรับพระเยซูเปนผูชวยใหรอด มีสิทธิไดเขาในแผนดินสวรรคหรือเปลาครับ
ถามพวกคริสตชน
คนที่ไมไดรับพระเยซูเปนผูชวยใหรอด
มีสิทธิไดเขาในแผนดินสวรรคหรือเปลาครับ ถามพวกคริสตชน
ผมเคยเปนคริสตชนมากอน ตอมาเมื่อเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย
มีเพื่อนๆชมรมพุทธ ชักชวนผมไป รักษาศีล นั่งสมาธิ ทําภาวนา
รูสึกถูกกับอัธยาศัยผม ปจจุปนผมจึงเปลี่ยนมาเปนพุทธมาฆกะ
เต็มตัวโดยพฤตินัย
แตบางทีเพื่อนๆที่เปนคริสตชวนไปโบสถ
ผมก็ยังไปทํากิจกรรมอยูถาไมไดไปวัด
แลวก็เลาความจริงใหเขาฟง
เขาใหผมเลือกเอาพระเจาอยางเดียวผมก็เลย
เลือกวัดแทน ความจริงผมก็อยากไปทั้งสองอยาง
กลับถูกหาวาทรยศละทิ้ง
ตอพระเจาตองรับโทษหนักกวาผูที่ไมเคยรูจัก
หรือไมเคยรับพระเยซูเปนผูชวยใหรอดซะอีก
เพราะในพระคัมภีรเขียนไววา
"ในนามพระเยซูเทานั้น เปนผูชวยใหรอด
ดวยในนามอื่นที่ทรงโปรดใหรอดไมมี"
ผมบอกวา ในนามพระเยซู หมายความวาพระเยซูสอนใหทําความดี และ
รักเพื่อนมนุษยตางหากเลา ในไบเบิล
เต็มไปดวยอุปมาอุปไมยทั้งนั้น เชน
เรื่องอูฐลอดรูเข็มจะมาแปลความหมายตรงๆอยางนี้ไมไดหรอก
แลวเพื่อนๆ คริสตชนวาไงครับ
ผมตองรับโทษในบึงไฟนรกนิรันดรในวันพิพากษารึปาว
จากคุณ : Haleluiah - [13 ม.ค. 10:48:54]
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ความคิดเห็นที่ 1
กระทูตอบดวยจิตใจที่เปนกลางกันนะครับ
เพราะเรื่องศาสนาเปนเรื่องละเอียดออน
เรื่องของศรัทธาของแตละบุคคล... ไมมีใครผิดใครถูก..
จากคุณ : เปนหวง - [13 ม.ค. 11:11:56]
ความคิดเห็นที่ 2
คําถามเหมือนมีอะไรในใจนะคุณ
ไมมีพวกใครหรอกครับ
เราเพื่อนรวมดลกเดียวกันนะ
เกิด แก เจ็บ ตายเหมือนกัน
จากคุณ : กนก - [13 ม.ค. 11:43:47]
ความคิดเห็นที่ 3
คุณมีสิทธิ์เต็มรอยในการแสวงหาของคุณ คําถามที่คุณถามผมไมขอตอบ
แตอยากตอบวา พระเจายุติธรรม เพราะพระคัมภีรบอกไววา
เมื่อถึงวันพิพากษา ทุกคนจะกลาววาพระองคทรงยุติธรรม
จากคุณ : Iced Coffee - [13 ม.ค. 13:06:56]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K516597.html)

ลักษณะการใหเหตุผลของผูตั้งกระทูเปนการถามโดยมีเหตุผลสนับสนุนที่ไมแสดง
ใหรูสึกวาลบหลูศาสนาจนเกินไปนัก ดังนั้น กระทูจึงไมสรางความขัดแยงขึ้นมาในทันที จะเห็นได
วาคนที่เขามาตอบจะเริ่มดวย N กอน แลวจึงนําไปสูความขัดแยง คือ บรรดาชาวคริสตที่ทยอยกัน
เขามาแสดงความเห็นในเชิงไมเห็นดวยซึ่งอาจกลาวไดวา การแสดงเหตุผลแบบคอยเปนคอยไป
จะชวยชะลอความขัดแยงลงได

3. A-D-D-D-A-NA-D-A
ผูวิจัยพบวาในโตะหองสมุดมีจํานวน 2 กระทูที่เกิดรูปแบบการแสดงความขัดแยง
A-D-D-D-A-NA-D-A ซึ่งจัดวาเปนรูปแบบที่มีการแสดงความขัดแยงเหมือนกันมากที่สุด โดยกระทู
แรกที่มีรูปแบบนี้ คือ
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K521384 นิพพานไมมีจริง พระเจาไมมีจริง ทุกอยางลั้วนเปนเรื่องโกหก

ในกระทู K521384 ผูตั้งกระทูแสดงความเหนวาพระเจาไมมีจริง เปนเรื่องที่พิสูจน
ไมได ลักษณะการตอบจึงเปน D - A สลับกันอยูตลอดเวลา และมีประเภทประนีประนอมเขามา
เสนอทางออกอื่นๆ ที่จะมานั่งเถียงกัน (NA) แตในชวงหลังการตอบจะเปนแบบไมเห็นดวยเสีย
สวนใหญ เปนที่นาสังเกตวาผูตั้งกระทูไมไดแสดงเหตุผลใดๆ เลย แตใชภาษาแรงแบบฟนธง ซึ่ง
อาจเปนไปไดวาความหนาแนนของภาษา (ที่ไมมีเหตุผลประกอบ) ก็ทําใหคนตอบรูสึกสับสนหรือ
คลอยตามได
สวนอีกกระทูหนึ่งที่มีรูปแบบการแสดงความขัดแยง A-D-D-D-A-NA-D-A คือ
K525608 มาจอยิงหัวผูกอการราย นักศึกษาพมาและทหารเด็กกันเถิด

ในกระทู K525608 นี้ ผูตั้งกระทูแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงเกินไป ในเชิงเสียดสี
ประชดประชัน อาจทําใหคนตอบสับสน เลยนําไปสู D - A สลับกันไปมาชวงแรก เพราะคนตอบ
เองอาจจะไมแนใจวากระทูนี้แสดงความเห็นอยางไร
K525608 มาจอยิงหัวผูกอการราย นักศึกษาพมาและทหารเด็กกันเถิด
มาจอยิงหัวผูกอการราย นักศึกษาพมาและทหารเด็กกันเถิด
เห็นที่ใดจอยิงที่นั่นแมมันวางอาวุธ คลุมหนาคลุกเขาแลว
ปง ปง ปง
อยากหยามน้ําหนาแผนดินไทยดีนัก
จากคุณ : หัวระเบิด - [26 ม.ค. 19:21:09]
ความคิดเห็นที่ 1
.. ฮึ๋ย โหดไป ..
จากคุณ : อุย.เสี่ยว.ปอ - [26 ม.ค. 20:44:08]
ความคิดเห็นที่ 2
..เกลียดจริงโ...ว.....ย..ผูชาย....
...ขี้ประชด...แดะแด..ยิ่งกวาผูหญิง...เหมือนหัวขอกระทู..
...แมเรื่องมันจะเปนจริงดังวาก็เถอะ...คิดเห็น
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อะไรก็บอกกลาวมาตามนั้น สิ ครับ..ไมใชประชดประชัน เปน
นังตุด..แบบนี้
เฮอ....ชายชาติทหาร..หึ..ไมสิ...ลูกเสือสํารองสามัญรุนเล็ก
ยังไมไดเลย..
...เสียสถาบันลูกเสือ หมด...เบื่อ
จากคุณ : .i. - [26 ม.ค. 21:05:57]

ความคิดเห็นที่ 3
คือ อยากจะบอกวาเรากอไมรูนะครับวาเคาเกิดอะไรขึ้น
เราเขียนแบบนี้นะทําใหประเทศเราเสียหายนะครับ
เพราะฉะนั้น ถาไมรูเรากอเงียบไวดีกวานะครับ
จากคุณ : ongsa - [26 ม.ค. 21:55:30]
ความคิดเห็นที่ 4
เพราะเราไมไดเปนเขานะสิ
ก็เลยไมรูวาความทุกขที่เกิดจากการไรบานที่ถาวรมันเปนยังไง
ใครเขาจะอยากมาทําอยางนี้ละ
แทนที่จะคิดอยางนี้
มาชวยกันคิดดีกวาวาทําอยางไรจะเกิดเสรีภาพในโลกนี้
วันนั้นจะไมมีคําวาทหารเด็ก ไมมีคําวา
ก็อดอามี่อีกตอไป วาแตดิฉันจะฝนหวานเกินไปหรือเปลาเนี่ย
จากคุณ : ตะวันยอ - [26 ม.ค. 22:34:27]
ความคิดเห็นที่ 5
ดีซิ ถายิงมันตาย ยิ่งจอหัวยิงยิ่งสะใจ
กลัวอยางเดียวมันหนีไปไดเทานั้น
จากคุณ : johny - [26 ม.ค. 23:47:06]
ความคิดเห็นที่ 6
แลวทําไมทุกคนที่ถูกยิงนะถูกสั่งใหถอดเสื้อผาออกกอนหรือยังไง
จึงเหลือแต กกน. สงกะสัย แหะๆ
จากคุณ : Angel Army - [26 ม.ค. 23:57:03]
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ความคิดเห็นที่ 6
เห็นดวยกับคุณตะวันยอนะครับ ผมเปนนักขาวที่อยูที่
จ.ราชบุรีคนหนึ่ง (เปนนักขาวสวนภูมิภาคใหกับทีวีชองหนึ่ง
และเปนนักขาวประจําของเคเบิ้ลทีวีทองถิ่น)
ถาคุณไดรูไดเห็นและไดคุยกับพวกคนเหลานี้
คุณจะเห็นใจเขามากกวานี้ ไมใชวาผมเขาขางตางชาตินะครับ
ผมเคยคุยกะพวกเขา(คนละกลุมกับ กอดอามี่) เขาก็ยอนถามวา
"ถาหากจะใหคุณ(หมายถึงผม) เขามาอยูในปา
มาติดอาวุธยูกับพวกเขาจะเอามั๊ย "
แลวเขาก็ตอบใหเลยวา
"คุณก็คงจะไมเอา แลวเขาก็บอกวา ถา ผมมีบาน
มีอะไรที่เพียบพรอมกวานี้ เขาก็ไมอยากมาอยูอยางนี้"
เรานาจะชวยกันทําอยางไร ใหมีสันติภาพ กันดีกวานะครับ
ไมมีใครอยาก เปนคนไมดีหรอกครับ
จากคุณ : Chis - [27 ม.ค. 01:10:48]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/ K525608.html)

K521384 นิพพานไมมจริง พระเจาไมมีจริง ทุกอยางลั้วนเปนเรื่องโกหก
นิพพานไมมจริง พระเจาไมมีจริง
ทุกอยางลั้วนเปนเรื่องโกหก
ผมไมเชื่อ
จากคุณ : THX - [20 ม.ค. 17:21:09]
ความคิดเห็นที่ 1
เห็นคุณตั้งกระทูเกี่ยวกับศาสนามาหลายกระทูแลว
เพิ่งแนใจในเจตนาของคุณก็วันนี้นี่เอง
"ตองการใหเกิดการทะเลาะวิวาท.."
จากคุณ : ... - [20 ม.ค. 17:30:53]
ความคิดเห็นที่ 2
คุณชวยบอกหนอยสิครับวาคุณตั้งกระทูนี้เพื่ออะไร
ถาตั้งเพื่อที่จะบอกอยางที่
คุณวาหละก็ ผมวาไมมีใครอยากรูหรอกครับ
เพราะไมใชคุณคนเดียวที่เปน
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แบบนี้ แถมคนอื่นเคารูไปก็ไมไดประโยชน
คุณไมเชื่อก็เรื่องของคุณ คนที่เชื่อ
ก็เรื่องของเขา ตางคนตางอยู ดีไหมครับ
จากคุณ : filmman - [20 ม.ค. 17:32:25]
ความคิดเห็นที่ 3
นิพพานคืออะไร
พระเจาคืออะไร
คุณเขาใจวามันมีความหมายอยางไร
จากคุณ : โอเลี้ยง - [20 ม.ค. 17:33:47]
ความคิดเห็นที่ 4
555
มาเปนชุดเลย
เลยตองขอยกมือบอกคุณ THX
วายังมีคนสวนนอยที่คิดแบบคุณเหมือนกัน
จากคุณ : ปนยาชัน - [20 ม.ค. 17:55:01]
ความคิดเห็นที่ 5
เห็นแตกตางนั้นไดคะ ขอเหตุผลประกอบอยางหนักแนนไดไหมคะ
วาทําไมจึงเห็นเชนนั้น ถาจะถกเถียงกันเพื่อแสวงหาปญญาแลวไซร
เหตุผลที่ใหเปนเรื่องสําคัญมากคะ
มิเชนนั้นจะมีคนเห็นวาเปนการชวนทะเลาะเฉย ๆ
แลวเขามาทะเลาะดวยกัน
ก็ไมเกิดประโยชนอันใดแกทั้งคุณและคนอื่นๆเลยนะคะ
มีนอยคนนักที่จะพูดในที่สาธารณะแบบนี้ คุณอาจมีความกลา
แตขอเติมปญญาอีกนิดไดไหมคะวาทําไม ดิฉันคนหนึ่งละที่อยากรู
จากคุณ : ดาหาธิดา - [20 ม.ค. 18:17:02]
ความคิดเห็นที่ 6
เกิดฟุงซานอะไรขึ้นมาคะ กระทูทํานองนี้นึกวา หมดไปแลวเสียอีก
ออ ยังไง ยายวิกไป ลานธรรม หรือธรรมกายดีไหมคะ คอยตรงหนอย
จากคุณ : aunty36 - [20 ม.ค. 18:23:37]
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ความคิดเห็นที่ 7
ดิฉันก็เห็นแบบคุณTHXเหมือนกัน
จากคุณ : มัมมี่ - [20 ม.ค. 18:23:50]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K521384.html)

ข. ความหมายวาทกรรมและความขัดแยงเชิงอุดมการณที่เกิดขึ้นในโตะ
หองสมุด
1) ความขัดแยงทางปรัชญาศาสนา
ปรัชญาศาสนา หมายถึง หลักวิชาที่วาดวยความรูและความจริงในศาสนา โดย
พุทธปรัชญาที่กลาวไวในพระไตรปฎกอันเปนคําสอนของพระพุทธเจาไดระบุไวชัดแจงถึงเรื่อง
นิพพานวา " นิพพาน คือ การละตัณหา 3 ไดเด็ดขาด คือ ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ โดยสิ้นเชิง
นิพพานเปนสภาวะ เปนนามธรรม " เนื่องดวยมนุษยธรรมดาสวนใหญไมไดศึกษา พระพุทธ
ศาสนาอยางลึกซึ้งจึงทําใหไปไมถึงแกนศาสนา ดังนั้นจึงมักเกิดขอกังขาสงสัยเกี่ยวกับ หลักคํา
สอนอยูเสมอ เพราะตนไมเคยเจอมากอน
ความขัดแยงในเรื่องนี้แบงออกเปน 2 ฝายอยางชัดเจน ฝายหนึ่งเชื่อเรื่องนิพพาน
ตามคําสอนพระพุทธเจา ซึ่งใชชุดเหตุผลความศรัทธาและการลองฝกปฏิบัติมาสนับสนุนความเห็น
สวนอีกฝายมีความสงสัยไมเชื่อในเรื่องนิพพาน
จากการศึ ก ษาผู วิ จั ย พบว า ความสงสั ย เกี่ ย วกั บ หลั ก พุ ท ธศาสนาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
เว็บไซตพันธทิพยมีปรากฏในโตะหองสมุดและเปนขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนิพพาน ไดแกหัวขอกระทู
ตอไปนี้
กระทูจากโตะหองสมุด
K508326 นิพพาน ไมมีจริง
K521384 นิพพานไมมจริง พระเจาไมมีจริง ทุกอยางลั้วนเปนเรื่องโกหก

ประเด็นหลักที่ปรากฏในกระทูนี้แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงระหวางความเชื่อกับ
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ความสงสัยในปรัชญาศาสนา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นไมรุนแรงเทากรณีวัดพระธรรมกาย โดยฝายที่
เปนความคิดเห็นสวนใหญ ในการสนทนา คือ ฝายที่เชื่อในนิพพาน ดังนั้นเมื่อมีผูที่สงสัยและไม
เชื่อในเรื่องนิพพานแสดงความเห็นออกมา ฝายที่เชื่อก็จะใชชุดเหตุผลเรื่องความศรัทธามาอธิบาย
ตามหลักศาสนาวานิพพานคืออะไร ทําอยางไรจึงจะถึงนิพพาน และอยากใหผูสงสัยลองปฏิบัติ
ดูกอนจะเชื่อหรือไมเชื่อ แตบางครั้งมีผูสนทนาบางคนที่รูสึกหงุดหงิดกับความสงสัยใครรูของฝาย
ตรงขาม จึงใชคําไมสุภาพเพื่อหักลางความคิด หรือตอบโตอีกฝายไปเลย
ตัวอยางความคิดเห็นสนับสนุนเรื่องนิพพาน
ความคิดเห็นที่ 6
นิพพานนัง ปรมังสุขขัง เขาถึงนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง
ถาคุณมีความสุขอยางยิ่งคุณก็เขาถึงนิพพานแลว
แตอยาหลอกตัวเองวานี้คือความสุขก็แลวกัน(พวกโลภ โกรธ หลง)
นิพพานเขาถึงไมอยากไมงาย
แมมีหลายลัทธิ แตจุดหมายเดียวกัน คงไมถือวาแตกตางละมั้ง
ดังนั้นดูจุดมุงหมายดวยวา
ศาสนาตองการอะไร ตองการใหเราปรับตัว ปรับใจ
พัฒนาเพื่อประโยชนสุขงายๆแตทําไมอยากอยางที่คิด
จากคุณ : echo - [30 ธ.ค. 09:28:21]
ความคิดเห็นที่ 7
นิพพาน มี2อยางคือ
1นิพพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยูก็คือการสิ้นไปของกิเลสตัณหาอันอุปมา
เหมือนตาลยอดดวน
ไดแก จิตใจของพระอรหันต และ2
นิพพานเมื่อสิ้นชีวีก็คือจิตของพระอรหันต
ที่ดับไปแลวไมมีการสืบตออีก
สวนของปุถุชนและพระอริยเจาที่ยังไมใชพระอรหันตยอมสืบตอไปเรื่อยๆ
เรียกวาการตายของพระอรหันตนั้นคือการตายจริง
สวนบุคคลอื่นที่ไมใชพระอรหันตนั้นเมื่อตายแลวก็ยังอุบัติขึ้นอีกเพราะจิตที่ดับไปแลว
มันเกิดขึ้นอีก
สืบตอไปเรื่อยๆเนื่องจากจิตนั้นยังมีเหตุปจจัยไปปรุงแตงอยู
เรียกวาตายไมจริง สวนเรื่องนิพพานทุกสามารถรูและเขาใจได
โดยไมตองถึงนิพพาน เพราะมันไมใชเรื่องที่เปนอาจินไตย
แตหากจะใหเห็นหรือประจักษกับนิพพาน
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มันเปนความสามารถเฉพาะบุคคล ซึ่งในยุคนี้เวลานี้ในโลกกลมๆใบนี้
จะมีสักกี่คนที่เห็นแจงนิพพาน
สวนคนที่นิพพานอยางที่2ที่กลาวในขางตน
เขาไปนิพพานแลวเขาจะกลับมาบอกคุณไดอยางไร
ถากลับมาบอกก็แสดงวาไมไดนิพพาน ไมไดตายจริง
นิพพานก็เปนเรื่องธรรมดามาก เขาใจไดไมยาก(เด็กๆ)
ไมใชแปลกประหลาดพิสดาร
เกินคนธรรมดาจะเขาใจไดและก็ไมไดสลับซับซอนซอนเงื่อนเหมือน
อยางเรื่องของกรรม เรื่องโลก หรือวิสัยของพระพุทธเจา
แตอยางใด สรุปนิพพานัง ปรมังสุญญัง แปลวา นิพพานวางอยางยิ่ง
ทําไมมันถึงวางอยางยิ่ง(เนน)ก็เพราะมันวางจริงๆ
ไมมีอะไรปรุงแตงแมแตอยางเดียว
หรือไมมีสวนผสมหรือสวนประกอบแมแตอยางเดียวเปนนิพพาน
จึงเปนสุดยอดของธรรมะ
ธรรมชาติอยางแทจริง
จากคุณ : คนยุง - [30 ธ.ค. 10:40:58]
ความคิดเห็นที่ 9
หยิบหนังสือ หยดน้ําบนใบบัว ของหลวงตา มหาบัว
มาอานนะครับ จะไดรูสภาวะจิตของการปฏิบัติ
เพื่อหลุดจาก อวิชชา เปนเชนไร
ลองไปหามาอานนะครับ
จากคุณ : คนปา - [30 ธ.ค. 12:14:25]
ความคิดเห็นที่ 12
คุณจะหาแกนไผไปทําอะไรหรือครับ เอาตมยาหมอ หรือ
ทางทีดีลองไปหาหนวดเตาดวยซี
ยาหมอนี้แกปญญาทึบไดดีเจียว
จากคุณ : นายจอน - [30 ธ.ค. 13:50:32]
ความคิดเห็นที่ 18
ไมสามารถยืนยันเรื่องนิพพานไดอีกคน
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เพียงแตสงสารที่คุณเขาใจเรื่องนี้ผิดๆ
ถาคุณคิดวานิพพานไมมีจริงๆ
กอเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นไดเลย เอาที่เขาไมมีนิพพานเลย
จากคุณ : ploy - [2 ม.ค. 22:18:51]
ความคิดเห็นที่ 23
คนเจาปญหา เอาแตถาม ถาม ถาม แตไมเคยทําอะไร
จากคุณ : /\ - [14 ม.ค. 00:19:14]

ตัวอยางความคิดเห็นฝายไมเชื่อเรื่องนิพพาน
ความคิดเห็นที่ 1
นิพพาน ไมมีจริง
ถาจริง ใครบรรลุ นิพพานแลว เขามาอธิบาย สิ วานิพพาน เปนอยางไร
นิพพานมีหนึ่งเดียว เทานั้น หรือ
แลวนิพพานของ มหายาน กับ หินยาน เหมือนกันหรือไม
พระไตรปฎก ของ มหายาน กับ หินยาน ฉบับเดียวกันหรือไม
มี ศาสดา องคเดียวกัน แลวทําไม จึงตางกัน ไดเชนนี้
ใครผิด ใครถูก
จากคุณ : nirvan - [30 ธ.ค. 01:39:11]
ความคิดเห็นที่ 1
นิพพานไมมจริง พระเจาไมมีจริง
ทุกอยางลั้วนเปนเรื่องโกหก
ผมไมเชื่อ
จากคุณ : THX - [20 ม.ค. 17:21:09]
ความคิดเห็นที่ 7
ดิฉันก็เห็นแบบคุณTHXเหมือนกัน
จากคุณ : มัมมี่ - [20 ม.ค. 18:23:50]

จากการศึกษา ผูวิจัยพบวาการโตแยงเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาศาสนานั้นจะ
หาขอสรุปไมได เนื่องจากผูแสดงความคิดเห็นตางออกมาแสดงความเชื่อของตนมากกวาแสดง
ความจริง จึงเหมือนการนั่งทะเลาะกันในสิ่งที่ไมมีใครตัดสินได ซึ่งจากวาทกรรมชุดนี้แสดงใหผู
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วิจัยเห็นวาสังคมไทยนับถือพุทธศาสนาและยึดถือหลักคําสอนโดยไมจําเปนตองสงสัยหรือพิสูจน
ทดลองดวยวิธีใดๆ

4.4.3 ระดับความขัดแยงไมชัดเจน
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา กลุมโตะสนทนาที่จัดอยูในประเภทความขัดแยงไมชัด
เจน ไดแก โตะหวากอและโตะโทรโขง ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยไปทีละโตะ ดังตอไปนี้

โตะหวากอ
โตะหวากอเปนกลุมสนทนาที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เรื่องลึกลับ และ
ภูมิปญญามนุษย
ก. รูปแบบวาทกรรม
1) รูปแบบทางภาษา
ผูวิจัยพบวาในโตะหวากอมีการใชภาษาในหลายลักษณะ ไดแกคําวา
หึหึ นะครับ อะไรคือพระเจา? :D Hmmm ไมรูจะมีใครเขาใจไหมเนี้ยะ เลา???? เนี่ย :)
อืมมมมมมมมมมมม.....
• การใชภาษาพูด
ผูวิจัยพบวาในโตะหวากอมีการใชภาษาเขียนเลียนแบบภาษาพูด ไดแกคําวา
หวัดดีครับ หึหึ นะครับ ผมก็ไม mind เปนตน

ตัวอยาง
X 502372 ทําไม? ผมจึงไมเชื่อในพระเจา
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ความคิดเห็นที่ 15
Hmmm ไมรูจะมีใครเขาใจไหมเนี้ยะ
จากคุณ : KL - [20 ธ.ค. 06:48:00]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X 502372.html)

• ขอความเปนอักษรซ้ํา

ไดแกคําวา อืมมมมมมม
ตัวอยาง
X512738 Bible ไมไดมีขอผิดผลาดหรือ เรื่องกุขึ้นมาเจือปนเลยหรือ
ความคิดเห็นที่ 27
อืมมมมมมมมมมมม.....
จากคุณ : Mic ครับ - [14 ม.ค. 23:06:15]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X512738.html)

• การใชอักษรยอ
ไดแก คําวา ร. 9 ร. 4 ร. 5 ร. 6 เปนตน
ตัวอยาง
X512682 ~~~ความคิดเห็นที่ถูกใจผมมากที่สุด เกี่ยวกับกรณีที่ไมยอมใหภาพยนตรเรื่อง
"Anna and the King" เขาฉายในประเทศไทย ~~~
ความคิดเห็นที่ 8
แตนี่พระมหากษัตริยเรานะ
ถาอีก 70 ปขางหนา ฝรั่งเอา ในหลวง ร. 9
เราไปเปนหนังบิดเบือนเราจะรูสึกยังไงคุณ xl
ถึงรูวาไมใชเรื่องจริงก็เหอะ ควรนึกถึงคนรวมสมัย
บางละบรรพบุรุษเราเอง
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นี่ขอถามหนอยเราสามารถฟองรองขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์ไปไหมเอาชื่อประเทศเราไปขายหาผลประโยชน
จากคุณ : Dr_slump - [8 ม.ค. 14:29:28]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X512682.html)

• การใชอักษรแอสกี
ไดแก

:D

ตัวอยาง
X498518 พระเจามีจริงไหมครับ
ความคิดเห็นที่ 10
เปนความเชื่อในแตละบุคคลครับ
บางครั้งผมคิดวาสิ่งลี้ลับกับสิ่งที่พิสูจนได
มันมีเสนบางๆมากั้นเทานั้นเอง...
ถาคุณหลุดเขาไปในสวนไหนเขา สวนนั้นกอจะมีกําลังเพิ่มขึ้น..
(ในแงจิตใจนะครับ)
สวนผมเชื่อวาตัวผมมีอยูจริงดีกวา ทั้งในทางจิต และทางกายครับ :D
จากคุณ : Lee - [11 ธ.ค. 15:52:47]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X498518.html)

• การใชภาษาอังกฤษ
ไดแกคําวา VCD DVD KING Hollywood sex the beach USA clone
tissue culture SuperEGO conscious id ego เปนตน
ตัวอยาง
X513832 ผมคนหนึ่งหละที่จะไมไปดูThe Beach แลวเพื่อนๆชาวหวากอหละ
ความคิดเห็นที่ 11
สาเหตุที่เขาทําเรื่อง the beach ในเมืองไทยก็เพราะวา
ฉากของเรื่องก็คือเมืองไทย มีทั้งในกรุงเทพ ที่ตรอกขาวสาร
มีเกาะสมุย มี the beach มี sex มี ปลาฉลาม แลวก็ กัญชาครับ
ผูสรางหนังเรื่อวนี้คงจะตองการฉากตาง ๆใหสมจริงที่สุด
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จึงลงทุนที่จะเขามาถายที่สถานที่จริง
ผมไมอยากออกความคิดเผ็นวาดีหรือไมดี
เพราะมันมีทั้งสองอยางที่ยังอยูในความคิดของผม......ตอนนี้
จากคุณ : garnet69 - [11 ม.ค. 00:32:07]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X513832.html)

X506012 คุณคิดกันอยางไงวาถาจะพูดวา แพทย กับวิศวกรเปนพวกที่มีอีโกสูง
ความคิดเห็นที่ 19
จริงๆแลว id,ego และ superego นั้นเปนทฤษ
ฎีที่คนยังเขาใจไมคอยจะถูกนัก
อธิบายแบบงายๆนะ id เปนสัญชาตญาณดิบ
= drive เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่ทุกคนมี
มาแตเกิด ego = สติสัมปชัญญะ = conscious สวน
superego คือ ศีลธรรมจรรยาที่เราไดรับการอบรมสั่งสอนมา
ตัวอยาง มีผูชายเดินไปเจอหญิงคนนึง
id บอกวา เฮยปลําเลยๆ ego บอกวา
ถาปล้ําเดี๋ยวจะมีใครเห็นหรือเปลาหรือหวา superego
บอกวา มันผิดมากๆเลยอยาทําเดี๋ยวเขาจะเดือดรอน
อยางนี้เปนตน
จากคุณ : pom - [26 ธ.ค. 19:09:24]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X506012.html)

จากรูปแบบการใชภาษาของผูสนทนาในโตะหวากอ ผูวิจัยสามารถสรุปเปน
ตารางไดดังนี้
รูปแบบภาษา
การใชภาษาพูด
การใชอักษรยอ
การใชอักษรแอสกี
การใชภาษาอังกฤษ

ตัวอยาง
หวัดดีครับ หึหึ นะครับ ผมก็ไม mind
ร. 9 ร. 4 ร. 5 ร. 6
:D
VCD DVD KING Hollywood sex USA clone tissue culture

SuperEGO conscious
ตารางที่ 4.5 แสดงรูปแบบการใชภาษาในโตะหวากอ
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2) รูปแบบการแสดงความขัดแยง
จากการศึกษาผูวิจัยสามารถพบรูปแบบการแสดงความขัดแยงที่เกิดขึ้นในโตะ
หวากอ ดังตอไปนี้
1. O-A-A
รูปแบบนี้ผูตั้งกระทูไดตั้งประเด็นเปดโดยไมแสดงความคิดเห็นของตนลงไป เชน
ในกระทูเรื่อง การเวียนวายตายเกิดมีจริงหรือไม และขอความคิดเห็นเรื่องการฉายหนัง Anna and
The King การเปดกระทูดวยลักษณะการ ขอความเห็นทําใหลักษณะการเกิดความขัดแยงเปนไป
อยางชาๆ สวนใหญจะไปเรื่อยๆ ทางเดียวกัน แลวจึงเกิดความขัดแยงตอไปในลําดับที่ 4-5 ทั้งนี้
เปนไปไดวาเมื่อทิศทางของกระทูไมชัดเจน จึงไมสามารถกระตุนความรูสึกและดึงคนใหมาแสดง
ความคิดเห็น ดังนั้น ถึงแมการแสดงความขัดแยงในตอนทายจะเปนไปในทางใดทางหนึ่ง แตใน
ตอนตนของการสนทนา จะยังไมมีเห็นลักษณะนั้นๆ กระทูในโตะหวากอที่มีรูปแบบการขัดแยงเชน
นี้ ไดแก กระทูตอไปนี้
ตัวอยาง
X508103 นักวิทยาศาสตรทั้งหลายครับจะอธิบายกรณี Anna and the King กับความคิด
เห็นของประชาชน ในเชิงวิทยาศาสตรอยางไรครับ
นักวิทยาศาสตรทั้งหลายครับ จะอธิบายกรณีAnna and the King
กับความคิดเห็นของประชาชน ในเชิงวิทยาศาสตรอยางไรครับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง Anna & the King ที่มีคนไทยมี
บางคนก็อยากใหฉายเพราะเพื่อเปดหูเปดตา
เพื่อวาจะไดบอกถูกวาเจาฝรั่งมันดูหมิ่นอยางไร
ความจริงเปนอยางไร
บางคนก็บอกวา มันเปนเรื่องของชาติ เปนเรื่องหมิ่นร.4
บางคนบอกวา พวกที่อยากใหฉายเปนประเภทไมรักชาติ
ไมรักพระมหากษัตริย ฯลฯอีกมากมาย
อยากใหนักวิทยาศาสตรชวยวิเคราหเหตุการณนี้แบบนักวิทยาศาสตร
ย้ํา วิทยาศาสตรหรือจิตวิทยาก็ไดนะครับ แลวจะรอ
จากคุณ : หมาหัวโจก - [29 ธ.ค. 16:56:14]
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ความคิดเห็นที่ 2
เปนเรื่องของการขาย Drama ที่ถูกเวลา และ สถานที่ หรือไม? Time
& Place? และ สภาวะแวดลอม Enivroment? การเรียนรูของผูรับ?
Re-Action ของ กลุมผูไดรับผลกระทบ?
ผลตอเนื่องในอนาคตทั้งดานจิตใจและการปฏิบัติตัว
การปฏิวัติวงการ sensor ภาพยนตร ใหเหมาะลม (Rate control)
การตอตานจักรวรรดินิยมตะวันตก
การโคลนนิงตัวประกอบหนังใหพูดขัดขึ้น การสราง time machine
ไปเปลี่ยนประวัติศาสตรใหตรงกับหนัง
จะไดไมตองแยงกันอีกวาบิดเบือน พอรึยัง?
จากคุณ : KEng - [29 ธ.ค. 23:08:51]
ความคิดเห็นที่ 3
ตอไปนี้สงสัยอดดูหนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรหรือ
มีอางอิงประวัติศาสตรทุกเรื่องแนเลย
เพราะมันก็ถูกบิดเบือนทุกเรื่อง
จากคุณ : Mr. F - [29 ธ.ค. 23:52:16]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X508103.html)
X501403 เชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิดมั๊ยครับ
เชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิดมั๊ยครับ
สวัสดีครับ นี้เปนครั้งแรกที่ผมรวมสงกระทูเขามา
ตองการรูวา คนไทยยุค พศ.นี้ มีใครที่ยังสนใจศึกษา
ทางพุทธศาสตรเหมือนผมบางนะครับ แลวถาผมไดทราบ
ความคิดเห็นของพวกคุณๆแลว ผมจะรวมแสดงความคิดเห็น
ของผมมาอีกทีครับ
จากคุณ : กายธรรม - [16 ธ.ค. 19:10:25]
ความคิดเห็นที่ 1
ตองมีซิ การเกิดใหมหนะ ตราบใดที่คนยังมีกิเลศก็ยังตองเกิดใหมตอไปเรื่อยๆ
ขนาดพระโสดาบันยังตองเกิดใหมเลย แลวคนบาปหนาอยางเราๆ จะไมเกิดใหมไดไง
คือ..ผมรูสึกวามันสบายเกิดไปนะ กับการที่ตายแลวก็หายไปเฉยๆเลย
จากคุณ : อูลตรามาร - [16 ธ.ค. 20:17:06]
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ความคิดเห็นที่ 2
ลองอานหนังสือของ Brian L. Weiss ที่ชื่อวา Through Time Healing
กับ Many Lifes Many Master ดูนะ
เราลองมาดูวาพระพุทธเจาตรัสรูไดอยางไร ??
กอนหนาที่พระพุทธเจาจะทรงออกบวช พระองคทรงเห็น
ความทุกข การเกิด แก เจ็บ ตาย
และเฝาครุนคิดวา ทําไมมนุษยจะตองเจ็บปวดพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ทําไมตองเจ็บปวย
ทําไมตองตาย ทําไมตองรองให
พระองคทรงออกบวชเพื่อหาทางคนพบหนทางดับทุกข
พระองคไมอยากใหมีความทุกข
พระองคร่ําเรียนหาหนทางดับทุกขตามวิธีของอาจารย สมัยนั้น
แตก็ไมประสพความสําเร็จ
จนเมื่อพระองคนั่งสมาธิจนสามารถระลึกชาติได
1 ชาติ 2 ชาติ 3 ชาติ ไปจนถึงพันๆชาติ และนับอนันต ปญญาก็เกิด...
ความสงสัยทั้งหมดหายไป ความสงสัยที่วา
ทําไมเราตองเกิดมาเปนอยางนั้นอยางนี้
ทําไมประสบเคราะหราย พระองครูสาเหตุทั้งหมด
เพราะทุกสิ่งทุกอยาง มีเหตุ เปนปจจัยทั้งนั้น
ศาสตรตางๆในโลกนี้พระองครูหมด เพราะพระองคเคยเกิด
เปนมนุษยทุกสาขาอาชีพ-สัตว ทุกชนิด
พระองคเคยอยูในโลกที่มีวิทยาการล้ําหนาเนื่องจากโลกนี้มีการ เกิด-ดับ หลายครั้ง
พระองครูถึงสาเหตุที่ตองกลับมาเกิด พระพระองคจําได และเขาใจ
นั่นคือการยังยึดมั่น รัก-โลภ-โกรธ-หลง ทําใหตองกลับมาเวียนวายตายเกิด
ตองเกิดมาเพื่อพบ-พลัดพราก จากสิ่งที่รัก ตองมีทุกขตางๆนาๆ
สิ่งใดเลาจะหลุดพนจากวัฏสงสารนี้ได คือการปลอยวาง
ไมยึดมั่นตอสิ่งใด นําไปสูนิพพาน
พระองคตรัสรู รูไดดวยพระองคเอง ไมตองมีใครมาสอน
เพราะสิ่งที่พระองครูมีอยูแลว ในธรรมชาติ สิ่งที่พระองคสั่งสอนเปนจริงตลอดกาล
ทาทายการพิสูจน เพราะความจริง ก็คือความจริง จะบิดเบือนเปลี่ยนแปลงไดอยางไร
ปจจุบันเราพิสูจนการระลึกชาติไดหลายครั้ง
ทางตะวันตกเริ่มใหความสนใจมากยิ่งขึ้น
แตนั่นเปนการระลึกไดเพียงชาติเดียว ไมอาจหยั่งรูดั่งเชนพระพุทธเจา
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ที่ระลึกไดนับ อสงไขยชาติ
สักวันความจริงเรื่องนี้ตองปรากฎชัดขึ้นแนนอน...
จากคุณ : แมวลายฯ - [17 ธ.ค. 00:15:20]
ความคิดเห็นที่ 3
แลวจะพิสูจนยังไงดีครับ? (ถามตอ)
จากคุณ : Tae - [17 ธ.ค. 05:42:24]

ความคิดเห็นที่ 4
แนวทางการพิสูจนเรื่องการตายแลวเกิดมีอยู ก็วิชชาที่ 1
ที่พระพุทธองคทรงสําเร็จไงครับ
ไดแกการระลึกชาติไดเปนเอนกอนันต
การระลึกชาติไดก็เหมือนกับการที่เราจําเหตุการณเมื่อวาน
ทําไมเราไมสงสัยละ วาตัวเราเมื่อวานมีหรือเปลา
พวกเราแคทํากันไมไดแคนั้นเอง
หลักการของศาสนาพุทธ ตองครบ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวช
คือ เรียนรูใหเขาใจ และตองทําจนไดผลที่ควรจะได ออกมาดวย แตคนเราสวนใหญ
มักจะใช..กระบวนความคิด..อธิบายสิ่งตางๆอยูเสมอ
ลองพิจารณาสักนิดนึงนะครับวาไอตัวที่เราเรียกวา..ความรู..ของตัวเรานี่นะ
จริงๆแลวมันก็คือระบบฐานขอมูลขนาดมหึมาในสมองเรา
และจิตเปนผูรับทราบหรือตีความหมายของสิ่งๆตางๆเหลานี้ไวเทานั้นเอง
ทีนี้ สิ่งตางๆที่เราแตละคนรับรูเขาไปนี้นะ มันมีทั้ง
รูถูก รูผิด เปนกันอยูอยางนี้ตลอดเวลา
เพราะฉนั้นแนวทางที่พระพุทธองคไดทรงสอนก็คือ
ใหพวกเรานะ ..ฝกรูโดยไมตองคิด.. ภาวนามยปญญาไงครับ
ผมศรัทธาพระนักปฏิบัติหลายรูปรูปหนึ่งที่ผมขออนุญาติ
เอยนามทานวันนี้คือหลวงพอจรัญวัดอัมพวันสิงหบุรี
ผมศึกษาปฏิปทาของทานและก็เคยไปปฏิบัติ
ที่วัดอยูครั้งหนึ่ง บอกไดอยางมั่นใจวาทาน
เปนพระแทองคหนึ่ง และก็คิดวาทานคงจะบรรลุธรรมไมนอยทีเดียว
สังเกตุจากคําสอนของทานลวนชัดเจนฉาดฉานและทาให
พากันมาพิสูนตลอดเวลา ตัวคําสอนทานเนน สติปฏฐาน
และบอกผลที่พึงคาดหวังจากการฝกไวชัดเจนเลยวา
1. รูกรรมของตัวเอง
(วาทําไมชีวิตเราถึงประสพอยางนี้ๆ)
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2. จัดการชีวิตตัวเองได เพราะรูขอหนึ่ง
3. ระลึกชาติได (ถาทําจนไดผลมากพอ)
วันนี้สวัสดีครับ สุดทายนี้ผมขอเชิญชวนวา
พวกเรามาฝก ..ตัวรู.. ที่แทจริงกันเถอะ
จากคุณ : กายธรรม - [17 ธ.ค. 08:02:17]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X501403.html)

ข.ความหมายวาทกรรมและความขัดแยงเชิงอุดมการณที่เกิดขึ้นในโตะ
หวากอ
1) ความขัดแยงดานปรัชญาศาสนา
คริสตศาสนามีนิกายแยกยอยมากมาย ดังนั้น ความแตกตางของแตละ นิกายจึง
อยูที่การตีความคําสอน ผูที่ไมนับถือคริสตศาสนาอาจไมรูวาศาสนานี้มีอะไรนาสนใจ และอาจมอง
วาผูนับถือศาสนาคริสตงมงาย แตเมื่อมองในมุมกลับกัน หากวาคําสอนในศาสนา ไมดีไมเปนจริง
เลย เหตุใดจึงมีคนยึดถือปฏิบัติกันเปนจํานวนมาก ดังนั้นปญหาที่มักมีการโตเแยงกันมักเกิดขึ้น
ระหวางผูที่เชื่อพระเจาและผูที่ไมเชื่อเรื่องพระเจา
ผูวิจัยพบวามีกระทูที่เกี่ยวของกับประเด็นนี้
เกิดขึ้นในโตะหวากอ ดังตอไปนี้
กระทูจากโตะหวากอ
X498518 พระเจามีจริงไหมครับ
X502372 ทําไม? ผมจึงไมเชื่อในพระเจา
X506047 พระเจาเปนสิ่งมีชีวิตใชไหม ???? หรือวาเปนอะไรแน
X512656 ขออีกที : สิ่งที่สงสัยในความรักของพระเจา...

จากการศึกษาพบวาความขัดแยงที่เกิดขึ้นแบงออกเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายที่ไม
เชื่อเรื่องพระเจาและฝายที่เชื่อเรื่องพระเจา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงระหวางอุดมคติแบบ
คริสตศาสนากับหลักทางวิทยาศาสตร ซึ่งความขัดแยงที่เกิดขึ้นไมมีความรุนแรงมากเทากรณีวัด
พระธรรมกาย
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ตัวอยางความคิดเห็นสนับสนุนความไมเชื่อในพระเจา
X498518 พระเจามีจริงไหมครับ
ความคิดเห็นที่ 3
คนเชื่อในพระเจา ไมตางอะไรกับ คนปาที่เชื่อเรื่องผีสางเทวดา
เพียงแตการแสดงออกที่ตางกัน เทานั้น
จากคุณ : N - [23 ธ.ค. 09:08:51]
ความคิดเห็นที่ 23
ศรัทธาคือเชื่อโดยไมตองการการพิสูจน
เทากับงมงายครับ
จากคุณ : ปศาจบดี - [24 ธ.ค. 20:21:01]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X498518.html)

ความคิดเห็นที่ 1
ไมเชื่อครับ ใครเชื่อก็ตามใจ ความเชื่อของศาสนาคริสต หรือ
อิสลาม (เดี๋ยวนี้รูสึกอิสลามบางพวกเชื่อวาสุนัข หรือ เดรัจฉาน
มีชีวิตแลวนะครัย) ถูกเปลี่ยนเอาๆทุกวันใหเขากับวิทยาศาสตร
แตธรรมของพระพุทธเจาสิที่ทาทายไมจํากัดเวลา เปน อกาลิโก ที่แทจริง
จากคุณ : Darth Prin - [11 ธ.ค. 08:27:55]
ความคิดเห็นที่ 5
ไมเชื่อเหมือนกัน
ผมเขาใจพระเจาเกิดจากความไมรูและความกลัวของมนุษยในสมัยกอน
เลยปนอะไรซักอยางขึ้นมาเพื่ออธิบายสิ่งตางๆ และเพื่อเปน big
brother หรือกําลังใจในยามยากครับ
ผมแนะนําใหอานหนังสือ ชื่อ Why I a m not a christian ของ Burtrand
Russell อานครับ
มีการเสนอขอโตแยงที่มีเหตุผลมากวาพระเจาไมมีจริง
จากคุณ : Mer - [11 ธ.ค. 12:48:43]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X498518.html)

ตัวอยางความคิดเห็นสนับสนุนความเชื่อในพระเจา
ความคิดเห็นที่ 2
งมงาย กับ ศรัทธา ตองแยกกันใหออก
ไมรูสินะ คยไดยินคําพูดหนึ่งกลาวมาวา
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"คนไมเชื่อในพระเจา ไมตางอะไรกับ
คนปาที่ไมเ ชื่อว าเ ครื่องบินมีจริง แมจะมี
คนบอกเลาแลวอยางไรก็ตาม"
จากคุณ : ฟ - [23 ธ.ค. 08:02:08]
ความคิดเห็นที่ 23
ศรัทธาคือเชื่อโดยรการพิสูจน แลวของบุคคลที่ศรัทธานั้น
จากคุณ : Iced Coffee - [29 ธ.ค. 10:11:31]
ความคิดเห็นที่ 20
เชื่อแนนอน... ถาพระเจาจะหมายถึงธรรมชาติ
อาจจะเชื่อ... ถาพระเจาคือผูสรางมนุษย
ในลักษณะที่เปนมนุษยดาวอื่นมาทําการทดลองบนโลกเพราะกลัวระบบนิเวศเคาเสีย
อาจจะเชื่อ... วาพระเจามีอภินิหาร
ถาเปนเพราะวามนุษยตางดาวผูนั้นมีเทคโนโลยีที่สูง
จนเราอธิบายไมได
แตคงไมเชื่อ... ถาพระเจาเปนดังที่วาไวในคัมภีร
จากคุณ : Mic ครับ - [14 ธ.ค. 02:22:43]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/wahkor/topic/X498518.html)

จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ความขัดแยงในเชิงปรัชญญาศาสนา โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับเรื่องความสงสัยในพระเจา ไมวาจะเปนพระเจามีจริงหรือไม พระเจาคืออะไร พระเจาสราง
โลกจริงหรือไม เปนตน เปนประเด็นโตเถียงที่มีมานานนับแตอดีต ดังนั้นแนวคิดอุดมการณหรือ
ความเชื่อที่มนุษยมีตอเรื่องศาสนาจึงเปนสิ่งที่เหนียวแนนมาก ยากที่จะลบลางและเปนขอโตแยง
ไมมีสิ้นสุด เนื่องจากเปนเรื่องของการพิสูจนความเชื่อมากกวาความจริง การจะตัดสินวาความคิด
ของฝายใดผิดฝายใดถูกจึงเปนความลําบาก ดังนั้น แตละศาสนาจึงมุงเนนใหสนใจที่หลักธรรมมา
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจมากกวาใหยึดมั่นในหลักการ
ความหมายแฝงของวาทกรรมความขัดแยงในเชิงปรัชญญาศาสนา ทําใหผูวิจัย
เห็นความหมายจะสะทอนใหเห็นถึงความมั่นคงกลมเกลียวของชาตินั้นได เชน หากชาติใด ในโลก
มีที่ยึดเหนี่ยวทางศาสนาที่มั่นคงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแสดงใหเห็นถึงความเปนปกแผนของ
ประเทศ ไมมีความขัดแยงทางศาสนา เชน ประเทศไทย ซึ่งความขัดแยงทางศาสนานี้มักนําไปสู
การฆาลาง ดังที่เราไดเห็นในขาวตางประเทศ
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โตะโทรโขง
ก. รูปแบบวาทกรรม
1) รูปแบบทางภาษา
ผูวิจัยพบวาในโตะโทรโขงมีการใชภาษาในหลายลักษณะ เชนการใชภาษา
พูด การใชอักษรซ้ํา ไดแกคําตาง ๆ ดังตอไปนี้
หนอยนะครับ ละนะ ปปป. กฟผ. เมกา เห็นปะ (จริงเปา) อืมมม >>>โทรศัพท
อีกละ ไมรู ? เชียวนะพอคูน ชาติชั่ว / แมงเหอะ xxx เฮยมายชายคุณเอานา ไดนิ ละนะ หรือยัง
ครับ????????? ซิจะ เห็นปะ
กออภัยดวยนะครับ หาม ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อืมมมม จะ โปมั้ย
โยม?" แคนจริงงงงงงงงง งง นะครับๆๆๆๆๆๆๆครับๆๆๆๆๆๆๆๆ โอย!คิดแลวหนาว / นะครับ

• การใชภาษาพูด
ผูวิจัยพบวาในโตะโทรโขงมีการใชภาษาเขียนเลียนแบบภาษาพูด ไดแก คําวา
เฮย มายชาย ไมใชเหรอ นะครับ เห็นปะ
อืม เปนตน
ตัวอยาง
C517309 ขอความคิดเห็นกรณีที่พระไปเดินพันธทิพยพลาซา วาสมควรหรือไม
ความคิดเห็นที่ 9
ดีเหมือนกัน คุณนาเอา เฮยมายชายคุณเอานา เปดโรงเรียนสอนคอมฯ
ใหพระเลยสิ จะไดมีเทศ on line แหงแรกแหงเดียว
จากคุณ : ไมนาเอา - [14 ม.ค. 18:56:41]
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ความคิดเห็นที่ 42
อืม ทานฝากคนอื่นไปซื้อไมไดเหรอ ทําไมตองไปเองละ
ในเมื่อสถานที่มันก็ลอแหลมขนาดนั้น
อยากศึกษาคอมพิวเตอรก็ไปเรียน
หรือฝกหัดในสถานที่ที่เหมาะสมก็ไดนิ
เคยมีพระมาเรียนคอมพิวเตอรกับเรา ก็ดีออก
เดี๋ยวนี้โลกเจริญไปถึงไหนแลว
เราไมเห็นรูสึกวาทานผิดที่จะเรียนรู แตไปเดินพันทิพยเนี่ย
มันยังไงๆอยูนา เห็นปะ ก็เปนขอวิจารณถกเถียงกัน
จากคุณ : เทียน - [21 ม.ค. 04:27:32]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/torakhong/topic/C517309.html)

• การใชคําแสดงอารมณ
ไดแกคําวา โห / โอย / หึหึ เปนตน
ตัวอยาง
C517309 ขอความคิดเห็นกรณีที่พระไปเดินพันธทิพยพลาซา วาสมควรหรือไม
ความคิดเห็นที่ 27
นองสาวเราเคยคุย icq กับพระ
เคายังสงรูปมาใหดูเลย
ในรูปเคามีผมดวย
เคาบอกตกแตงดวย Photoshop
อืมมม .... ดูแลวอึ้ง หึหึ
จากคุณ : ดาว - [17 ม.ค. 00:39:33]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/torakhong/topic/C517309.html)

• การใชอักษรยอ
ไดแกคําวา ไดแก กฟผ. ปปป. ปตท. เปนตน
ตัวอยาง
C506439 โบนัส ของการไฟฟา
ความคิดเห็นที่ 2
คุณครับ น้ํามันขึ้นกี่หนแลวครับ
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เราไมไดขึ้นคาไฟเราขึ้นคาเอฟที
คุณเขาใจคาเอฟทีไหมครับหรือจะใหผมอธิบายดวย
ถาไมรูวาเอฟทีคืออะไรกรุณาไปศึกษากอนนะครับแลวคอยมาโพส
แลวเรื่องโบนัสนะผมคนไฟฟาเองยังไมมีคําตอบจากขางบนที่แนนอนเลยครับ
คุณรูมาจากไหนครับ น้ําประปาก็ขึ้นโบนัสเขาก็ออกไปแลว
โทรศัพทอีกละเดือนหนึ่งๆเขาโกงคาโทรคุณไปเทาไหร
แลวโบนัสเขาก็ออกแลว ผมคน
กฟผ.ก็โดนพิษเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับลูกเมียก็ตองกินเหมือนกันนะครับ
จากคุณ : EGAT - [26 ธ.ค. 20:17:34]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/torakhong/topic/C506439.html)

• การใชคําหยาบ/คําดา
ไดแกคําวา ไดแก ชาติชั่ว / ก สระ อู / แมงเหอะ เปนตน
ตัวอยาง
C506439 โบนัส ของการไฟฟา
ความคิดเห็นที่ 17
คุณเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีลูกเมียตองเลี้ยง
เลยตองอาศัยโบนัส ใชไหม
มานึกถึงขาราชการตาดํา ๆ ไมมีโบนัส ฐานเงินเดือนก็ต่ํากวา
หาเชากินค่ําเหมือนกัน
อยากจะประทวงเหมือนกัน แตจะประทวงพวก
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่รวมตัวประทวงมากกวา
คุณคิดวาคุณคือคนที่ตองการตวามเห็นใจมากที่สุดในขณะนี้หรือไง
เห็นแกตัวที่สุด ปากวาตาขยิบ
ขายไปเถอะโรงไฟฟาราชบุรี เพราะถึงไมขายคาไฟมันก็ขึ้นอยูดี
เพราะมันตองเอาไปโปะเปนโบนัสที่มันตั้งตาคอยอยู
เอาเงินไปเยอะแยะคิดจะพัฒนาระบบบางไหม วันดีคืนดีก็จะตัดไฟ ตัดน้ํา
ชาติชั่ว กาฝากสังคม
จากคุณ : ก สระ อู - [15 ม.ค. 13:16:30]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/torakhong/topic/C506439.html)
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• การซ้ําขอความ/อักษร เพื่อเนนย้ําความหมาย

ไดแกคําวา ไมถูกกกกกก แคนจริงงงงงงงงงงงๆๆๆๆๆๆๆๆ เปนตน
ตัวอยาง
C517309 ขอความคิดเห็นกรณีที่พระไปเดินพันธทิพยพลาซา วาสมควรหรือไม
ความคิดเห็นที่ 35
ดี พูดไปเยอะๆ ใหเขาตา เขาหูมหาเถรไปเลย
แตอยากจะบอกวา พวกเตาลานปจะคิดอยางไร (มหาเถร)
ศาสนาไมเคยที่จะเจริญหรือมีความทันสมัยกับสังคม
ก็เพราะพวกนี้อยูกินบานกินเมือง ไมมีความคิดอะไรที่จะไปทําอะไร
แลวพระที่ไปเดินพันธทิพยละ เมื่อผูใหญเขาไมสนใจ
หรือถาสนใจ มีเรื่องเดียวคือ หาม ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แลวจะทําอะไรได ศาสนาไมใชจะเสื่อม แตคนไทยกําลังไมรูจักพระ
และกําลังจะเขาวัดไมถูกกกกกก แคนจริงงงงงงงงงงงๆๆๆๆๆๆๆๆ
(มหาเถร เตาลานป)
จากคุณ : คนในวัด - [19 ม.ค. 04:55:53]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/torakhong/topic/C517309.html)

• การใชอักษรยอ
ไดแกคําวา ขสมก. รฟท. ปตท. กฟผ เปนตน
ตัวอยาง
C517309 ขอความคิดเห็นกรณีที่พระไปเดินพันธทิพยพลาซา วาสมควรหรือไม
ความคิดเห็นที่ 18
ลืมไป ถามาเปรัยบเทียบรัฐวิสาหกิจใหญ ๆ นะ
โทรศัพท ถึงแมวาคารายเดือนโทรศัพทมือถือจะแพง
จองโทรศัพทบานตองวางประกัน แตระบบวางบิลยังเจง รวดเร็ว
เวลาสายเสียควรจะลดคาบริการรายเดือนนะครับ
ประปามันคิดตาตอมาตร 500 บวก VAT 7% เปน 535 บาทตอครั้ง ใหเวลา 7
วัน ทั้ง ๆ ที่จายคาน้ําเดือนละไมถึงรอยบาท
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คราวนี้ก็เลยขยันตัดกันใหญ เฝามาตรรอตัดกันเลย
สรุปการประปากําไรคาตอมาตรสูงมาก
จายผานธนาคารก็กระทอนกระแทน ที่สําคัญ
ซอมทอทีไรน้ําขุนทุกที แมงเหอะ
ไฟฟาเพราะคาน้ํามันขึ้นเลยตองขี้นคาไฟ เขาทา อาวน้ํามันลดแลว
ทําไมมันไมลดคาไฟละ แนจริงใหคาไฟลอยตัวเหมือนน้ํามันเลยซิ
ปตท. ถึงน้ํามันขี้นก็ไปนั่งรถอยางอื่นซะก็ไมเดือดรอน อยาไปเติม
คารถเมลไมไดขี้นดวยนี่
ขสมก. นารักที่สุด ไมมีขึ้นคารถเมล แตลดระดับการบริการลงนิดหนอย
เชน ลดจํานวนปายที่จอด, ลดการพูดจากไพเราะ เปนตน
รฟท. ดวยคุณภาพระดับมาตรฐานคงที่ไมมีเปลี่ยนแปลงเคยนั่งเมื่อ 40 ป
อยางไร ก็ยังเปนอยางนั้น เอาที่ไปใหเขาเชากินดีกวา
จากคุณ : ก สระ อู - [15 ม.ค. 13:28:59]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/torakhong/topic/C517309.html)

• การใชภาษาอังกฤษ
ไดแกคําวา FT EGAT VAT เปนตน
ตัวอยาง
C517309 ขอความคิดเห็นกรณีที่พระไปเดินพันธทิพยพลาซา วาสมควรหรือไม
ความคิดเห็นที่ 5
ผมรอวันที่มีการขายการไฟฟาครับ
จะไดโละพวกกาฝากเกาะกินเงินภาษีชาวบาน
คาไฟในอนาคตจะแพงหรือถูกลงไมรู รูแตวา
จะตองมีพนักงานพวกขี้เกียจ
หรือดวยประสิทธิภาพถูกเลยออฟออกไปบาง ทนมานานแลว เอาะขึ้นคา
FT ทั้งที่ องคกรอวนเปนหมู ไมมีคนทํางาน
คอยดูอนาคตพวกคุณใหดี ดูพวกแบงค ไทยทนุ นครธนเปนตัวอยาง
ผมจะรอดู ตอนขึ้นไปเถอะคา FT ขึ้นจนกวาจะพอใจ
จากคุณ : ปลาตู - [28 ธ.ค. 11:18:21]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/torakhong/topic/C517309.html)
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จากรูปแบบการใชภาษาของผูสนทนาในโตะโทรโขง ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้

รูปแบบภาษา
การใชภาษาพูด
การใชคําแสดงอารมณ
การซ้ําขอความ/อักษร
เพื่อเนนย้ําความหมาย
การใชอักษรยอ
การใชภาษาอังกฤษ

ตัวอยาง
เห็นปะ / เหรอครับ / อืมม /ละ / เออ / นะครับ / เนี่ย / ไดนิ
เฮย มายชาย ไมใชเหรอ นะครับ เห็นปะ
อืม
ไมถูกกกกกก แคนจริงงงงงงงงงงงๆๆๆๆๆๆๆๆ
ขสมก. รฟท. ปตท. กฟผ
FT EGAT VAT
ตารางที่ 4.6 แสดงรูปแบบการใชภาษาในโตะโทรโขง

ข. ความหมายวาทกรรมและความขัดแยงเชิงอุดมการณที่เกิดขึ้นในโตะ
โทรโขง

1) ความขัดแยงอุดมการณอนุรักษนิยม
จากการศึกษา ผูวิจัยพบความขัดแยงเกี่ยวกับอุดมการณอนุรักษนิยมเกิดขึ้นใน
วาทกรรมหาวิทยาลัยกับการออกนอกระบบราชการ
ผูวิจัยพบวา ความขัดแยงในวาทกรรมชุดนี้ แบงออกเปน 2 ฝายคือ ฝาย
ที่เล็งเห็นประโยชนจากการออกนอกระบบและฝายที่ไมเห็นดวยกับการออกนอกระบบ โดยทั้งสอง
ฝายจะแสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของตน ความขัดแยงไมมีความรุนแรงหรือใชอารมณ
แตเปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากกวา ดังกระทูตอไปนี้
กระทูจากโตะโทรโขง
C501918 มหาวิทยาลัยนอกระบบ ขอคําตอบดี ๆ หนอยนะครับอยากรู
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ฝายที่เล็งเห็นประโยชนจากการออกนอกระบบ ไดแสดงเหตุผลสนับสนุนวาการให
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น ชวยทําใหรัฐประหยัดเงินที่ใหกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ได
รัฐจะไดนําเงินที่เหลือสวนนี้นําไปพัฒนาใหกับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมใหดียิ่ง
ขึ้น สวนฝายที่ไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ ใหเหตุผลหักลางวาการออก
นอกระบบเปนการนําสถาบันการศึกษาไปผูกไวกับระบบธุรกิจ ซึ่งมีผลทําใหคนยากจน ซึ่งเปน
ประชาชนสวนใหญของประเทศมีโอกาสเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยยากยิ่งขึ้น คาหนวยกิตตอง
แพงขึ้น เพื่อนําไปชดเชยกับคาใชจายดานการบริหารที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย
และเมื่อ
มหาวิทยาลัยเหมือนองคกรธุรกิจที่ตองสรางผลกําไร ทําใหตองแขงกัน แยงซื้อตัวอาจารยดัง ๆ เขา
ไปสอนในมหาวิทยาลัยของตัวเอง การศึกษาเปนนโยบายหลักของรัฐ ก็จะถูกปดกั้นไปโดยปริยาย
ดังตาราง
ตัวอยางการแสดงความเห็นการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ความคิดเห็นที่ 1
โดยภาพรวมดิฉันไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ
เพราะเทากับเปนการนําเอาสถาบันการศึกษา
ไปผูกไวกับระบบธุรกิจหรือการตลาด
เนื่องจากเอกชนจะเขามาบริหารงานแทนที่รัฐ และเมื่อไหรที่มี
การศึกษาของประเทศอิงการตลาด เมื่อนั้น ลูกหลานของคนยากจน
ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ
จะมีโอกาสเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยไดยากลําบากขึ้น
ทุกวันนี้ก็แยมากอยูแลว ตอไปคาหนวยกิตคงแพงระยับ
ทุกมหาวิทยาลัยตองแขงกันประชาสัมพันธ
แขงกันซื้อตัวอาจารยดัง ๆ เขาไปสอนในมหาวิทยาลัยของตัวเอง
เชนนี้ การศึกษาซึ่งเปนหัวใจพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ
และเปนนโยบายหลักของรัฐ
ที่ตองสงเสริมใหประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น ก็จะถูกปดกั้น
ใหกลายเปนศูนยกลางสําหรับลูกคนรวยเทานั้น เศราจัง
อยากใหรัฐบาลทบทวนใหม อยาเดินตามเงื่อนไขทุกอยางของไอเอ็มเอฟ
จนไมรูจักตอรอง เรากูเงินเขา ก็ขอใหเปนเพียงแคลูกหนี้
อยาใหถึงกับกลายเปนทาสของเขา จริง ๆ
ดิฉันไมไดตอบคําถามของคุณ เพียงขอเขามาแสดงความเห็นรวม ๆ เทานั้นคะ
จากคุณ : ญามิลา - [17 ธ.ค. 21:05:02]
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ความคิดเห็นที่ 6
เทาที่อานมาชักมองออกเห็นเปนลางๆ
แลววาเรื่องมหาลัยออกนอกระบบอะไรเนี่ยนาจะดีกวา
ปญหามิไดอยูที่วา คนยากคนจนจะไดเรียนหรือไมไดเรียน
หรืออาจารยผูยิ่งใหญทานใดจะไปสราง
อาณาจักรรดิ์ ที่ไมสามารถมีใครมาตรวจสอบอะไรได
กอนสิ่งอื่นใด การเปลี่ยนคานิยม
ความยึดมั่นของคนไทยในทางวิชาการ จากความฉาบฉวยแคบคับ
สูความเปนจริง สูความเปนเลิศ และตองเปลี่ยนนิสัยของคนทั้งชาติ
ซึ่งเปนสิ่งที่ยากที่สุดที่ตองทํา
ตองเริ่มที่มหาวิทยาลัย แตที่ผานมาการบริหารมหาลัยมาจากรัฐ
ใชเงินงบประมาณภาษีของประชาชนทั้งประเทศไปอุดหนุนชวยเหลือจุนเจือ
ในคาใชจาย ไมวาจะเปนของบุคลากร คณาจารย ฯลฯ
การที่จะปลอยใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น
ถือวาเปนบุญอันมหาศาลอยางใหญหลวงที่ไดเกิด
ขึ้นแกประชาชนคนไทยทั้งชาติ คุณเจาของกระทูทําใจใหเปนกลาง
มองในมุมกลับบางวา ถารัฐประหยัด
เงินในการทุมใหการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได
แลวนําเงินกอนนี้ทุมใหกับการศึกษาของชาติ ใน
ระดับประถม และมัธยมใหแกรง
ใหเด็กรุนหลังไดมีโอกาศรับการศึกษามากขึ้น
ถวนทั่วทุกตัวคนแบบวาเหมือนใหเปลา
เพื่อปรับระดับคุณภาพความรูการศึกษาของมวลชนในระดับตนๆ
การที่ปลอยมหาลัยใหเปนอิสสระ
มีระบบการปกครองตนเองเปนประชาธิปไตยแท
และมีความเปนอิสระจากอํานาจรัฐ
และถายึดถือหลักการนี้อีกทั้งขยายออกไปครอบคลุมสิทธิของนักศึกษา
และผูบริหารดวย คือจะทําอะไรตองไตถามและขอความยินยอม
หรือประชามติจากองคการทั้ง 3 (คณาจารย นักศึกษา
และผูบริหาร) อันเปนแบบพิมพของการอยูรวมกันอยางภราดร
ความลาหลังของมหาลัยไทยมีสาเหตุมาจากคานิยมแบบขาราชการ
จากคุณ : ชยันโต - [18 ธ.ค. 13:01:39]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/torakhong/topic/C501918.html)
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จากการศึกษาวาทกรรมชุดนี้ ผูวิจัยพบอุดมการณความขัดแยงเรื่องอุดมการณ
อนุรักษนิยม โดยฝายที่ไมตองการแปรรูปจะยึดถืออุดมการณอนุรักษนิยม
ซึ่งในกรณีการนํา
มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการนั้นถือวาเปนวิสัยทัศนที่ดี แตสําหรับความเคยชินกับระบบราช
การไทยซึ่ง หยั่งรากฝงลึกมานานแลว จึงตองคอยเปนคอยไปไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดภายใน
ชวงขามป ดังนั้นวาทกรรมนี้จึงแฝงความหมายอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในระบบ
ราชการไทยที่มีความเชื่องชา จะปรับเปลี่ยนสิ่งใดก็ตองดําเนินการเปนเวลานาน ในอีกทางหนึ่งผู
วิจัยเห็นวา แนวคิดเรื่องการนํามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการนั้นเปนหนึ่งในหลายการตก
ผลึกจากหนี้ไอเอ็มเอฟอันแสดงใหเห็นถึงอํานาจทางเศรษฐกิจของตางชาติตอประเทศไทยในฐานะ
ลูกหนี้
จากการศึกษาวาทกรรมความขัดแยงที่เกิดในเว็บไซตพันธทิพย ผูวิจัยพบความ
ขัดแยงเกิดขึ้นในโตะราชดําเนิน โตะเฉลิมไทย โตะหวากอ โตะหองสมุด และโตะโทรโขง ซึ่งความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นจะมีระดับที่แตกตางกันไปตามเนื้อหาของโตะ เชน ในโตะราชดําเนินจ ะมีความขัด
แยงที่รุนแรงเนื่องจากเปนประเด็นทางดานการมืองและสังคม ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรุปไดวาลักษณะ
เนื้อหาของแตละโตะเปนปจจัยหนึ่งในการสรางความขัดแยงและความขัดแยงนั้นจะมีความรุนแรง
เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับตัวเนื้อหาวาเปนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม การเมือง หรือคนสังคมเพียงใด
โดยผูวิจัยจะสรุปความขัดแยงทั้งหมดเปนตารางไดดังตอไปนี้

รูปแบบการใชภาษา
โตะ
สนทนา
ราชดําเนิน
เฉลิมไทย
หองสมุด
หวากอ
โทรโขง

ภาษาพูด

ขอความ
แสดง
อารมณ

อักษรยอ

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

คําอุปมา คําหยาบ ขอความ/
อุปไมย
คํารุน อักษรซ้ํา
แรง

X
X
X

X
X
X

X
X
X

ภาษา
แอสกี

ภาษา
อังกฤษ

X
X
X
X

X
X
X
X
X

ตารางที่ 4.7 แสดงการสรุปเปรียบเทียบรูปแบบการใชภาษาใน Bulletine Board ของเว็บไซตพันธทิพย
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จากตารางสรุปรูปแบบการใชภาษาในการสนทนาผาน Bulletine Board ของ
เว็บไซตพันธทิพย ผูวิจัยพบวารูปแบบภาษาที่ปรากฏอยูในโตะราชดําเนิน โตะหองสมุด โตะเฉลิม
ไทย โตะหวากอและโตะโทรโขงเหมือนกันทุกโตะคือ การใชภาษาพูด การใชอักษรยอและการใช
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ สวนใหญในโตะสนทนายังมีการใชภาษาแสดงอารมณ และการใชภาษา
แอสกี สวนการใชคําหยาบและรุนแรงก็มีปรากฏเชนกันแตจะมากนอยตางกันนั้นขึ้นอยูกับประเด็น
ที่สนทนาและโตะสนทนา ซึ่งผูวิจัยพบวาโตะราชดําเนินมีการใชคํารุนแรงมากที่สุด
เมื่อพิจารณาที่ความขัดแยงในวาทกรรมที่เกิดขึ้นในการสทนาผาน
Bulletin
Board ของเว็บไซตพันธทิพย ผูวิจัยพบวาในชวงเวลาที่ผูวิจัยทําการศึกษานั้นพบวาความขัดแยงที่
ปรากฏมีความเหมือนกัน ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุการณเกิดขึ้นในบานเมือง ไดแก เหตุการณกะเหรี่ยง
ก็อดอารมี่บุกยึดโรงพยาบาลราชบุรี รวมถึงการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนทําใหเปนการกําหนด
วาระสนทนาใหกับผูรวมสื่อสาร

ความขัดแยงเชิงอุดมการณ
โตะ
สนทนา
ราชดําเนิน

ความขัดแยง

อุดมการณที่ขัดแยง

ความขัดแยงอุดมการณสิทธิมนุษยชน
ชาตินิยมกับสิทธิการรับรูขาวสาร
ความขัดแยงอุดมการณชาตินิยม
สิทธิมนุษยชนกับอํานาจอธิปไตย
ความขัดแยงเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อ
เสรีภาพของสื่อกับจรรยาบรรณ
เฉลิมไทย
ความขัดแยงอุดมการณชาตินิยม
ชาตินิยมกับสิทธิการรับรูขาวสาร
ความขัดแยงอุดมการณสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนกับอํานาจอธิปไตย
หองสมุด
ความขัดแยงทางปรัชญาศาสนา
เชื่อในนิพพานกับสงสัยในนิพพาน
หวากอ
ความขัดแยงดานปรัชญาศาสนา
เชื่อในพระเจากับสงสัยในพระเจา
โทรโขง
ความขัดแยงอุดมการณอนุรักษนิยม
ระบบราชการกับระบบเอกชน
ตารางที่ 4.8 แสดงการสรุปเปรียบเทียบความขัดแยงทางอุดมการณใน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย
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4.5 บริบทการสนทนากับตัวบทที่สรางความหมายในวาทกรรม
จากการศึกษาวาทกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บบอรดของเว็บไซตพันธทิพยโดยใชเกณฑ
บริบทภายในอันไดแก สภาพแวดลอมการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรและบริบทภายนอกคือ
การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนและการเกิดเหตุการณในสังคมผูวิจัยพบวา บริบทเหลานี้มี ความ
สัมพันธตอตัวบท (Text) หรือการกําหนดหัวขอสนทนา
4.5.1 บริบทภายใน (Internal Context)
คือ สภาวะแวดลอมการสื่อสารผานคอมพิวเตอร (CMC)ไดแก การแสดงความคิด
ไดอยางอิสระ (Freedom) การไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ในการสื่อสาร (No Time and
Space Boundaries) การสื่อสารแบบไมพรอมกัน ความสามารถในการเลือกรับขอมูลขาวสาร
ตามที่ผูสื่อสารตองการ การมีสวนรวมแบบประชาธิปไตย การลดระดับความแตกตางทางสังคม
สถานภาพระหวางผูรวมสื่อสาร และการใชนามแฝงหรือการปดบังชื่อจริง (Anonymous) มีผลทํา
ใหรูปแบบวาทกรรมที่เกิดขึ้นใน Bulletin Boardดังตอไปนี้
1) การแสดงความคิดไดอยางอิสระ (Freedom)
การแสดงความคิดไดอยางอิสระ
เปนบริบทหนึ่งของการสื่อสารผานตัวกลาง
คอมพิวเตอร ที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการสื่อสารซึ่งการแสดงความคิดไดอยางอิสระ หมายถึง
สภาวะที่ผูสื่อสารสามารถแสดงออกทางความคิดผานภาษาเขียนไดอยางอิสระโดยไมมีบทบาท
ทางสังคมมาควบคุมหรือกีดกั้นการแสดงออกทางพฤติกรรมการสื่อสาร
เชน จะเขาไปเลือก
ประเด็นพูดคุยเรื่องใดเวลาใดก็ได หรือหากตองการเปนคนนําเปดประเด็นก็ทําไดเชนกันซึ่งปจจัย
เรื่องความมีเสรีในการแสดงออกสงผลใหวาทกรรมที่เกิดขึ้นบน Bulletin Board มีความหลาก
หลายไมจํากัดหัวขอ
2) การไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ (No Time and Space Boundaries)
เมื่อขอจํากัดเรื่องเวลาในการสื่อสารหายไป
ความสะดวกสบายและความ
สามารถในการติดตอสื่อสารยอมมีมากขึ้นผูสื่อสารสามารถพูดคุยไดตลอดเวลาตามที่ตองการไม
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วาเขาจะอยูที่ใดในโลก ดังนั้นลักษณะการสื่อสารผานคอมพิวเตอรโดยไรขอจํากัดดานเวลาและ
สถานที่ จึงสงผลใหเกิดปฏิบัติการทางวาทกรรมขึ้นไดตลอดเวลาจากเชาถึงค่ําจากค่ําถึงเชา โดย
โดยที่ผูสื่อสารไมตองรอความพรอมจากคูสนทนาดังเชนการสนทนาบนเว็บบอรด ซึ่งผูวิจัยพบวา
จะมีการสนทนาในกระทูอยูตลอดเวลาดังตัวอยางตอไปนี้
A507727 การที่เคาหามฉายนั้น เปนการแสดงใหทั่วโลกเห็นวาเราไมยอมรับหนังเรื่องนี้
ความคิดเห็นที่ 1
อืม........
แตคนที่ดูหนังบางกลุมอาจแยกแยะไมออกวาอันไหนหนังอันไหนจริงนะ.....
เรื่องสมควร
ไมสมควรนี่พูดยาก แตการที่ปฏิเสธตูมหยั่งงี้
แสดงวาเราไมยอมรับวานี่คือหนัง ไมใชเรื่องจริง
กลับยิ่งทําใหภายนอกยิ่งมองวา
ถาไมเอามาฉายแสดงวากระทบสถาบันกษัตริยจริง หยั่งงี้ในหนัง
ก็คงเอามาจากเรื่องจริงแหงๆ จึงไมยอมใหฉาย
เคาจะคิดกันหยั่งงี้นะสิที่หวง.....
จากคุณ : DEIZEL - [28 ธ.ค. 23:18:02]
ความคิดเห็นที่ 11
I am a Ph.D. student in the US. I have watched this movie in
Columbus, Ohio. I absolutly agree with the film board for
their rejecting this film. Believe me, you will regret after
watching this movie like I did. I was kind of getting some
angry to the producers that , in my thinking, they just made
this film for entertainment. I think more than 90% of the
contents in the film were absolutly wrong and distorted. You
do not have be a historian to know what is right and what is
wrong if you just use your common senes, as a Thai. Not only
just myself who felt this way but also most of Thai students
here, as far as I know, agree that this movie is really not
appropriate, not only for our beloved kings but for all of
Thais and our country. Some people might say.. well it's just
a movie guys ..don't take it personal..come on..do not be
serious. I would like to say..no..I am not serious.but this
movie is not acceptable in the sene that my country history,
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especially my Kings and my country historical facts, have been
distorted intentionally. Think about that. .I did not know the
producers. ..I have no bias with them. But you know, the kind
of feeling that I have both while watching and after finishing
this movie is speechless and really bad. I believe that there
are already the very good reasons, made by many people in
Thailand, both by film board and by some private sectors, of
why this movie should not be viewed in Thailand. I think their
views is very good and more than enough to reject this movie.
I understand and believe that some of us, Thai people, might
feel being limited their right , geting upset and might get
angry to the film board for rejecting this movie. I would like
to tell thoes people that please don't be angry and feel that
way. The film board have done the right thing and, I think,
they also were right from the beginning for their rejecting
the production of this movie in Thailand. Please understand
that some decisions can not be made by the general public
agreement but by the basic of what is right and what is wrong.
And the people who made this dicision is one of the best
peoples in Thailand. Some crucial dicisions can not be made by
the general. Well..this is what every country does. You just
cannot say that you have the right to do that to do this
because you think you have the right, unless you are
absolutely sure that what you think is right and it is right
after all. I hope I did not confuse any one.. Last comment, if
any one really wants to watch this movie...then go see outside
Thailand and I think you might feel like I felt about this
movie. Maybe, if you think thoughfully and reasonably, you
will feel that this movie is insulting not only our kings, our
country but also Thai people which, of course, including
yourself.
Thank you
จากคุณ : A thai student in the US - [29 ธ.ค. 14:48:48]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A507727.html)
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3) การสื่อสารแบบไมพรอมกัน
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา การสื่อสารบนเว็บบอรดเปนรูปแบบการสื่อสารแบบ
สองทางคือ มีการโตตอบกันและกันอีกทั้งมีการสลับบทบาทการสนทนาระหวางการเปนผูรับสาร
และเปนผูสงสารไปพรอมๆกันแตรูปแบบการสื่อสารบนเว็บบอรดจะมีความตางจากการการสื่อสาร
แบบเผชิญหนา (Face – Face Communication) คือ การสื่อสารบนเว็บบอรดจะเปนการสื่อสาร
แบบไมพรอมกันหมายถึง ผูรวมสื่อสารอาจจะไมไดทําการสื่อสารในเวลาเดียวกัน เนื่องจาก
ลักษณะการสื่อสารแบบนี้ เปนการทิ้งขอความไปมา เมื่อผูรวมสนทนาคนใดตองการโตตอบก็จะทิ้ง
ขอความตอบกลับเชนกัน ดวยรูปแบบการสื่อสารที่ไมพรอมกันนี้ ผูสื่อสารจึงมีเวลาในการคิด
พิจารณาและตัดสินใจกอนตอบกลับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาความคิดเห็นที่ผูสื่อสารแสดงออกมาไมวา
จะเปนดานใดลวนเปนเปนการบงบอกโดยนัยถึงความตั้งใจของผูสื่อสารที่จะแสดงความเห็นออก
มา ดังนั้นวาทกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซตพันธทิพยจึงเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงระบบความคิดของคน
ภายในสังคมได
4) ความสามารถในการเลือกรับขอมูลขาวสารตามที่ผูสื่อสารตองการ
โลกอินเทอรเน็ต เปนโลกแหงคอมพิวเตอรที่เต็มไปดวยขาวสารขอมูลทั้ง
ที่ดีและไมดีรายลอมอยูรอบตัวเรา ดังนั้น การเลือกรับขอมูลขาวสารตามที่ตองการ จึงเปนอีก
ลักษณะหนึ่งของการสื่อสารผานคอมพิวเตอร ซึ่งเปดโอกาสใหผูสื่อสารสามารถคัดเลือกเฟนหาขอ
มูลตามความสนใจและตองการ เชนเดียวกับการสนทนาบนเว็บบอรดเว็บไซตพันธทิพยที่ผูสื่อสาร
สามารถเลือกเขาไปแสดงความคิดเห็นในแตละโตะตามความสนใจ เชน อยากรับรูแลกเปลี่ยนขาว
สารดานการเมืองผูสนทนาตองเลือกเขาไปที่โตะราชดําเนิน เปนตน จากการศึกษาผูวิจัยสรุปไดวา
วาทกรรมตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นมานั้นกอตัวขึ้นมาจากความสนใจในเรื่องนั้นของคนในสังคม เชน
วาทกรรมเกี่ยวกับกะเหรี่ยงก็อดอารมี่ แสดงใหเห็นถึงความสนใจของคนในสังคมตอเหตุการณ
สําคัญที่เกิดขึ้นรอบตัว
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5) การมีสวนรวมแบบประชาธิปไตย
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา การสื่อสารบนเว็บบอรดเปดโอกาสใหผูรวมสนทนาได
แสดงการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตยสูงกวาในการสื่อสารแบบอื่น ไดแก การแสดงความคิดเห็น
อยางตรงไปตรงมาตอระบบการเมืองการปกครองและสังคม การมีสวนรวมเปนเจาของสังคมโดย
การแสดงความเห็นตอประเด็นสาธารณะหรือปญหาสังคม ดังนั้น วาทกรรมที่เกิดขึ้นจึงมีความ
เปนไท หรือเรียกไดวามีความเปนอิสระในการแสดงออกทางความคิดของผูรวมสื่อสารนั่นเอง
6) ความสามารถใชนามแฝงหรือปกปดชื่อจริง (Anonymous)
ความสามารถในการปกปดชื่อเสียงเรียงนามในการสนทนาบนเว็บบอรดนับเปน
ปจจัยหลักในการกอใหเกิดความขัดแยงทางวาทกรรมเนื่องจากผูสนทนามีความกลาที่จะแสดง
ความรูสึกที่ตนตองการ โดยมิตองกลัววาใครจะรู ตัวอยางเชน
P509102 จะทําอยางไรกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ขายชาติ
จะทําอยางไรกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ขายชาติ
ฉายานายกชวนของสื่อมวลชนไมเห็นเขาทาแตอยางใด
ฉายาที่นาจะใหภาพนายกชวนที่ตรงกับความเปนจริงคือ
“ชวน ขายชาติ”
ทําใหเศรษฐกิจเสียหายอยางหนัก
ตองขายสถาบันการเงินใหตางชาติอยางที่ไมเคยเปนมากอน
ตองขายรัฐวิสาหกิจใหตางชาติ
บริษัทของเอกชนก็ตกเปนของตางชาติ
มันเปนการขายชาตินั่นเอง
จากคุณ : แมวโพง - [วันสิ้นป 17:40:03]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P509102.html)
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4.5.2 บริบทภายนอก (External Context)
บริบทภายนอกที่ผูวิจัยกําหนดไวในการวิจัย ไดแก สภาวะทางสังคมและการนํา
เสนอของสื่อมวลชนขณะนั้น เชน การนําเสนอขาวหรือการเกิดปรากฏการณในสังคม ณ ชวงเวลา
นั้น ซึ่งผูวิจัยพบวา บริบทเกี่ยวกับการนําเสนอขาวนี้สงผลตอการกําหนดวาทกรรมหรือประเด็นใน
การพูดคุย หรือเรียกวาเปน “Agenda Setting” ก็ได ซึ่งวาทกรรมที่เกิดใน Bulletin Board เว็บไซต
พันธทิพยมักเปนไปตามบริบทนี้ โดยผูวิจัยสามารถสังเกตไดจากหัวขอกระทูที่ถูกตั้งขึ้นในแตละวัน
จะพบวา สวนใหญมักเปนเรื่องที่หลายคนทราบกันจากการนําเสนอทางโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ
นิตยสารและอินเทอรเน็ต โดยอาจเปนการนําประเด็นจากขาวมาอภิปรายกันตอ
ทั้งนี้กระทู
ประเภทนี้
มักไดรับการตอบรับหรือดึงดูดคนใหเขามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากและหลาก
หลาย ตัวอยางเชน กระทูเกี่ยวกับเหตุการณบุกยึดโรงพยาบาลราชบุรี กระทูหามฉายภาพยนตร
เรื่อง Anna and the King และกระทูเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย เปนตน
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของการนําเสนอขาว
ที่มีตอการกําหนดวาทกรรม
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขาวหนังสือพิมพและจัดประมวลขาวที่มีการนําเสนอตามหนาหนังสือพิมพดัง
ตัวอยางกรณี Anna and the King จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ถึง
6 มกราคม 2543 ในหนาหนังสือพิมพมีการนําเสนอความคืบหนากรณีขาวสั่งหามฉายภาพยนตร
Anna and The King อยู ซึ่งผูวิจัยเก็บหนังสือพิมพเปนขอมูลเปรียบเทียบไดดังนี้
15 ธ.ค.42
29 ธ.ค.42
30 ธ.ค. 42
6 ม.ค. 43
22 ม.ค. 43

ทานมุยทรงเห็นดวยใหหนังเขาฉายในเมืองไทย ระบุพระ
ราชวงศสวนใหญไมขัดของ
หามหนัง Anna and The King ฉายในประเทศไทย
แฉ 30 ประเด็น แอนนาบิดเบือนประวัติศาสคร
บทวิเคราะหรอยเตอร ฮอลีวูดละเมิดขอหามไทย
เสวนาเรื่อง 'แอนนากับพระเจากรุงสยาม : อะไรกันนักกัน
หนา" ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
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อยากทราบรายละเอียด " ความไมเหมาะสม 30 ขอ " ของหนัง
Anna and The King ?
อยากทราบรายละเอียด " ความไมเหมาะสม 30 ขอ " ของหนัง Anna
and The King ?
จากรายละเอียดของขาว ในกระทู A507571 - แบน !! Anna and the King
http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A507571.html
นายเทพมนตรี ลิมปพยอม คณะกรรมการจากศูนยศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรังสิต
กลาวถึงความบกพรองของภาพยนตแอนนา แอนด เดอะ คิง
ที่ไมสามารถพิจารณาใหเขาฉายในไทยไดวา
ตนไดตั้งขอขัดแยงของภาพยนตเรื่องนี้ที่ควรตัดออกไวถึง 30 ขอ
ซึ่งหากตัดจุดดังกลาวออกไปก็จะทําใหเหลือความยาวของหนังแค 20 นาที
สําหรับฉากที่เห็นวาควรตัดออกไป เชน
ฉากที่ ร.4 ซึ่งแสดงโดย โจว เหวิน ฟะ ปดพระมหาพิชัยมงกุฎ
ซึ่งถือวาเปนของสูงลงจากที่วางตั้งอยางรุนแรงดวยความไมพอใจ
ฉากการประหารชีวิตเจาจอมทับทิม ดวยการตัดคอ ที่บริเวณดานหนาวัดพระแกว
ซึ่งเปนพระบรมมหาราชวัง อันเปนการไมบังควร
" นอกจากนี้เนื้อเรื่องในหนังดังกลาวยังใหบทบาทของ ร.4 ในลักษณะของคาวบอย
เชน การวางระเบิดสะพาน หรือเสา ทาทางการสูบบุหรี่มวนโต
โดยมีบทสนทนาไปดวยขณะสูบบุหรี่ ซึ่งเหมือนพระเอกในหนังคาวบอย "
นายเทพมนตรี กลาวอีกวา ขณะเดียวกันบางฉากก็เปนเรื่องที่คนไทยไมสามารถรับได
เชน กรณีที่พยายามแสดงใหเห็นวาแหมมแอนนา เปนผูมีอํานาจครอบงํา ร.4
และมีความสัมพันธลึกซึ้งดวย และเปนผูมีบทบาททําใหไทยหลุดพน
จากการตกเปนอาณานิคมของตางชาติ
รวมทั้งบางฉากก็เปนเรื่องไมบังควรที่จะนําเอาสถาบันสูงสุดของคนไทย
มากระทํา เชนฉาก ร.4 จูบปากพระธิดา หรือการนําเอาเรื่องการกอกบฎ
ที่สมเด็จพระปนเกลาถูกยิงตาย
โดยมีการนําเอาประวัติศาสตรเกี่ยวกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
เขามาเกี่ยวของดวย อันเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับราชวงศจักรี
ซึ่งสําหรับคนไทยแลวไมสามารถยอมรับการบิดเบือนดังกลาวได
เขากลาววา ภาพยนตเรื่องดังกลาวยังบิดเบือนในแงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เชน การใชเสียงภาษาไทย แตเปนสําเนียงจีน การเลนโขน
แตมีการใชดนตรีจีน เปนตน
" โดยสวนตัว ผมเปนผูที่ศึกษาประวัติศาสตรมาพอควร
และเห็นวาเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ เปนมุมมองของชาวตางชาติ
มีการบิดเบือนขอเท็จจริงอยางมาก ถึงแมจะเปนการสรางสีสรรใหกับหนังก็ตาม
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แตก็เปนเรื่องไมบังควร และผมอยากชี้แจงใหทางบริษัทผูสรางวา
สมควรจะนําเอาขอเท็จจริงมานําเสนอ
ไมใชเปนการใสสีสรร จนหางไกลจากความจริง
และเปนการลบหลูสถาบันเบื้องสูงของไทย " นายเทพมนตรี ระบุ.
อยากทราบ รายละเอียด ความไมเหมาะสมในขออื่นๆ ดวยครับ ?
จากคุณ : Memo no.72 - [29 ธ.ค. 12:01:14]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/chalermthai/topic/A507971.html)

เมื่อผูวิจัยทําการตรวจเช็คจากขาวที่มีการนําเสนอพบวา เนื้อหาหรือประเด็นใน
กระทูนี้นํามาจากเนื้อขาวหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 22 ม.ค. 2543 หนา 1 และ 3 ซึ่งเปนขาว
จากงานเสวนาเรื่อง 'แอนนากับพระเจากรุงสยาม : อะไรกันนักกันหนา" ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
สงสัยเหมือนกัน
เพราะเมื่อวานตอนประมาณ 9 โมงเชา
ฟงวิทยุรายการรวมดวยชวยกันสัมภาษณตัวประกันคนหนึ่ง
บอกวาตอนเกิดเหตุ ตํารวจไทยยิงเขามา
แลวก็เกิดวุน เสร็จแลวกระเหรี่ยงก็วางอาวุธ ขอยอมแพ
ตํารวจก็มาเอาตัวพวกกระเหรี่ยงไป
เลยยังสับสนวา เขามอบตัวยอมแพแลว
ไหงทางการมาบอกวายิงตอสูกันจนตาย
ไมอยากดูถูกตํารวจไทยหรอก
แตสับสนขอมูล เพราะตัวประกันเลามาอยางนี้
จากคุณ : อื้อฮือ - [26 ม.ค. 14:45:52]
(ที่มา http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/ P525352.html)

สื่อวิทยุ
ทิพย ตอไป

จากตัวอยางกระทูที่ 2 ผูวิจัยพบวาผูสนทนาไดนําขอมูล ซึ่งไดไดฟงมาจาก
เพื่อมาเปนขอมูลของตนในการแสดงความคิดเห็นบนBulletin Boardของเว็บไซตพันธ

ความสอดคลองที่ปรากฏ
เปนขอเท็จจริงซึ่งสามารถตรวจสอบไดขางตน จึงเปน
เหตุผลสําคัยที่ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานบริบทการสนทนามีสวนสําคัญตอตัวบทของ
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วาทกรรม คือ ผูสื่อสารสามารถแสดงออกทางความคิดไดเสรี ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการเมือง ศาสนา
สังคม มากกวาแสดงออกทางสื่ออื่น กอใหเกิดวาทกรรมที่หลากหลายไมจํากัด ประกอบกับความ
ไมจํากัดดานเวลาและสถานที่ ซึ่งสงผลใหวาทกรรมที่เกิดขึ้น มีความตอเนื่องตลอดเวลา เนื่องจาก
มีผูใชอินเทอรเน็ตแวะเวียนเขา มารวมสนทนากันไดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน หรือแมวาผูสื่อ
สารคนใดพํานักอยูในตางประเทศ พวกเขาก็จะไมพลาดเรื่องราว ขาวคราวความเปนไปของสังคม
ไทย
นอกจากนี้ บริบทดานการนําเสนอขาวของสื่อและ เหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมยัง
มีสวนอยางมากในการกําหนดตัวบทวาทกรรม หรือประเด็นในการสนทนา ดังเชนเหตุการณกระ
เหรี่ยงก็อดอารมี่บุกยึดโรงพยาบาลราชบุรี และภายหลังจากที่ประชาชนทราบขาว ผูสื่อสาร ทาง
อินเทอรเน็ตผาน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย ก็เริ่มตั้งกระทูเปดประเด็นการสนทนาทันที
และความตอเนื่องของกระทูวาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะมีโดยตลอดเทาที่เหตุการณยังดําเนินอยู
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

การวิเคราะหวาทกรรมบนอินเทอรเน็ต Bulletin Board ของ เว็บไซตพันธทิพย
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้
1) เพื่ออธิบายความหมายและรูปแบบของวาทกรรมที่ปรากฏบน Bulletin Board
ของเว็บไซตพันธทิพย
2) เพื่อคนหาความหมายแฝง (Hidden Meaning) ที่อยูในวาทกรรมในบท
สนทนาบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย
3) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางบริบทการสนทนากับตัวบท (Text) ที่สราง
ความหมายในวาทกรรมบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย
ทั้งนี้เพื่อจะนําไปสูความเขาใจ และคนหาแนวทางการแกไขปญหา (Directions
in Mediation) ความขัดแยงทางอุดมการณได (Conflict Ideology)

ขอสันนิษฐานที่ 1

รูปแบบวาทกรรมบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย

จากการวิเคราะหวาทกรรมความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน Bulletin Board ผูวิจัย
สามารถจัดรูปแบบวาทกรรมที่เกิดขึ้น โดยใชมิติดานรูปแบบภาษาและมิติดานรูปแบบการแสดง
ความขัดแยง อธิบายรูปปแบบวาทกรรมความขัดแยงที่เกิดขึ้นบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธ
ทิพย มีรูปแบบดังนี้
1) รูปแบบทางภาษา
เนื่องจากสภาวะการสนทนาใน
Bulletin Board ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
มีความแตกตางจากการสนทนาในรูปแบบปกติ มีผลทําใหผูสนทนาตองปรับรูปแบบ การสื่อสารให
เหมาะสมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จึงทําใหวาทกรรมที่เกิดขึ้น มีรูปแบบทางภาษา ดังนี้
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- การใชภาษาพูด
การสนทนาผาน Bulletin Board จัดอยูในรูปของการสื่อสารดวยการพิมพขอ
ความสงผานคอมพิวเตอร ซึ่งผูวิจัยพบวา มีการเขียนเลียนแบบภาษาพูด เชน ลงทายประโยคดวย
คําวา "เนี่ย" "วาไง" "เฮอ" ใชในการสนทนาบนBulletin Board ในทุกโตะของเว็บไซตพันธทิพย
เปนตน
- การใชขอความแสดงอารมณ
การแสดงความคิ ด เห็ น โดยผ า นรู ป แบบการเขี ย นบนเครื อ ข า ยอิ น เทอรเน็ ต ผู
สนทนาไมสามารถบอกถึงอารมณของของตนไดชัดเจนเหมือนในการสนทนาปกติ ดังนั้น ผูสนทนา
จึงมักใช คําแสดงอารมณของตนแทน เชน โอว 5555 เหอ เหอ อิอิ เปนตน
- การใชคํารุนแรงหรือหยาบคาย
ผูวิจัยพบวามีปรากกฏการใชคํารุนแรงหรือหยาบคาย ในทุกโตะของเว็บไซตพันธ
ทิพย ทั้งนี้ โตะที่มีการใชคํารุนแรงที่สุด คือ โตะราชดําเนิน และเมื่อผูสนทนาทราบดีวาตนจะใชคํา
ที่ไม เหมาะสมและเกรงวาคํานั้น จะถูกเซ็นเซอรผานโปรแกรมกรองคํา จึงทําใหผูวิจัยหาหนทาง
หลีกเลี่ยงอยูเสมอ เชน ใชคํา "เอี้ย “ แทนคําวา “ เหี้ย “ ,“ ku “ แทนคําวา “ กู “ เปนตน
- ความบกพรองในการใชภาษา
เปนลักษณะทางภาษาอยางหนึ่งของรูปแบบวาทกรรมคือ ผูวิจัยพบวาผูสนทนา
ยังมีความบกพรองทางภาษาในการสื่อสารผาน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย ไดแก
ใชภาษาไมถูกตอง เชน การสะกดคําผิด การพิมพผิด หรือตกหลน เปนตน โดยความบกพรอง
ทางภาษานี้จะมีพบเห็นอยูในทุกโตะBulletin Boardของเว็บไซตพันธทิพย ดังตัวอยางตอไปนี้

นอกจากรูปแบบดังกลาวขางตน ยังมีรูปแบบการใชภาษาในลักษณะอื่นอีกใน
ลักษณะอื่นอีก ไดแก การใชคํารุนแรงหรือหยาบคาย การใชภาษาทางคอมพิวเตอรที่เรียกวาอักษร
แอสกี ( ASCII Art) เพื่อแสดงออกถึงอารมณและความรูสึก การใชคําอุปมาอุปไมย การใชอักษร
ยอและการใชภาาษาไทยเปนตน ทั้งนี้ การที่ผูสนทนาใชภาษาขอความตาง ๆ เพื่อแสดงอารมณ
ของตนออกมานั้น เปนเพราะวาการสื่อสารผานคอมพิวเตอรในรูปแบบ การสนทนาผานBulletin
Boardนั้น มีขอจํากัดเรื่องการแสดงอารมณ ผูสนทนาสวนใหญจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะทําให
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ปรับ รูปแบบการสนทนา ครั้งนี้มีความสมบูรณและใกลเคียงกับการสนทนาในรูปแบบการสนทนา
แบบเผชิญหนาดวยการใชภาษาเปนชองทางสื่อความหมาย

2) มิติดานรูปแบบการแสดงความขัดแยง
ผูวิจัยพบวารูปแบบวาทกรรม โดยมิติดานกระบวนการความขัดแยงที่เกิดขึ้น
บน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย ผูวิจัยพบวา รูปแบบการแสดงความขัดแยงที่เกิดขึ้น มี
ความเปนรูปแบบอยูเพียงระดับหนึ่งเทานั้น แตไมมีความคงที่แนนอน (Valid) พอที่จะยกขึ้นมาเปน
รูปแบบในอุดมคติ คือ ไมมีการเรียงลําดับขั้นตอนอยางแนชัด ขึ้นอยูกับวาผูแสดงความคิดเห็นคน
ใดจะเสนอความเห็นโตแยง ตอผูแสดงความเห็นคนกอนหนาตนคนใดและไมมีรูปแบบที่แนนอนวา
ผูแสดงความเห็นคนที่ 1,2,3,4,.... ตองเห็นดวยหรือขัดแยงกับผูตั้งกระทูหรือผูแสดงความเห็นคนที่
1,2,3,4,.... ทั้งนี้ เนื่องจากวามีปจจัยหลายปจจัยที่สามารถทําใหรูปแบบวาทกรรรมเปลี่ยนไปได
ซึ่งผูวิจัยพบ ขอสังเกตที่มีผลตอการเกิดความขัดแยงดังตอไปนี้
- คูความขัดแยงที่ชัดเจน
ผูวิจัยมองวาหากคูที่โตแยงกัน เปนคูที่ขัดแยงกันเปนประจํา จะพบวาวาทกรรม
นั้นมีโอกาสเกิดความขัดแยงไดโดยงายและรุนแรง เชน บรรดาสาวกธรรมกาย
- เจตนาของผูตั้งกระทู
ผูวิจัยพบวาหากเจตนาของผูตั้งกระทูเปนเพียงการขอความคิดเห็นตอประเด็นๆ
หนึ่ง ความขัดแยงจะเกิดขึ้นชากวา ผูตั้วกระทูที่ใสความเหนแบบฟนะงของตนลงไปแลว
- ปจจัยดานเวลา
ผูวิจัยพบวาการเขามาตอบกระทูชาหรือหลังมีผลตอลําดับการแสดงความคิดเห็น
ซึ่งจะสงผลตอรูปแบบการเกิดความขัดแยงดวยเชนกัน เชน ผูสนทนาที่ตองการแสดง ความเห็น
ดวย แตสงขอความเขาไปชา ก็อาจถูกผูที่ตองการแสดงความเห็นคัดคาน แสดงความเห็นเขาไป
กอน การสลับอันดับความเห็นก็เกิดขึ้น
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ขอสันนิษฐานที่ 2 บริบทการสนทนาทั้งภายในและภายนอก มีความสัมพันธตอตัวบทสนทนา
อันกอใหเกิดวาทกรรมตางๆ บน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย
ปจจัยสิ่งแวดลอมภายในที่เปนคุณลักษณะของการสื่อสารผานคอมพิวเตอรไดแก
การแสดงความคิดไดอยางอิสระ การไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ในการสื่อสาร การสื่อสาร
แบบไมพรอมกัน ความสามารถในการเลือกรับขอมูลขาวสารตามที่ผูสื่อสารตองการ การมีสวน
รวมแบบประชาธิปไตย และความสามารถใชนามแฝงหรือปกปดชื่อจริง มีความสัมพันธกับตัวบท
สนทนาดังนี้ คือ
1) สรางใหเกิดวาทกรรมที่หลากหลาย
2) วาทกรรมที่เกิดขึ้นมีแนวโนมเกิดความขัดแยงสูง เนื่องจากทุกคนมีสิทธิและ
สถานภาพเทากัน รวมทั้งผสนทนาสามารถใชนามแฝงได ดังนั้น หากไมพอใจใคร ก็สามารถดาทอ
ผานทางBulletin Boardออกมาไดดดยที่ไมมีใครรูวาใครเปนคนทํา
3) ปฏิบัติการทางวาทกรรมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาไดทั้งวันทั้งคืน โดยไมจําเปนตอง
รอความพรอมของผูรวมสนทนา
ทั้งนี้ปจจัยดานบริบทภายนอก คือ การนําเสนอขาวของสื่อมวลชน และเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในสังคม ยังมีสวนอยางมากในการกําหนดตัวบทวาทกรรมหรือประเด็นในการสนทนา
วาทกรรมที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้จํานวนไมนอยกอตัวขึ้นมาจากการนําประเด็นขาวที่สื่อมวล
ชนนําเสนอมาเปนหัวขอในการสนทนาตอบนเว็บไซต ทั้งนี้ เนื่องจากการอานขาวเปนการรับสาร
ทางเดียว แตการสนทนาบนBulletin Board เปนไปแบบสองทางคือ มีการแลกเปลี่ยนและปะทะ
กันทางความคิด เชนเหตุการณกระเหรี่ยงก็อดอารมี่บุกยึดโรงพยาบาล ราชบุรี และภายหลังจากที่
ประชาชนทราบขาว ผูสื่อสารทางอินเทอรเน็ตผาน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย ก็เริ่มตั้ง
กระทูเปดประเด็นการสนทนาทันที และความตอเนื่องของกระทูวาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีโดย
ตลอดเทาที่เหตุการณยังดําเนินอยู เพราะประเด็นการสนทนาประเภทนี้มักจะไดรับความสนใจใน
การเขารวมแสดงความเห็น เปนที่นาสังเกตวากรณีกะเหรี่ยงก็อดอารมี่และการหามฉายภาพยนตร
Anna and the King จะเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในชวงเวลาที่ผูวิจัยเก็บขอมูล โดย
เฉพาะจากโตะราชดําเนิน โตะหองสมุด และโตะเฉลิมไทย
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ขอสันนิษฐานที่ 3 วาทกรรมที่ปรากฏบน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธทิพย มักซอนความ
หมายแฝงไวภายใตบทสนทนา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง อุดมการณทางการเมือง สังคม ศาสนา หรือ
ความเปนไป ของสังคม ณ ชวงเวลานั้นๆ
ผูวิจัยสรุปไดวาอุดมการณทางความคิดมักแฝงมากับบทสนทนา โดยที่บางครั้ง
เราไมรูตัวเชน วาทกรรม Anna and The King จะสะทอนใหเห็นถึง อุดมการณชาตินิยม ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย ที่มีสถาบันกษตริยไวสูงสุด เปนตน นอกจากนี้ วาทกรรมที่เกิดขึ้นบน
Bulletin Boardยังสะทอนใหเห็นความเปนไปของสังคมได เนื่องจาก Bulletin Board เปรียบ
เสมือนชองทางผานของขาวสารหรือจะเขาวาเปนสื่อชนิดหนึ่งนั่นเอง ดังนั้น การที่เราไดเขาไป
เพียงอานกระทูบน Bulletin Board เราก็สามารถเห็นความเปนไปชวงนั้นของสังคมได เชน การนํา
ประเด็นก็อดอารมี่มาพูดคุยในโตะสนทนา
ขอสันนิษฐานที่ 4 วาทกรรมที่ปรากฏบอยที่สุด คือ วาทกรรมที่เปนการขัดแยงเชิงอุดมการณ
(Conflict Ideology)
จากการศึกษาผูวิจัย
สรุปไดวาอุดมการณที่ขัดแยงกันมักเปนอุดมการณทาง
สังคม การเมือง และศาสนา ทั้งนี้เนื่องจากอุดมการณเหลานี้ สรางระบบความคิดใหกับผูยึดถือ
อุดมการณไวอยางมั่นคง เชน ความเชื่อดานศาสนา การปกครอง เปนตน ทําใหมีการถายทอด
อุดมการณออกมาผานทางภาษาหรือการกระทํา อุดมการณที่เกิดขึ้นมักมากับความขัดแยง ทั้งนี้
ผูวิจัยพบวามีความขัดแยงเกิดขึ้นในโตะราชดําเนิน โตะหองสมุด โตะเฉลิมไทย โตะหวากอ และ
โตะโทรโขง ซึ่งระดับความขัดแยงจะแตกตางกันไป ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดกลุม ตามระดับความขัด
แยงไดดังนี้
1) ระดับความขัดแยงรุนแรง
ไดแก ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในโตะราชดําเนิน เปนกลุมสนทนาที่เกี่ยวกับการเมือง
และสังคม
ผูวิจัยสรุปไดวาการที่มีการแบงลักษณะเนื้อหาของกลุมราชดําเนินไวโดยผูดูแล
เว็บไซตพันธทิพย ถือเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดระดับความขัดแยงที่เกิดขึ้นได เนื่องจากการแสดง
ความคิดเห็นทางดานการเมือง และสังคม มักเปนการแสดงความคิดเห็นที่มีความขัดแยงและมี
การแสดงเหตุผล หักลางกันมากที่สุด จากการศึกษาวาทกรรมความขัดแยงในโตะราชดําเนิน
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2) ระดับความขัดแยงปานกลาง
ไดแกความขัดแยงที่เกิดขึ้นในโตะเฉลิมไทยและโตะหองสมุด โดยวาทกรรมหลัก
ที่ผูวิจัยพบ ในโตะเฉลิมไทย ในชวงเวลานั้น คือ วาทกรรม Anna and The King ซึ่งจากวาทกรรม
ความขัดแยงดังกลาว ผูวิจัยพบวาความขัดแยงเชิงอุดมการณใน วาทกรรมชุดนี้ คือ สิทธิเสรีภาพ
ในการรับรูขาวสาร กับความเปนชาตินิยม สวนในโตะหวากอ เปนกลุมสนทนาเกี่ยวกับเรื่องวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี ภูมิปญญามนุษย โดยผูวิจัยไดจัดกลุมกระทู ในโตะแหงนี้พบวาวาทกรรมหลัก
ในโตะหองสมุดในชวงเวลานั้นคือ วาทกรรมความขัดแยงเกี่ยว กับความเชื่อทางศาสนา

3) ระดับความขัดแยงไมชัดเจน
ไดแก ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในโตะหวากอและโตะโทรโขง ซึ่งพบวามีระดับความขัด
แยงไมชัดเจนคือ ขึ้นอยูกับประเด็นของกระทูเปนหลัก หากเปนประเด็น ที่พูดถึงหรือเขาใจกันดี
การแสดงความเห็นก็จะมีมากขึ้น และโอกาสที่จะมีความขัดแยง จะตามมาดวย สาเหตุที่โตะเหลา
นี้ไดรับการจัดใหมีความขัดแยงที่ไมชัดเจน เนื่องมาจากวาลักษณะเนื้อหาพื้นฐานของแตละโตะมัก
เปนเรื่องประเด็นสวนตัว หรือการพูดคุยทั่วไป ซึ่งมักจะไมใชประเด็นที่จะนําสูความขัดแยงไดงาย
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จากการวิเคราะหวาทกรรมมาทั้งหมด ผูวิจัยสรุปปฏิบัติการทางวาทกรรมใน
Bulletin Board ครั้งนี้ ไดดังนี้
Text1

Text2

Text3

Text n

Discourse Practice - Meaning + Ideologies
Context - Internal : CMC
- External
Text = text of conversationist no.1, 2, 3, and n

ขอจํากัดในการวิจัย
การวิเคราะหวาทกรรมบนอินเทอรเน็ตผาน Bulletin Board ของเว็บไซตพันธ
ทิพย เปนการวิจัยที่เก็บขอมูลโดยใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ซึ่งบางครั้งเมื่อระบบภายในของ
ทางเว็บไซตเกิดปญหา เชน เว็บไซตลม ไมสามารถเขาสูเว็บไซตได หรือบางทีกระทูหายไป แตขอ
จํากัดนี้ก็ไมไดกลายเปนตัวแปรหลักที่ทําใหขอมูลที่ไดผิดพลาดไป เพียงแตสงผลใหผูวิจัยเก็บขอ
มูลไดไมตอเนื่องโดยตลอด

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1. ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาวาทกรรมบนอินเทอรเน็ตผาน Bulletin Board ของเว็บไซต
พันธทิพยเพียงเว็บไซตเดียว ดังนั้นหากมีการศึกษาในอนาคต ควรศึกษาจากหลายเว็บไซต เพื่อ
เปนการเปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนและความตาง และสามารถสรุปเปนรูปแบบและความ
หมายวาทกรรมบนอินเทอรเน็ตผาน Bulletin Board ของเว็บไซตไทย
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2. จากการวิจัยผูวิจัยสังเกตุเห็นวายังมีประเด็นที่นาสนใจอื่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารผาน Bulletin
Board เชน ศึกษาเกี่ยวกับความมีตัวตน (Identity) ของผูสื่อสาร เชน การใชชื่อนามแฝง กับความ
สัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูสื่อสารในสังคมอินเทอรเน็ต
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวเพ็ญพรรณ รวิโชติกุล เกิดวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2515 สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการจัดการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เมื่อปพ.ศ.2539 จากนั้นเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปพ.ศ.2541 ปจจุบันทํางาน ที่
บริษัทแมงปอง จํากัด ในตําแหนงรองประธานฝายบริหารการตลาด

