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บทคัดย่อ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
จวบจนปัจจุบนั ซึง่ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการด�าเนินชีวติ การสร้างความสัมพันธ์ และความเป็นไปในแง่มมุ ต่าง
ๆ ของมนุษย์ที่เป็นไปอย่างพลิกผัน การเกิดของสื่อใหม่โดยเฉพาะสือ่ สังคมออนไลน์ได้ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตและวิถีการสื่อสารในอดีตได้สลายกลายมาเป็นวิถีแห่งกระบวนทัศน์การสื่อ
สารที่เรียกว่า “การสื่อสารภังควิวัฒน์” (Disruptive Communication) คือการที่สภาวการณ์ วิสัยทัศน์
และกรอบความคิดทางการสื่อสาร ได้รับอิทธิพลทางเทคโนโลยีซึ่งแทรกเข้ามากีดขวางระบบการสื่อสารข
องมนุษย์ไม่ให้เคลื่อนไปตามทิศทางเดิม แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและพลิกไปสู่สภาวการณ์
สื่อสารใหม่ อันส่งผลต่อปรากฏการณ์ทางสังคมโดยเฉพาะการสือ่ สารทางการเมือง
แฟ์ลชม็อบเยาวชนไทยถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมอัน
เป็นผลมาจากการสื่อสารทางการเมืองบนโลกออนไลน์ สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารภังควิวัฒน์ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการสื่อสารที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�าให้เกิดจากการติด
ต่อสือ่ สารเชือ่ มต่อกันได้ตลอดเวลา ผูค้ นมีการบริโภคสือ่ อย่างซับซ้อนหลากหลายช่องทางน�าไปสูก่ ารหลอม
รวมสื่อ มีการน�าเสนอประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ ทางการเมืองผ่านการหลอมรวมกันของสื่อต่าง ๆ จนไม่สามารถ
จะแบ่งแยกสือ่ แต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างชัดเจน อีกทัง้ ยังได้หลอมรวมบทบาทของผู้รับสารที่เป็นผู้
ส่งสารในขณะเดียวกัน (user-generated content) ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดวาระในการรายงานข่าวสาร
ของสื่อมวลชนกระแสหลักทั้งในและต่างประเทศ โดยการใช้แฮชแท็ก ผ่านช่องทางสื่อทวิตเตอร์
และพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ในการจัดตั้ง นัดหมาย และเรียกร้องให้มีการเคลือ่ นไหว ก่อให้เกิดแฟ์ลช
ม็อบเยาวชนไทยดังที่ปรากฏ
ค�าส�าคัญ : ภงควิวัฒน์, แฟ์ลชม�อบ
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Abstract
The Evolution of Information Technology and Communication form have rapidly and unceasingly been developed and played an important role in people lives. Human has twisted their way
of relationship creation and their being, in any perspective. New media, especially social media,
gives the impact on people’s way of life as well as their way of communication, and has been
transformed paradigm of communication to “Disruptive Communication” referring to situation,
vision and conceptual framework of communication which are influenced by technology that shifts
human’s communication system into different direction. However, this dynamic change has turned
communication form to state of new media communication which leads to social phenomenon,
especially in political communication.
Flash mob is one of the phenomenon in political movement in the society as a result of online
political communication. This reflects how digital disruption shifts paradigm of communication which
technology advancement connects people without limitation of time and space. The variety forms
of media consumption have brought about the media convergence. Media content reports relating
to political situation have been inseparately converged, moreover, receiver has become sender
in the same time, as so-called user-generated content who has been influencing the agenda of
news reporting in mainstream media, in both local and worldwide, using hashtag, twitter and other
forms of social media, in order to setup the group, arrange the meeting or advocate the movement
which has been seen as a flash mob formed by youth in Thailand.
Keywords : Disruption, Flash Mob
บทนำา
การเกิดแฟ์ลชม็อบของเยาวชนไทยทัว่ ประเทศตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีรูปแบบการเกิดของแฟ์ลชม็อบจากสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
ด้วยเหตุผลความไม่พอใจและต้องการแสดงออกทางการเมือง อันเริ่มต้นจากกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ที่ได้จัดแฟ์ลชม็อบขึ้นเป็นแห่งแรก เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ชอื่
“ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม” น�าโดยกลุ่มแกนน�าสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)
ต่อมาได้เริ่มมีขยายการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาสภาผู้แทนราษฎร คู่ขนานกับการอภิปรายใน
สภาสภาผู้แทนราษฎรด�าเนินไปเป็นไฟ์ลามทุง่ ยังกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและหลากหลายมวลชน ต่าง
รวมตัวกันจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นเดียวกันนีต้ ามโรงเรียน สถาบันการศึกษา และสถานทีอ่ กี หลายแห่งในหลายพืน้ ที่ทั่วประเทศ เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง เสรีภาพทางความคิด และร้องเรียกสิทธิของตนเองเป็น
เวลาติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แตกต่าง
จากครั้งอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะมีแกนน�าและถูก
สนับสนุนโดยนักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองที่มีอิทธิพล แต่ในส่วนแฟ์ลชม็อบเยาวชนที่เกิดขึน้
นี้ได้จัดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีแกนน�าที่ชัดเจน เป็นเพียงหนึง่ ในผู้ปราศรัยบนเวทีเท่านั้น โดยแฟ์ลชม็อบที่เกิด
ขึ้นได้มีการใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดตั้ง นัดหมาย และเรียกร้องให้มีการเคลื่อนไหวผ่านการใช้
แฮชแท็ก (Hashtag)
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ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นที่กล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านสังคม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสาร และการเมือง อีกทั้งยังได้รับความสนใจในการเกาะติดข่าวสารสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวตามสื่อต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่องทางสื่อออนไลน์ ที่ไม่ใช่เพียงแต่ใน
ประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยังได้รับความสนใจจากผู้รับข่าวสารและส�านักสือ่ ต่างประเทศในหลายส�านักทัว่ โลก
อีกด้วย ซึ่งหนึ่งในประเด็นความน่าสนใจในมิติที่หลากกลายนี้คือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อ
สารย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรม อันน�าไปสู่การที่สภาวการณ์ วิสัยทัศน์
และกรอบความคิดทางการสื่อสารทีเ่ รียกว่า “การสือ่ สารภังควิวัฒน์” (Disruptive Communication)
บทความวิชาการนี้อธิบายให้เห็นถึงการสื่อสารภังควิวัฒน์กับปรากฏการณ์แฟ์ลชม็อบเยาวชนไทย ใน
ประเด็นผลกระทบจากนวัตกรรมทางการสื่อสารที่มีต่อรูปแบบและวิธีการการสื่อสารทางการเมืองไทย ไม่
ว่าจะเป็นการก�าหนดการเปลีย่ นแปลงทางความคิดและทัศนคติ รวมทัง้ ค่านิยมและการแสดงออกหรือพฤติกรรมทางการเมืองทั้งของปัจเจกบุคคลและคณะบุคคล ล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ทางการสื่อสาร ซึง่ ท�าให้รูปแบบการสื่อสารง่ายต่อการเข้าถึง สามารถสื่อสารกันได้แบบสองทางอย่างทันที
ทันใด ไร้ซึ่งข้อจ�ากัดทางด้านสถานที่และเวลา
การสื่อสารภังควิวัฒน์กับการสื่อสารทางการเมือง
เทคโนโลยีการทางสื่อสารได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคปัจจุบันที่สื่อใหม่เกิดขึ้น โดยมีจุด
เริ่มต้นที่ส�าคัญมาจากการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างหนึ่งใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและได้ถูกน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นช่องทางกา
รสื่อสารที่น�าเอาเครื่องมือสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวมกันเพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น
ผ่านการเชือ่ มต่อกันทางอินเทอร์เน็ต มีความง่ายต่อการเข้าถึง เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
กว้างขวาง ช่วยให้ผใู้ ช้มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ เอื้อให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ทุกที่ทุก
เวลา การสือ่ สารภังควิวัฒน์ หรือการสือ่ สารพลิกผัน คือการที่สภาวการณ์ วิสัยทัศน์ และกรอบความคิดทาง
การสื่อสาร ได้รับอิทธิพลทางเทคโนโลยีซึ่งแทรกเข้ามากีดขวางระบบการสื่อสารของมนุษย์จนหยุดชะงัก
ไม่ให้เคลือ่ นไปตามทิศทางเดิม เป็นการร่มสลายของระบบเก่าทีม่ เี ค้าเดิมอยู่ แต่กส็ ร้างสรรค์ให้เกิดการเปลีย่ น
แปลงขนาดใหญ่ทรี่ วดเร็ว และพลิกไปสูส่ ภาวการณ์การสือ่ สารใหม่ (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2563: 39)
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2559) รองประธานหน่วยงานก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม ได้อธิบายว่าปัจจุบันสามารถแบ่งการหยุดชะงักของสื่อ (Disruption of Media) เป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1) การหยุดชะงักในการบริโภคสื่อ (The disruption of media consumption)
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนได้เปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับในอดีต 10
ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน และนับวันอัตราการบริโภคสือ่ ก็เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร่งอย่างไม่มีท่าทีทจี่ ะอิ่มตัวโดยผู้
คนได้เปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคสื่อที่ซับซ้อนหลายมิติ (multi-dimensional) หลายแพลตฟ์อร์ม (multi-platform) หลายช่อง (multi-channel) และมีการแตกกระจายตัวอย่างมาก ซึ่งผู้คนมีโอกาสที่จะค้นหา
และบริโภคสื่อได้อย่างเสรีแทบจะไร้ขีดจ�ากัด โดยมีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เป็นตัวขับดันในการบริโภคสื่อ
ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟ์น แท็บเล็ต สมาร์ทวอทช์ และช่องทางสือ่ ใหม่อื่น ๆ ทีแ่ ตกกระจายตัวออกมาอย่าง
มากอีกด้วย ซึง่ แตกต่างไปจากช่องทางการออกอากาศ (broadcast) แบบมาตรฐานดัง้ เดิมที่มีโทรทัศน์เป็น
ศูนย์กลางภูมิทัศน์ (landscape) ของสื่อเฉกเช่นในอดีต
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2) การหยุดชะงักในการสื่อสาร (The disruption of media communication)
ในอดีตการสื่อสารของผู้คนถูกควบคุมโดยผู้ประกอบกิจการการแพร่ภาพหรือการกระจายเสียงและช่องทางสื่อแบบดั้งเดิมไม่กี่ราย ซึ่งผู้ประกอบกิจการการแพร่ภาพหรือการกระจายเสียงเหล่านั้นถือว่าเป็น
ตัวกลางระหว่างผู้บริโภค (viewers) และ เนื้อหา แต่ด้วยการพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟ์อร์ม
สังคมออนไลน์จนท�าให้เกิดปรากฏการณ์ที่ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากการสื่อสารไปเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน จึงท�าให้บทบาทของผู้รับสารเปลีย่ นไปจากผู้รับสารแบบไม่มีทางเลือก
(passive audience) กลายมาเป็นผูแ้ สวงหาข่าวสาร (active audience) บนหลายแพลตฟ์อร์มและหลายช่อง
โดยตัวผู้รับสารเองก็กลายเป็นช่องทางสื่อไปด้วยในเวลาเดียวกัน
3) การหยุดชะงักในการผลิตสื่อ (The disruption of media production)การผลิตสื่อในอดีตเป็นการผลิตในรูปแบบการพิมพ์ การกระจายเสียงทางวิทยุ การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งจะเป็นการผลิตเนือ้ หาบนอินเทอร์เน็ต และบนดิจิทัลวิดีโอแพลตฟ์อร์ม(digital video platform) ก็ตาม แต่ผู้คนก็ยัง
ไม่มีขีดความสามารถในการผลิตสื่อด้วยตัวเองมากนัก ซึ่งแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับในปัจจุบัน
เพราะอุปกรณ์สอื่ สารเคลือ่ นที่ แฟ์ลตฟ์อร์มสือ่ สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต่าง ๆ ได้ทา� ลายก�าแพงกัน้
ศักยภาพของผูค้ น ท�าให้ได้รบั โอกาสใหม่ในการเป็นผูผ้ ลิตเนือ้ หาแบบทันทีทนั ใดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
จากการหยุดชะงักของสื่อทั้ง 3 ประเด็นดังดังกล่าวจะเห็นได้ว่าล้วนมีความเชื่อมโยงกันทั้งสิน้ พัฒนาการและการขยายตัวของเทคโนโลยีท�าให้เกิดการสื่อสารหลากหลายรูปแบบในทุกช่องทางผ่านสื่อดิจิทัล
ส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อหลายประเด็นในสังคม ซึ่งท�าให้มนุษย์เกิดการเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลาหลายช่องทาง ส่งผลให้แนวทางในการสือ่ สารประจ�าวันเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก โดยหนึง่ ในปรากฏการณ์ทเี่ ห็นได้
อย่างชัดเจนและเป็นกระแสสังคมเป็นอย่างมากคือปรากฎการณ์การสื่อสารทางการเมือง
การสือ่ สารทางการเมือง (Political Communication) เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกา
รแลกเปลีย่ นข้อเท็จจริง ทัศนะ ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่าง ๆ ทางการเมืองระหว่างบุคคล การสือ่ิ
สารทางการเมืองก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกของสังคม การเมือง และท�าให้บุคคลสามารถ
ด�ารงชีวติ อยูไ่ ด้ในสังคมการเมืองนัน้ ๆ เป็นกิจกรรมทีแ่ พร่หลายทัว่ ไป (Agee, et al., 1976: 4) เป็นศาสตร์ทมี่ ี
จุดเริม่ ต้นมาตัง้ แต่ยคุ กรีกโบราณ เน้นในเรือ่ งวาทวิทยา การเมือง และจริยธรรม เป็นการน�าการโฆษณาชวน
เชือ่ มาผสมผสานกับเนือ้ หาทางการเมืองและการสือ่ สารเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นทางการเมือง โดย
รูปแบบของการสือ่ สารทางการเมืองเป็นแนวทางการศึกษาทีต่ ระหนักถึงการสือ่ สารในฐานะเครื่องมือก�าหน
ดยุทธศาสตร์ เพือ่ น�าไปสู่เป้าหมายทางการเมือง โดยอาศัยการสื่อสารสร้างแนวทางการยอมรับในกลุ่มประ
ชาชนผู้รับสาร (จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย, 2560)
ภูมิทัศน์ด้านการสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงทศ
วรรษที่ผ่านมา อันมีผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
สื่อสาร การเกิดของสื่อใหม่โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทและสร้างปรากฏการณ์ต่าง ๆ
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางการเมือง การเกิดของแฟ์ลชม็อบเยาวชนไทยแสดงให้เห็นถึงพลังของเทคโน
โลยีทางการสือ่ สารและสือ่ ใหม่ที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน และได้แทรกซึมอยูใ่ น
วิถีการด�าเนินชีวิต ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ สังคม เศรฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงการ
พัฒนาการสือ่ สารรูปแบบใหม่ ๆ สู่การสื่อสารภังควิวัฒน์ ซึ่งล้วนเป็นกลไกที่ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงกระ
บวนการสื่อสารในหลายมิติ ทัง้ ในด้านการก�าหนดกลยุทธศาสตร์ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การให้ข้อ
มูลข่าวสารทางการเมืองระหว่างองค์กร หน่วยงาน บุคคลทางการเมืองกับประชาชน
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เทคโนโลยีเปลีย่ น สังคมเปลี่ยน สูก่ ารก่อเกิดแฟลชม็อบเยาวชนไทย
โลกแห่งดิจิทัลได้สะท้อนให้เห็นภาพของการแทรกซึมของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสารใน
แทบทุกชีวิต การเกิดของสื่อใหม่โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนวิถีการด�า
เนินชีวิตและวิถีการสื่อสารในอดีตได้สลายกลายมาเป็นวิถีแห่งกระบวนทัศน์การสื่อสารใหม่ที่เรียกว่า
“การสื่อสารภังควิวัฒน์” ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การสร้าง การรักษา
และการยุติความสัมพันธ์ การด�าเนินธุรกิจ การสร้างข่าว การสื่อข่าว การก่อการร้าย การก่อการดี การศึกษา
การสาธารณสุข การด�าเนินศาสนกิจ การเลี้ยงลูก การดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการเคลือ่ นไหวทางการเมือง
มาร์แชล แมคลูฮนั (Marshall McLuhan, 1960s อ้างใน กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2561: 3-5-3-8) มีความเชือ่ ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถที่จะส่งผลท�าให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ มองว่าเทคโนโลยี
ไม่ใช่เฉพาะบรรดาสื่อเพื่อการสื่อสารที่เราคุ้นเคย แต่รวมถึงนาฬิิกา ปฏิทิน ตัวเลข เงินตรา เกมส์ต่าง ๆ
ที่มีอยู่ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ในชีวิตประจ�าวัน จึงกลายเป็นสิ่งแวดล้อมของชีวิตประจ�าวันมนุษย์
และสร้างผลกระทบในมิติต่าง ๆ แนวคิดของแมคลูฮันสามารถน�ามาอธิบายปรากฏการณ์การสือ่ สารผ่าน
เทคโนโลยีของแฟ์ลชม็อบได้อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้
1) เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททางการสื่อสารช่วยท�าให้ประสบการณ์ของมนุษย์แผ่ขยายกว้างออกไป
(extension of experience) โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่า “หมู่บ้านโลก” (Global
Village) ท�าให้ผู้คนจ�านวนมากสามารถรับรู้เรือ่ งราว ข้อมูลข่าวสาร สถานทีแ่ ห่งใดก็ได้ ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็วหรือเวลาเดียวกัน ในการสื่อสารภังควิวัฒน์กับปรากฏการณ์แฟ์ลชม็อบเยาวชนไทยสะท้อนให้
เห็นถึงการทีเ่ ทคโนโลยีได้ย่อโลกให้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไรขีดจ�ากัด อุปสรรคด้านสถานที่ ระยะทาง
และเวลา กลายเป็นเรื่องที่ไร้ความหมาย และไม่สามารถปิดกั้นประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ แฟ์ลช
ม็อบเยาวชนไทยทีเ่ กิดขึน้ ด้วยเหตุความไม่พอใจและต้องการแสดงออกทางการเมือง ได้มกี ารติดต่อการสือ่ สาร
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารความเคลือ่ นไหว และนัดหมายรวมตัวของผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการ
เมืองเดียวกันโดยใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจจากมวลชนและสื่อ
มวลชนในวงกว้าง การถ่ายทอดรายการสดผ่านระบบออนไลน์ท�าให้คนที่อยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์ได้เห็น
สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาจริงแม้จะอยู่คนละซีกโลกก็สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร เรือ่ งราวต่าง ๆ ในเวลา
จริงได้อย่างง่ายดายราวกับอยู่ใกล้กัน
2) “สื่อคือสาร” (Medium is the Message) แนวคิดที่ท�าให้แมคลูฮันมีชื่อเสียงมากที่สุด ว่าด้วยสื่อมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดตัวเราเอง ผู้อื่น และโลกรอบตัวได้ การส่งข้อความใดไม่ได้ส�าคัญ
ไปกว่าการส่งข้อความผ่านช่องทางหรือสื่อชนิดใด หมายความว่าเนื้อหาสารในการสื่อสารนัน้ มีความส�าคัญ
มีบทบาท หรือมีผลกระทบไม่มากเท่าตัวสื่อหรือรูปแบบของสื่อนั้น ๆ แต่ก็ใช่ว่าเนื้อหาสารจะไม่มีความส�าคัญ ตัวสารสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวสือ่ แต่ตัวสื่อมีอิทธิพลหรือสามารถสร้างผลกระทบได้โดย
ไม่รตู้ วั เรียกได้วา่ การเปลีย่ นแปลงของตัวสือ่ นัน้ สามารถส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงประสบการณ์ตา่ ง
ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ได้ ดังจะเห็นได้จากแฟ์ลชม็อบเยาวชนไทยที่มีการสื่อสารน�าเสนอเนือ้ หากันใน
สือ่ ออนไลน์ผ่านแฮชแท็ก โดยเฉพาะสือ่ ทวิตเตอร์ทเี่ ป็นตัวสือ่ ที่ปราศจากสายตาที่ถูกจับจ้องและการควบคุ
มจากผู้ใหญ่ ท�าให้มีเสรีภาพในการคิด อ่าน แสดงความคิดเห็น อีกทัง้ ยังมีกรอบของมูลข่าวสารความรู้ที่ลึก
และกว้างกว่าสือ่ กระแสหลัก สามารถสือ่ สารไปได้อย่างอิสระเสรี มีผลต่อการเปิดรับ ความรูส้ กึ ความเชือ่ ถือ
ต่อเยาวชน ผูค้ น อันจะส่งผลกระทบต่อสังคมดังทีป่ รากฏ
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3) แฟ์ลชม็อบกับการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ปรากฏการณ์แฟ์ลชม็อบเยาวชนไทยสา
มารถอธิบายได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบการสือ่ สาร สังคม และพฤติกรรมการบริโภคสือ่ ที่ซับซ้อนใน
หลายมิติ เป็นผลมาจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการสื่อสารอันน�าไปสู่การ
“การหลอมรวมสื่อ” โดยเป็นการน�าเสนอเนื้อหาผ่านการผสมผสานและหลอมรวมกันของสื่อต่าง ๆ จนไม่
สามารถที่จะแบ่งแยกสื่อแต่ละประเภทออกจากกันได้อีกต่อไป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์
สื่อ วิธีการ และช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ เพือ่ ให้สอดรับกับกับวิถีการด�าเนินชีวิตและความต้องการในการ
ติดต่อสื่อสารของผู้คนในปัจจุบัน
เจนกินส์ (Jenkins, 2006: 3-14) นักวิชาการด้านการสื่อสารด้านวัฒนธรรมการหลอมรวมสือ่ และการ
เล่าเรื่องข้ามสื่อ ได้อธิบายว่า การหลอมรวมสื่อ เป็นการหลอมรวมเนื้อหาของสื่อให้ถูกน�าเสนอผ่านช่อง
ทางทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสือ่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยมีความ
ร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อ อาทิ การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพื่อความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ดังปรากฏการณ์แฟ์ลชม็อบเยาวชนไทยที่
แสดงให้เห็นว่าในแต่ละประเด็นเนือ้ หาทีน่ า� เสนอนัน้ ได้ถกู ถ่ายทอดหรือน�าเสนอผ่านช่องทางสือ่ ทีห่ ลากหลาย
ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์ เฟ์สบุ�ค ไลน์ อินสตาแกรม ยูทูป เว็บไซต์ สือ่ ออนไลน์ สือ่ โทรทัศน์
สือ่ วิทยุ สือ่ สิง่ พิมพ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยสร้างเนือ้ หาทีเ่ หมาะส�าหรับสือ่ แต่ละประเภท เพือ่ ให้สอดคล้อง
เหมาะสม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
ชักจูงให้มีความสนใจ ก่อให้เกิดความพึงพอใจ และเกิดผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

แฟลชม็็อบเยาวชนไทยในกับบทบาทของผ้ค� นท่เ� ป็นทัง� ผ้ร� บั สารและผ้ส� ง่ สารในขณะเด่ยวกัน
(User-Generated Content)
โลกแห่งการส่�อสารได้เป็ลี�ย่นิแป็ลงไป็พร้อม่กับความ่ก้าวหนิ้าของเที่คโนิโลย่ี ในิสภาวะของภ้ม่ิที่ัศนิ์ส่�อที่ี�หลอม่รวม่กระบวนิการส่�อสาร ที่ั�งในิด้านิเที่คโนิโลย่ีที่างการส่�อสาร และช่องที่างในิการเผู้ย่
แพร่ข้อม่้ลข่าวสาร อีกที่ั�งที่ักษะของต้ัวป็ัจเจกบุคคลอันิหลากหลาย่ในิการใช้ส่�อและเคร่�องม่่อในิการ
ส่�อสาร ทีุ่กคนิสาม่ารถนิำาเสนิอเร่�องราวผู้่านิส่�อสังคม่ออนิไลนิ์ (social media) ม่ีการป็ฏิสัม่พันิธิ์ระ
หว่างผู้้้ส่งสารและผู้้้รับสารอย่้่ต้ลอดเวลา
การเป็ลี�ย่นิแป็ลงบที่บาที่และกระบวนิการส่�อสารดังกล่าวนิี�ที่ำาให้เห็นิป็รากฏการณี์ที่ี�สำาคัญ่
2 ป็ระการ (โครงการส่งเสริม่แนิวที่างการใช้ข้อม่้ลจากส่�อออนิไลนิ์ในิยุ่คหลอม่รวม่เที่คโนิโลย่ี, 2559:
2) ค่อ 1) ป็ระชาชนิที่ั�วไป็ บล็อกเกอร์ อินิฟล้เอนิเซอร์ และนิักข่าวพลเม่่อง กลาย่เป็็นิผู้้้ผู้ลิต้ที่ี�ม่ีบที่บาที่ในิการส่�อสาร และกำาหนิดป็ระเด็นิข่าวสารของสังคม่ และ 2) ข้อม่้ลจากส่�อออนิไลนิ์ที่ี�ผู้้รับสาร
เป็็นิผู้้้สร้างขึ�นิถ้กนิำาม่าใช้โดย่ส่�อกระแสหลักเพิ�ม่ม่ากขึ�นิ โดย่ส่�อม่วลชนินิำาข้อม่้ลม่าต้่อย่อดเป็็นิข่าว
ในิส่�อหลัก ในิขณีะเดีย่วกันิส่�อกระแสหลักพย่าย่าม่พัฒนิาการสร้างความ่ร่วม่ม่่อในิการที่ำางานิร่วม่
กันิระหว่างผู้้้ส่�อข่าว กองบรรณีาธิิการ และผู้้้รับสารที่ี�อย่้ใ่ นิพ่�นิที่ี�เหตุ้การณี์หร่อม่ีข้อม่้ลเกี�ย่วกับป็ระ
เด็นิข่าวนิั�นิ เพ่�อช่วย่กันิระดม่หาข้อม่้ลข่าวต้่อย่อดป็ระเด็นิข่าว และช่วย่กันินิำาเสนิอข่าวนิั�นิในิร้ป็แบบต้่าง ๆ ซึ�งเป็็นิลักษณีะของการที่ำาข่าวแบบม่ีส่วนิร่วม่ดังที่ี�ป็รากฏนิั�นิเอง
แฟลชม่็อบเย่าวชนิไที่ย่แสดงให้เห็นิถึงป็รากฏการณี์ที่ี�เกิดขึ�นิจากอิที่ธิิพลของส่�อสังคม่ออนิไลนิ์
ที่ีเ� ป็็นิเคร่อ� งม่่อหนิึง� ในิการแสวงหาข้อม่้ล ข้อเที่็จจริง และการเสริม่ป็รุงแต้่งข้อม่้ล อาจกล่าวได้วา่ เป็็นิ
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เคร่อ� งม่่อที่ีใ� ช้ในิการป็ฏิบต้ั กิ ารที่างสังคม่ที่ีเ� กิดขึนิ� ที่ัง� การส่อ� สาร ป็ฏิสม่ั พันิธิ์ แบ่งป็ันิ แลกเป็ลีย่� นิข้อม่้ล
ภาพ เสีย่ง ระหว่างกันิ โดย่เนิ้นิการม่ีส่วนิร่วม่ในิการผู้ลิต้เนิ่�อหา ต้่างคนิต้่างรับและส่งข้อม่้ลระหว่าง
กันิ ก่อให้เกิดการเป็ลี�ย่นิบที่บาที่ที่างการส่�อสารของผู้้้คนิที่ี�ไม่่ได้เป็็นิเพีย่งผู้้้รับสารหร่อผู้้้ส่งสารเพีย่ง
อย่่างเดีย่ว แต้่กลาย่เป็็นิที่ั�งผู้้้รับสารและผู้้้ส่งสารในิขณีะเดีย่วกันิ
ป็รากฏการณี์ดงั กล่าวสาม่ารถอธิิบาย่ได้ถงึ ลักษณีะความ่สัม่พันิธิ์ของการส่อ� สารที่ีผู้� ร้ บั สารสร้าง
ส่อ� และเผู้ย่แพร่ดว้ ย่ต้ัวเองเกิดขึนิ� อย่่างชัดเจนิบนิส่อ� สังคม่ออนิไลนิ์ และม่ีบที่บาที่ในิการผู้ลักดันิพฤต้ิกรรม่ร่วม่หร่อสร้างการรวม่ต้ัวของชุม่ชนิออนิไลนิ์จากความ่สนิใจร่วม่กันิ (José van Dijck, 2009:
211) อีกที่ั�งผู้ลการศึกษาเกี�ย่วกับอิที่ธิิพลของเนิ่�อหาที่ี�ผู้้ใช้ส่�อสังคม่ออนิไลนิ์ สร้างขึ�นิ ของคิม่ เอเจ
และ จอห์นิสันิ เคเคพี (Kim, A.J., Johnson, K.K.P., 2016: 98) พบว่า เนิ่�อหาที่ี�ผู้้ใช้ส่�อสังคม่ออนิ
ไลนิ์ม่ีบที่บาที่เป็็นิที่ั�งผู้้้รับสารและผู้้้ส่งสารสร้างขึ�นินิั�นิ ส่งผู้ลต้่อการต้อบสนิองที่างอารม่ณี์ ความ่ร้้
ความ่เข้าใจ และม่ีอิที่ธิิพลอย่่างม่ากต้่อการต้อบสนิองที่างพฤต้ิกรรม่ของผู้้้บริโภคส่�อนิั�นิ ๆ ดังเกิด
เหตุ้การก่อต้ัวของแฟลชม่็อบเย่าวชนิไที่ย่ที่ี�ป็รากฏ
การกำาหนดวาระข่าวสารออนไลน์กับการก่อตััวของแฟลชม็็อบเยาวชนไทย
ในิยุ่คที่ี�ส่�อสังคม่ออนิไลนิ์ถ้กนิำาม่าใช้ในิการส่�อสารอย่่างกว้างขวาง ด้วย่คุณีลักษณีะเด่นิในิการ
เป็็นิพ่�นิที่ี�สาธิารณีะ เอ่�อให้เกิดการม่ีส่วนิร่วม่ของผู้้้คนิ สาม่ารถเข้าถึงข้อม่้ล แสดงออกถึงความ่ร้้สึก
แสดงความ่เห็นิ และอภิป็ราย่สาธิารณีะ กระตุ้้นิให้เกิดพฤต้ิกรรม่ร่วม่ได้ง่าย่ ม่ีการนิำาเสนิอข้อม่้ล
หร่อสร้างเนิ่�อหาได้ด้วย่ต้นิเอง ผู้ลิต้ส่�อได้เองในิหลาย่ร้ป็แบบและม่ีจำานิวนิม่าก ส่งผู้ลต้่อการป็รับ
เป็ลี�ย่นิบที่บาที่ที่างการส่�อสาร และพฤต้ิกรรม่การรับ ผู้ลิต้ รวม่ถึงการใช้ข้อม่้ลของผู้้้รับสารและส่�อ
ม่วลชนิกระแสหลัก ส่�อสังคม่ออนิไลนิ์ได้กลาย่เป็็นิแหล่งข้อม่้ลข่าวสาร ก่อให้เกิดการป็ฏิสัม่พันิธิ์
ในิชุม่ชนิออนิไลนิ์และเช่�อม่โย่งเร่�องราวจากกลุ่ม่หนิึ�งส้่อีกกลุ่ม่หนิึ�งได้อย่่างง่าย่ดาย่ พรที่ิพย่์ ชนิะค้า
และพนิม่ คลี�ฉาย่า (2555: 102-117) ได้ศึกษาเร่�อง “การกำาหนิดวาระข่าวสารออนิไลนิ์กับการก่อ
ต้ัวของสาธิารณีม่ต้ิในิสังคม่ไที่ย่” ผู้ลการศึกษาพบว่า การกำาหนิดวาระข่าวสารออนิไลนิ์นิ�นิั ม่ีป็ัจจัย่ที่ี�
เกี�ย่วข้องกับการเกิดวาระข่าวสารที่ี�เพิ�ม่เต้ิม่จากป็ัจจัย่การกำาหนิดวาระข่าวสารของส่�อม่วลชนิ
โดย่ป็ัจจัย่ที่ีเ� พิม่� เต้ิม่เข้าม่า ได้แก่ แหล่งที่ีม่� าของข่าวสาร ซึง� แหล่งที่ีม่� าของข่าวสารในิสังคม่ยุ่คดิจที่ิ ลั ไม่่
ได้จาำ กัดอย่้ที่่ ส�ี อ�่ ม่วลชนิเพีย่งเที่่านิันิ� แต้่ย่งั หม่าย่รวม่ถึงเว็บไซต้์ ข่าว บุคคลออนิไลนิ์ และกลุม่่ ออนิไลนิ์
อันิเนิ่�องม่าจาก คุณีลักษณีะของส่�ออินิเที่อร์เนิ็ต้ที่ี�เป็็นิพ่�นิที่ี�สาธิารณีะและม่ีคุณีสม่บัต้ิในิการกระ
จาย่ข่าวสารได้อย่่างรวดเร็ว ส่งผู้ลให้สอ�่ อินิเที่อร์เนิ็ต้เป็็นิแหล่งข่าวแหล่งใหญ่่ของสังคม่ รวม่ไป็ถึงเป็็นิ
แหล่งข่าวแหล่งหนิึ�งที่ี�ส่�อม่วลชนิจะม่าหย่ิบย่กข่าวสารไป็นิำาเสนิอส้่สังคม่ สะที่้อนิให้เห็นิการเป็ลี�ย่นิ
แป็ลงบที่บาที่หนิ้าที่ีแ� ละพฤต้ิกรรม่การส่อ� สารของคนิในิสังคม่ นิอกจากนิีส� อ�่ อินิเที่อร์เนิ็ต้ย่ังเป็็นิพ่นิ� ที่ีส�
าำ หรับการเพาะบ่ม่ที่างความ่คิดเห็นิ อันินิำาม่าซึง� การก่อต้ัวของความ่คิดเห็นิที่ีม่� ต้ี อ่ วาระข่าวสารต้่าง ๆ
ของคนิกลุม่่ ต้่าง ๆ ในิสังคม่ ซึง� แสดงให้เห็นิความ่แต้กต้่างที่างความ่คิดเห็นิในิสังคม่ไที่ย่ได้อย่่างชัดเจนิ
ม่านิะ ต้รีรย่าภิวัฒนิ์ (2556) กล่าวว่า ก่อนิหนิ้านิี�ส่�อม่วลชนิจะเป็็นิผู้้้กำาหนิดวาระข่าวสารว่าจะ
นิำาเสนิอป็ระเด็นิอะไร แต้่ในิป็ัจจุบันิ ส่�อสังคม่ออนิไลนิ์ย่ังม่ีอิที่ธิิพลกับส่�อม่วลชนิต้่อการกำาหนิดที่ิศ
ที่างวาระข่าวสารด้วย่ ซึ�งม่าจากการโพสต้์ภาพหร่อความ่คิดเห็นิ แล้วเกิดการแชร์ต้่อ ๆ เป็็นิวงกว้าง
จนท�าให้สื่อมวลชนน�าอาจกระแสเหล่านั้นมาเป็นข่าวได้ เช่นกัน
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ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ถูกน�ามาใช้และมีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างมากในการสื่อ
สารทางการเมือง เป็นช่องทางในการสนทนาทางการเมืองเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
นโยบาย ทัศนะคติ ความคิดเห็น การอภิปรายทางการเมือง หรือเพื่อระดมก�าลังความคิดของผู้คน
การประท้วงในประเด็นต่าง ๆ ทางการเมือง และก่อให้เกิดการก�าหนดวาระข่าวสารออนไลน์และปราก
ฏการณ์ต่าง ๆ ทางการเมืองมากมาย ซึ่งแฟ์ลชม็อบเยาวชนไทยที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์
ทางการเมืองอันเกิดจากอิทธิพลของสื่อสัง-คมออนไลน์และการก�าหนดวาระข่าวสารออนไลน์ด้วย เช่นกัน
เควิน วอลล์สเตน (Kevin Wallsten, 2007: 567-587) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกระ
แสหลักกับบล็อกเกอร์ทางการเมืองในการน�าเสนอวาระข่าวสาร ผลการศึกษาพบว่า การน�าเสนอวาระข่าวส
ารของบล็อกเกอร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อวาระข่าวสารของสือ่ กระแสหลัก โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์แบบ
สองทิศทางที่ซับซ้อนระหว่างการรายงานข่าวของสื่อกระแสหลักและการอภิปรายในบล็อก อีกทั้งการน�า
เสนอวาระข่าวสารเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีหลังจากสื่อหนึ่งได้น�าเสนอวาระข่าวสารไปแล้ว สื่ออื่น ๆ จะน�า
เสนอวาระข่าวสารดังกล่าวในระยะเวลาอันรวดเร็ว
แฟ์ลชม็อบเยาวชนไทยทีเ่ กิดขึ้นสามารถอธิบายได้ถึงอิทธิพลและพลังของการสือ่ สารผ่านช่องทางสือ่
สังคมออนไลน์ การก่อตัวของแฟ์ลชม็อบในการการเคลื่อนไหวท�ากิจกรรมทางการเมืองในแต่ละครั้ง ได้มี
การใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ จากสาธารณชนเอง ในก�าหนดวาระ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง นัดหมาย และ
เรียกร้องให้มีการเคลื่อนไหวผ่าน โดยการใช้แฮชแท็กบนสื่อทวิตเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งผู้ใช้
สื่อออนไลน์และผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ล้วนมีความสามารถในการเปิดประเด็นและกระตุ้นให้มีการ
พูดคุย ถกเถียง อภิปราย แสดงความคิดเห็นและมีพฤติกรรมร่วมต่าง ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้สามารถบ่งบอกได้ว่า
ประชาชนเองก็มีบทบาทและมีอิทธิพลในการสร้างประเด็นการเคลือ่ นไหวทางการเมือง และยังสามารถการ
ก�าหนดวาระข่าวสารออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านการใช้แฮชแท็ก การรีทวีต การสือ่ สารเชิงโต้ตอบของสือ่ สังคมออนไลน์ และการแชร์เนื้อหาหรือประเด็นต่าง ๆ ทางการเมืองให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารอย่าง
กว้างขวาง ส่งผลต่อก�าหนดวาระในการรายงานข่าวสารของสือ่ มวลชนกระแสหลักทัง้ ในและต่างประเทศเป็น
อย่างมาก ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลกระทบจากนวัตกรรมทางการสื่อสารที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว ท�าให้วิถีการด�าเนินชีวิตและวิถีทางการสือ่ สารแบบเดิม ๆ ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป จึงมีความจ�า
เป็นทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นตามอันจะน�าไปสูส่ ภาวการณ์สอื่ สารใหม่ หรือทีเ่ รียกว่า “การสือ่ สารภังควิวฒ
ั น์” นัน่ เอง
สรุปการสื่อสารภังควิวัฒน์กับปรากฏิการณ์แฟลชม็อบเยาวชนไทย
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วก่อให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงกระบวนทัศน์ของการสื่อสารจากเดิมเป็นอย่างมาก ไปสู่การสื่อสารภังควิวัฒน์ ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากอิทธิพลทางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ระบบการสื่อสารของมนุษย์ ท�าให้สภาวการณ์
วิสัยทัศน์ และกรอบความคิดทางการสื่อสาร ไม่สามารถเคลื่อนไปตามทิศทางเดิมได้อีกต่อไป
แฟ์ลชม็อบเยาวชนไทยถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม อัน
เป็นผลมาจากการสื่อสารทางการเมืองบนโลกออนไลน์ สามารถอธิบายถึงการสื่อสารภังควิวัฒน์ ซึ่งแสดง
ให้เห็นการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ของการสือ่ สารทีค่ วามก้าวหน้าของเทคโนโลยีทา� ให้เกิดจากการติดต่อ
สื่อสารเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้คนมีการบริโภคสื่ออย่างซับซ้อนหลากหลายช่องทางน�าไปสู่การหลอม
รวมสือ่ มีการน�าเสนอประเด็นเนือ้ หาต่าง ๆ ทางการเมืองผ่านการหลอมรวมกันของสือ่ ต่าง ๆ จนไม่สามารถจะ
แบ่งแยกสือ่ แต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้สอดรับกับกับวิถกี ารด�าเนินชีวติ และความต้องการ
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ในการติดต่อสือ่ สารของผูค้ น ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านภูมทิ ศั น์สอื่ วิธกี าร และช่องทางการสือ่ สารใหม่
ๆ อีกทัง้ ยังได้หลอมรวมบทบาทของผู้รับสารที่มิได้เป็นเพียงผู้รับสารอย่างเดียวอีกต่อไป แต่กลายเป็นทั้งผู้
รับสารและผู้ส่งสารในขณะเดียวกัน ดังที่เห็นได้ว่าผู้คนล้วนมีทักษะในการใช้สื่อและเครื่องมือในการสื่อ
สารทีห่ ลากหลาย สามารถสร้าง น�าเสนอหรือเผยแพร่เรือ่ งราวผ่านสือ่ ต่าง ๆ โดยเฉพาะสือ่ สังคมออนไลน์
ได้ดว้ ยตนเอง ต่างมีการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารอยูต่ ลอดเวลา ส่งผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์
ความรู้ ความเข้าใจ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตอบสนองทางพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อนั้น ๆ อีกทัง้ ยัง
มีความสามารถในการสร้างประเด็นเนื้อหาหรือการก�าหนดวาระข่าวสารออนไลน์ที่ส่งผลและมีอิทธิพลต่อ
ก�าหนดวาระในการรายงานข่าวสารของสือ่ มวลชนกระแสหลักทัง้ ในและต่างประเทศ โดยการใช้แฮชแท็กผ่าน
ช่องทางสือ่ ทวิตเตอร์และพืน้ ทีส่ อื่ สังคมออนไลน์อนื่ ๆ ในการจัดตัง้ นัดหมาย และเรียกร้องให้มกี ารเคลือ่ นไหว
ก่อให้เกิดแฟ์ลชม็อบเยาวชนไทยดังที่ปรากฏ
จึงอาจสรุปได้ว่า ปรากฏการณ์แฟ์ลชม็อบเยาวชนไทย แสดงให้เห็นถึงพลังและความซับซ้อนของการ
สื่อสารที่ได้รับอิทธิพลทางเทคโนโลยีซึ่งแทรกเข้ามากีดขวางระบบการสื่อสารของมนุษย์ ได้ทลายก�าแพง
ข้อจ�ากัดในการสือ่ สารแบบเดิม ๆ ในทุกมิติ สูก่ ระบวนทัศน์การสือ่ สารใหม่ เกิดการหลอมรวมสือ่ ทัง้ ทางด้าน
เนื้อหา ช่องทาง และเทคโนโลยีการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่ผู้รับสารสร้างสื่อและเผยแพร่
ด้วยตัวเอง อีกทั้งการก�าหนดวาระข่าวสารออนไลน์ อันจะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมรูปแบบใหม่ ๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนดังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นได้
ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะส�าหรับงานศึกษาวิจัย ควรมีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของ
การสื่อสารผ่านแฟ์ลชม็อบต่อการผลักดันนโยบายในเชิงกฎหมายและจริยธรรมขององค์กรสื่อสารมวลชน
เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงกันของปัจจัยต่าง ๆ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร โดย
เฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารภังควิวัฒน์ต่อไป
2) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางการสื่อสารอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
การเกิดของสื่อใหม่โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ล้วนส่งผลกระทบต่อวงการวิชาชีพสื่อมวลชนกระแสหลัก
ความเข้มข้นของการแข่งขันทางธุรกิจของวิชาชีพสื่อ ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ทางการ
สื่อสารนี้ บุคลากรในวงการวิชาชีพทางการสื่อสารล้วนต้องมีการปรับตัวเพื่อตามให้ทันการสือ่ สารในบริบท
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการสื่อสาร อีกทั้งบทบาทของ
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งข่าวและเป็นฐานข้อมูลแหล่งใหญ่ทสี่ ามารถก�าหนดวาระข่าวสาร
ความสนใจของสังคม การที่สื่อกระแสหลักน�าข้อมูลจากสือ่ ออนไลน์มาใช้ในการรายงานข่าวนับเป็นความ
ท้าทายต่อจิตส�านึกและจริยธรรมวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพในการรายงานข่าวและความอยูร่ อดของธุรกิจ ดังนัน้
สือ่ มวลชนจึงควรสร้างมาตรฐานในการคัดกรองข่าวสารทีม่ าจากสือ่ ออนไลน์ และมาตรฐานการใช้สอื่ ออนไลน์
โดยต้องใช้หลักของจริยธรรมควบคู่กับหลักของกฎหมายมาเป็นตัวก�าหนดกฎเกณฑ์หรือนโยบายให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม
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