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บทคัด้ย่อ
การวิิจััยมี้วิัตถุุป็ระสงค์ข้องการศึึกษา ค่อ 1. เพ่�อศึึกษาพฤติกรรมีการใชิ้ส่�อออนี้ไลนี้์กับควิามีรุนี้แรง
ทางควิามีคิด้ข้องสิ�งท้�ป็รากฏอย่างเป็็นี้รูป็ธีรรมี และ 2. เพ่�อศึึกษา “กลุ่มีจั๊อกจั๊อก” ในี้ฐานี้ะพ่�นี้ท้�สาธีารณะ
เป็็นี้การศึึกษาเชิิงคุณภาพ (Qualitative research) โด้ยเป็็นี้การวิิเคราะห้์เนี้่�อห้า (Content Analysis) รวิมี
ทั�งการสัมีภาษณ์เชิิงลึกรายบุคคล (In-depth Interview) ผู่ใ้ ชิ้งานี้ในี้ “กลุ่มีจั๊อกจั๊อก” กลุ่มีให้ญ่ในี้ส่�อเฟซื้บุ๊ก
ท้�แสด้งการมี้ส่วินี้ร่วิมีในี้กลุ่มีผ่่านี้การแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้ (Comment) การกด้ไลก์ (Like) การแท็ก (Tag)
ผ่ลการวิิจััยพบวิ่า พฤติกรรมีการใชิ้ส่�อออนี้ไลนี้์กับควิามีรุนี้แรงทางควิามีคิด้ ป็รากฏควิามีรุนี้แรงในี้เชิิง
โครงสร้างมี้ทง�ั สิง� ท้ต� ด้ิ ตัวิกับบุคคลตัง� แต่เกิด้และท้ส� ร้างข้ึนี้� ด้้วิยตนี้เอง ป็ัญห้าเชิิงโครงสร้างห้ล่อห้ลอมีคนี้ห้นี้ึง� คนี้
ให้้มีชิ้ วิ้ ติ เป็็นี้ไป็ตามีสภาพสังคมีท้เ� ป็็นี้อยู่ ส่วินี้ควิามีรุนี้แรงเชิิงวิัฒนี้ธีรรมีเป็็นี้สิง� ท้บ� คุ คลนี้ำาเสนี้อต่อสาธีารณะ
และสังคมีใชิ้จัดุ้ อ่อนี้ท้มี� องเห้็นี้เพ่อ� ทำาร้ายบุคคลนี้ันี้� กลับ ในี้การแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้ข้องสมีาชิิก “กลุมี่ จั๊อกจั๊อก”
ควิามีรุนี้แรงทัง� สองเป็็นี้ควิามีรุนี้แรงในี้ทางอ้อมี โด้ยเกิด้ควิามีรุนี้แรงในี้เชิิงวิัฒนี้ธีรรมีมีากกวิ่า เนี้่อ� งจัากเป็็นี้
ควิามีรุนี้แรงท้เ� กิด้ข้ึนี้� และมีองเห้็นี้ได้้งา่ ยในี้โลกออนี้ไลนี้์ ผ่่านี้การกระทำาในี้รูป็แบบต่าง ๆ เชิ่นี้ การแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้
การโพสต์
การเป็็นี้พ่นี้� ท้ส� าธีารณะข้อง “กลุมี่ จั๊อกจั๊อก” เป็็นี้พ่นี้� ท้ใ� นี้การแลกเป็ล้ย� นี้ข้้อมีูลท้ถุ� กู พัฒนี้าตามีการเป็ล้ย� นี้แป็ลง
ข้องพ่นี้� ท้ส� าธีารณะสูโ่ ลกออนี้ไลนี้์ กลุมี่ จั๊อกจั๊อกเสมี่อนี้เป็็นี้สิง� เร้าท้ส� มีาชิิกจัะมี้ทศึั นี้คติไป็ในี้ทิศึทางเด้้ยวิกันี้ ส่งเสริมีกันี้
แมี้จัะผ่ิด้ห้ร่อถุูกก็ตามี การเป็็นี้สมีาชิิกในี้ “กลุมี่ จั๊อกจั๊อก” จัำาเป็็นี้ต้องใชิ้ควิามีรูส้ กึ ส่วินี้ตัวิสูงในี้การตัด้สินี้ใจัทำา
อะไรก็ตามีในี้กลุมี่ ห้ร่อตัด้สินี้การกระทำาข้องสมีาชิิกในี้กลุมี่ ควิามีรับผ่ิด้ชิอบตกอยูเ่ ฉพาะบุคคล ไมี่เก้ย� วิข้้องกับ
กลุมี่ ห้ร่อสมีาชิิกคนี้อ่นี้� แต่การได้้เข้้ามีาเป็็นี้สมีาชิิกเสมี่อนี้เป็็นี้การเข้้าสูพ่ นี้�่ ท้ส� าธีารณะออนี้ไลนี้์ทส�้ ามีารถุตอบสนี้อง
ควิามีต้องการข้ันี้� พ่นี้� ฐานี้ในี้การเข้้าสังคมีข้องผู่ค้ นี้ในี้ป็ัจัจัุบนี้ั ได้้ทล�้ ด้ทอนี้ข้้อจัำากัด้ต่าง ๆ ในี้การส่อ� สารและการรวิมีตัวิ
คำาสื่ำาคัญ: การแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้เชิิงรุนี้แรง, ควิามีรุนี้แรง, พ่�นี้ท้�สาธีารณะออนี้ไลนี้์
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Abstract
The purpose of this research is to study 1) online media behavior and concrete expressions of
psychological violence; and 2) the “Jox Jox Group” public sphere. Qualitative research was done
with content analysis of data collected by in-depth individual interviews. Samples were “Jox Jox”
main group users on Facebook who participated in the group through comments, likes, and tagging.
Results were that online media use behavior and psychological violence were present.
Structural violence was inherent and self-generated, with structural problems shaping individuals’ lives according to their social conditions. Cultural violence is what individuals present in
public and society exploits visible weaknesses to injure them in retribution. Expressing “Jox
Jox group” member opinions, indirect violence caused further cultural violence through easily visible online world violent in diverse modes of action, including commenting and posting.
“Jox Jox group” are public spaces for exchanging evolving information that has developed in
response to changes in the online world. A virtual “Jox Jox group” promotes identical member beliefs
and mutual encouragement, regardless of accuracy. “Jox Jox group” membership requires a high level
of personal feelings to motivate action in the group or evaluating group member actions with individual
responsibility unaffiliated with the group or other members. Membership means entering an online public
space to meet basic individual social needs today, reducing restrictions on communication and inclusion.
Keywords: Violence, Online comment, Public sphere, Social network
บทนำา
ในี้สังคมีป็ัจัจัุบันี้ท้�ผู่้คนี้เข้้าถุึงเทคโนี้โลย้รวิมีทั�งเข้้าถุึงสิ�งท้�เร้ยกวิ่าอินี้เทอร์เนี้็ต ซื้ึ�งถุูกพัฒนี้ามีาจัาก
ควิามีก้าวิห้นี้้าทางสังคมีเป็ล้�ยนี้ผ่่านี้สังคมีในี้โลกควิามีเป็็นี้จัริงเข้้าสู่สังคมีเสมี่อนี้ห้ร่อสังคมีออนี้ไลนี้์
เต็มีไป็ด้้วิยเคร่อข้่ายทางสังคมีถุูกสร้างข้ึ�นี้เพ่�อเป็็นี้พ่�นี้ท้�สาธีารณะข้องผู่้คนี้ในี้สังคมีบนี้พ่�นี้ท้�ออนี้ไลนี้์ เชิ่นี้
เฟซื้บุ๊ก พ่�นี้ท้�สาธีารณะท้�แป็รเป็ล้�ยนี้ตามีบริบทสังคมีท้�เป็ล้�ยนี้ไป็ทำาให้้เกิด้กิจักรรมีทางสังคมีท้�อยู่ในี้โลก
ออนี้ไลนี้์ ในี้โลกออนี้ไลนี้์ข้องสังคมีไทยจัึงเต็มีไป็ด้้วิยการแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้อย่างอิสระ โด้ยลักษณะสำาคัญข้อง
ส่อ� สังคมีออนี้ไลนี้์ทมี�้ ป็้ ระโยชินี้์ ค่ออิสระในี้การเข้้าถุึงและการสร้างข้้อมีูลต่าง ๆ ข้ึนี้� มีาได้้เอง (ไทยโพสต์มี2562)
ส่�อออนี้ไลนี้์ทำาให้้มีนีุ้ษย์ได้้รับรู้ถุึงควิามีเป็็นี้อิสระ และกลายเป็็นี้พ่�นี้ท้�ในี้การป็ลด้ป็ล่อยควิามีเก็บกด้ข้อง
มีนีุ้ษย์ท้�ในี้อด้้ตถุูกจัำากัด้การเข้้าถุึงชิ่องทางส่�อสาร เมี่�อมี้ชิ่องทางการส่�อสารท้�เข้้าถุึงได้้มีากข้ึ�นี้เห้ล่าส่�อ
ออนี้ไลนี้์กลายเป็็นี้สิง� ท้ผ่� คู้ นี้ข้าด้ไมี่ได้้ ในี้ทางเด้้ยวิกันี้ส่อ� ออนี้ไลนี้์ตา่ ง ๆ อาจัถุูกใชิ้เป็็นี้เคร่อ� งมี่อในี้การทำาลายการ
ให้้รา้ ยผู่อ้ นี้�่ รวิมีทัง� เป็็นี้เคร่อ� งมี่อท้ส� ามีารถุย้อนี้กลับมีาทำาร้ายตัวิเองในี้ทุกเมี่อ� ได้้เชิ่นี้กันี้ (คมีชิัด้ลึกออนี้ไลนี้์,2562)
ซื้ึ�งส่�อออนี้ไลนี้์ท้�ได้้รับควิามีสนี้ใจัโด้ยทั�วิไป็ข้องผู่้คนี้ในี้สังคมีกับการใชิ้ป็ระโยชินี้์ในี้ทางห้นี้ึ�งก็เป็็นี้
เคร่อ� งมี่อท้ง� า่ ยท้ส� ดุ้ ในี้การกลันี้� แกล้งบนี้โลกออนี้ไลนี้์ ห้ร่อท้เ� ร้ยกวิ่า การกลันี้� แกล้งทางไซื้เบอร์ (Cyber bullying)
โด้ยเป็็นี้การกลันี้� แกล้งท้เ� กิด้ข้ึนี้� จัากการใชิ้โทรศึัพท์ อ้เมีล ห้ร่อส่อ� ออนี้ไลนี้์ตา่ ง ๆ ล้วินี้แต่เป็็นี้การทำาลายชิ่อ� เส้ยง
การทำาร้ายจัิตใจัห้ร่อควิามีรุนี้แรงท้�เก้�ยวิข้้องกับชิ้วิิต ซื้ึ�งการกลั�นี้แกล้งในี้โลกออนี้ไลนี้์ การเห้ย้ยด้ห้ร่อควิามี
รุนี้แรงท้�เกิด้จัากส่�อออนี้ไลนี้์ เห้็นี้ได้้จัากผ่ลศึึกษาผ่่านี้ Social Listening Tool เป็็นี้การรวิบรวิมีข้้อควิามีห้ร่อ
ควิามีคิด้เห้็นี้ในี้ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์ท�งั เฟซื้บุ๊ก ทวิิตเตอร์ อินี้สตาแกรมี ยูทูบ ฟอรั�มี และบล็อกข้่าวิในี้ป็ระเทศึ
ตั�งแต่ชิ่วิงเด้่อนี้ พฤศึจัิกายนี้ พ.ศึ. 2561 - ตุลาคมี พ.ศึ. 2562 โด้ยด้้แทค ร่วิมีมี่อกับ Wisesight

20
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

พบวิ่า 1. โลกออนี้ไลนี้์ข้องป็ระเทศึไทยป็ระกอบด้้วิยข้้อควิามีท้�เก้�ยวิข้้องกับการแสด้งควิามีเห้็นี้รุนี้แรง
แกล้ง ล้อและเห้ย้ยด้กวิ่า 700,000 ข้้อควิามีห้ร่อเฉล้�ย 39 ข้้อควิามีต่อนี้าท้และมี้การส่งต่อ ข้ยายควิามี
ต่อผ่่านี้ชิ่องทางออนี้ไลนี้์ในี้ห้ลายรูป็แบบ ทำาให้้เกิด้การส่งต่อข้้อควิามีต่อสังคมีกวิ้างกวิ่า 20 ล้านี้รายการ
2. ลักษณะข้องการแสด้งควิามีเห้็นี้ในี้เชิิงรุนี้แรง แกล้ง ล้อและเห้ย้ยด้ในี้ส่�อออนี้ไลนี้์ข้องไทย 36.4%
ค่อด้้านี้รูป็ลักษณ์ภายนี้อก รองลงมีา 31.8% ด้้านี้เพศึวิิถุ้ และ 10.2% ด้้านี้ควิามีคิด้และทัศึนี้คติท้�ไมี่
ตรงกันี้ ส่วินี้ด้้านี้ท้�เห้ล่อกระจัายออกไป็ อาทิ ควิามีแตกต่างทางศึาสนี้า เชิ่�อชิาติ บุคลิกภาพ ลักษณะนี้ิสัย
ฐานี้ะทางการเงินี้ รสนี้ิยมีควิามีชิอบ และเร่�องครอบครัวิ เป็็นี้ต้นี้ 3. พบวิ่าการกลั�นี้แกล้งทางโลก
ออนี้ไลนี้์ส่วินี้มีากพบในี้วิงการ การศึึกษา นี้ับตั�งแต่การศึึกษาระด้ับอนีุ้บาล ไป็จันี้ถุึงระด้ับมีัธียมีศึึกษา
ซื้ึง� เพ่อ� นี้ค่อกลุมี่ คนี้ท้มี� อ้ ทิ ธีิพลในี้การเข้้าถุึงและเกิด้การกลันี้� แกล้งทางโลกออนี้ไลนี้์ได้้มีากท้ส� ดุ้ (ด้้แทค, 2562)
ส่�อออนี้ไลนี้์โด้ยเฉพาะส่�อเฟซื้บุ๊กมี้การสร้างกลุ่มีเพ่�อรวิมีตัวิกันี้ข้องผู่้คนี้ ห้นี้ึ�งในี้กลุ่มีท้�ห้ลากห้ลาย
นี้ั�นี้ก็เกิด้กลุ่มีท้�ใชิ้แสด้งควิามีคิด้เห้็นี้ในี้เชิิงรุนี้แรง ห้ร่อใชิ้เพ่�อแสด้งทัศึนี้คติด้้านี้ลบและมี้ควิามีรุนี้แรงในี้
ควิามีคิด้ระด้ับห้นี้ึ�งในี้การแสด้งออกผ่่านี้การแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้ ซื้ึ�งอาจัมี้ควิามีแตกต่างห้ลากห้ลายในี้
เนี้่�อห้าข้องแต่ละกลุ่มีแล้วิพ่�นี้ท้�ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์ยังสามีารถุมีองได้้วิ่าเป็็นี้พ่�นี้ท้�อิสระทางอารมีณ์ ในี้การ
ป็ลด้ป็ล่อยควิามีรู้สึกท้�มี้อยู่ภายในี้จัิตใจั รวิมีกับสิ�งเร้าต่าง ๆ จัากภายนี้อกซื้ึ�งเกิด้ข้ึ�นี้ในี้ชิ้วิิตป็ระจัำาวิันี้
โด้ยเฉพาะในี้วิัยรุ่นี้ท้�มี้ควิามีรู้สึกทางอารมีณ์ท้�ห้ลากห้ลายและเป็ล้�ยนี้แป็ลงได้้ง่ายทั�งยังแสด้งควิามีรู้สึก
เห้ล่านี้ั�นี้ผ่่านี้ชิ่องทางส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์อย่างเป็ิด้เผ่ยและอาจัข้าด้การไตร่ตรองอย่างรอบคอบในี้บางกรณ้
โด้ยการตอบสนี้องผ่่านี้รูป็แบบป็ฏิสัมีพันี้ธี์ในี้ส่�อออนี้ไลนี้์ท้�มี้ควิามีต่างกันี้ออกไป็ อาทิ การกด้ไลก์
การกด้แชิร์ห้ร่อการแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้ผ่่านี้การพิมีพ์คาำ พูด้ (เมีนี้ต์ ห้ร่อ Comment)ทัง� ในี้พ่นี้� ท้ส� วิ่ นี้ตัวิและส่วินี้
ข้องผู่อ้ นี้�่ ในี้ส่อ� ออนี้ไลนี้์ การเป็ล้ย� นี้รูป็ป็ระจัำาตัวิ ท้แ� สด้งถุึงควิามีรูส้ กึ ในี้ข้ณะนี้ันี้� ได้้ เป็็นี้ต้นี้ (ภูเบศึร์ สมีุทรจัักร
และ กุลทิพย์ ศึาสตระรุจั,ิ 2558) โด้ยการศึึกษาครัง� นี้้ไ� ด้้เล่อกกลุมี่ ท้ชิ� อ�่ วิ่า “จั๊อกจั๊อก” มี้ลกั ษณะเป็็นี้กลุมี่ ส่วินี้ตัวิ
(Private Group) การเข้้าร่วิมีต้องกด้ป็ุ�มีข้อเข้้าร่วิมีกลุ่มีและรอการอนีุ้มีัติจัากผู่้ดู้แลกลุ่มีจัะแตกต่าง
จัากเพจั (Page) และกลุ่มีสาธีารณะ (Public Group) โด้ยทั�งสองเป็็นี้พ่�นี้ท้�แบบเป็ิด้ทุกคนี้สามีารถุเข้้าไป็มี้
ส่วินี้ร่วิมีในี้พ่นี้� ท้นี้� นี้�ั ๆ ได้้ในี้ทันี้ท้ โด้ย “กลุมี่ จั๊อกจั๊อก” กลุมี่ ให้ญ่ทส�้ ดุ้ สร้างกลุมี่ ข้ึนี้� เมี่อ� 12 ตุลาคมี พ.ศึ. 2562
อย่างไรก็ตามีกลุ่มีให้มี่นี้้�ถุูกสร้างข้ึ�นี้เนี้่�องจัากกลุ่มีเด้ิมีถุูกป็ิด้โด้ยเฟซื้บุ๊ก และในี้ตลอด้ระยะเวิลาป็ี
พ.ศึ. 2563 กลุ่มีถุูกป็ิด้อ้กถุึง 2 ครั�ง ในี้กลุ่มีป็ัจัจัุบันี้มี้จัำานี้วินี้สมีาชิิก ณ วิันี้ท้� 21 มีกราคมี พ.ศึ. 2564 อยู่ท�้
55,271 คนี้ โด้ยก่อนี้ห้นี้้า 12 ตุลาคมี พ.ศึ. 2562 ท้�กลุ่มีเด้ิมีจัะถุูกป็ิด้ไป็มี้จัำานี้วินี้สมีาชิิกในี้กลุ่มีมีากกวิ่า
120,000 คนี้ “กลุ่มีจั๊อกจั๊อก” แรกเริ�มีถุูกสร้างข้ึ�นี้ป็ระมีาณป็ี พ.ศึ. 2559 วิัตถุุป็ระสงค์ในี้ชิ่วิงนี้ั�นี้ค่อการ
สร้างกลุ่มีเพ่�อ พูด้คุย ตอบโต้กันี้ข้องผู่้คมีท้�มี้ควิามีคิด้เด้้ยวิกันี้ ค่อ มี้บุคคลสาธีารณะห้ร่อท้�แทนี้ตัวิเอง
วิ่า เนี้็ตไอด้อล (Net Idol) ป็ระพฤติตนี้โด้ด้เด้่นี้เป็็นี้ท้�จัับตามีองข้องผู่้ใชิ้งานี้โลกออนี้ไลนี้์ จันี้ต้องนี้ำามีา
กล่าวิถุึงทั�งด้้านี้ลบและด้้านี้บวิก จัึงเกิด้ “กลุ่มีจั๊อกจั๊อก” ข้ึ�นี้มีาในี้ท้�สุด้ เพ่�อเป็็นี้พ่�นี้ท้�ให้้ผู่้คนี้ได้้มีารวิมีตัวิ
พูด้คุยถุึงป็ระเด้็นี้ข้องเนี้็ตไอด้อล (Net Idol) ท่านี้นี้้� เนี้่อ� ห้าจัะเอนี้เอ้ยงไป็ด้้านี้ลบมีากกวิ่า ควิามีตรงไป็ตรงมีา
ในี้การแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้จัึงเกิด้ข้ึนี้� ตัง� แต่ตอนี้นี้ันี้� โด้ยไมี่ได้้สนี้ใจัถุึงป็ัญห้าห้ร่อท้ายท้ส� ดุ้ มีันี้ค่อควิามีรุนี้แรงท้�
เกิด้ข้ึ�นี้ในี้โลกออนี้ไลนี้์ ภายใต้การตั�งกลุ่มีข้ึ�นี้มีา ในี้ภายห้ลังจัึงมี้การแตกป็ระเด้็นี้การพูด้คุย ถุกเถุ้ยงไป็ยัง
เร่อ� งอ่นี้� ๆ ตามีควิามีสนี้ใจัข้องสังคมีในี้แต่ละชิ่วิง “กลุมี่ จั๊อกจั๊อก” ท้นี้� อกเห้นี้่อจัากกลุมี่ ให้ญ่นี้นี้�ั ยังข้ยายกลุมี่
ออกไป็ตามีควิามีสนี้ใจัในี้ห้ัวิข้้อท้ต� า่ งกันี้เพ่อ� กระจัายควิามีสนี้ใจัเฉพาะเร่อ� งมีากข้ึนี้� แต่สวิ่ นี้ให้ญ่ยงั คงชิ่อ� “จั๊อกจั๊อก” ไวิ้
กล่าวิได้้วิา่ เป็็นี้กลุมี่ เคร่อข้่าย มี้มีากถุึง 13 กลุมี่ ตามีป็ระกาศึในี้กลุมี่ ห้ลักบนี้เฟซื้บุก๊ (ข้้อมีูลวิันี้ท้� 21 มีกราคมี พ.ศึ. 2564)
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“กลุ่มจ�อกจ�อก” มีส่วนร่วมในการกระท�าที่แสดงถึงการใช้กลุ่มเพื่อสร้างกระแสให้เป็นที่พูดถึง
ในโลกออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ในสังคม อาทิ เหตุการณ์แม่หญิงลี หรือที่รู้จัก
ในนามพระมหาเทวีเจ้า สาวประเภทสองจากภาคใต้ที่ท�าคลิปเชิงตลกขบขันกับเพื่อนสาวประเภท
สองอีกคนเผยแพร่ในโลกออนไลน์ กลุ่มจ�อกจ�อกน�ามากล่าวถึงในกลุ่มตั้งแต่ยังไม่เป็นกระแสสังคม
ในช่วงต้นปี พ.ศ.2564 เป็นไปในเชิงตลก สนุกสนาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตี หรือสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั แม่หญิงลีและเพือ่ น แต่การใช้คา� พูด การน�ารูปภาพมาตัดต่อ การตัดต่อคลิปวิดโี อ การกล่าว
พาดพิงถึงในทางตลกสนุกสนาน การเหน็บแนม หรือการแซื้วแบบหยิกแกมหยอกด้วยถ้อยค�าที่
ไม่เหมาะสมบางประการของสมาชิกภายในกลุ่ม อย่างไรก็ตามแม่หญิงลีและเพื่อน มีภูมิคุ้มกันใน
เรื่องการถูกบุลลี่ในสังคมออนไลน์มาก สามารถปรับปรุงตน เรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกออนไลน์ได้ สามารถ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างตัวตนขึน้ มาจนเป็นทีร่ จู้ กั ของผูค้ นในสังคม ณ เวลานัน้ คนส่วนใหญ่จงึ ชืน่ ชอบทัง้ สอง
ร่วมทั้งจากการให้สัมภาษณ์ในหลายรายการ โดยมีการกล่าวว่าตนเองแจ้งเกิดมาจาก “กลุ่มจ�อกจ�อก”
ซื้ึ่งเป็นแฟนคลับกลุ่มแรก ๆ ที่ติดตามให้ความสนใจตน ในภายหลังจากเริ่มมีชื่อเสียงจึงเปิดเพจเฟซื้บุ�กชือ่
เพจวีน(Veen) ท�าให้มคี นรูจ้ กั และเข้ามาติดตามเพิม่ มากขึน้ ปัจจุบนั มีผตู้ ดิ ตามเฟซื้บุก� เพจมากกว่า 900,000
คน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564) นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์นักร้องสาวชาวใต้ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เหตุการณ์ของหนูรตั น์ หญิงสาวชาวสระบุรผี มู้ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ และการรับรูท้ ชี่ า้ กว่าคนปกติ เป็นต้น
จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสมาชิกภายในกลุ่มที่ต่างมีความคิดและ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยไม่ได้สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจะส่งผลกระทบต่อ
บุคคลที่สามที่กล่าวถึงอย่างไร เพียงแค่ใช้พื้นที่ของตนเองในกลุ่มที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่มีความคิดไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อตอบสนองสิ่งที่คิดออกมา การสร้างกลุม่ เฉพาะ โดยเฉพาะ “กลุม่ จ�อกจ�อก”
ทีบ่ ริบทของกลุ่มสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและการแสดงความคิดเห็นทีต่ รงไปตรงมาอย่างรุนแรง ทัง้ ค�าพูด
เนื้อหาที่น�ามาพูดคุยในกลุ่ม หรือความคิดโดยรวมของคนในกลุ่มที่ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน พื้น
ที่ของกลุ่มจึงเป็นพื้นที่แห่งความรุนแรงทางความคิดไปโดยภาพลักษณ์ที่สื่อสารออกมาภายในกลุ่ม
กลุม่ เฉพาะทีส่ ร้างเพือ่ ใช้สา� หรับน�าเสนอข้อมูลด้านลบ ข้อมูลทีถ่ กู บิดเบือนจากความเป็นจริง ข้อมูลทีถ่ กู จับ
ผิดอยูต่ ลอดเวลาหรือข้อมูลทีถ่ กู หยิบยกขึน้ มาพูดไปในทิศทางลบ เพือ่ คนในกลุม่ จะน�ามาพูดในพืน้ ทีท่ สี่ ร้างขึน้
โดยเฉพาะเหล่านี้ ถึงแม้ว่ากลุ่มเฉพาะต่าง ๆ จะสร้างขึน้ บนเฟซื้บุ�กซื้ึ่งเป็นพืน้ ทีอ่ อนไลน์สาธารณะแต่กลุม่
จะเป็นกลุม่ แบบส่วนตัวคือต้องมีการขอเข้าร่วมกลุม่ ก่อน ภายในกลุม่ จึงเป็นผูใ้ ช้งานทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการบางอย่างแต่มจี ดุ ร่วมคล้าย ๆ กัน คือต้องการแสดงความคิดเห็นเชิงรุนแรง อาจมีความสนุกสนานร่วมด้วย
แต่กลุม่ เฉพาะนีก้ ด็ า� เนินกิจกรรมภายในกลุม่ ทีต่ อ้ งคอยจับผิดความผิดพลาดของผูค้ นในสังคมทีส่ ามารถน�า
มาสร้างประเด็นในการพูดคุยได้ ซื้ึง่ จะมีความหลากหลายในเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ภายในกลุม่ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการ
ศึกษาเบื้องลึกและเหตุผลต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในกลุ่มเฉพาะผ่านสื่อออนไลน์เฟซื้บุ�กเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อสือ่ สารภายในสังคมทีม่ บี ญ
ั ชีผใู้ ช้งานคนไทยมากทีส่ ดุ ซื้ึง่ มีการถกเถียงหรือวิพากษ์วจิ ารณ์ผอู้ นื่ ในฐ์านะผูค้ น
ในกลุม่ ทีร่ ว่ มแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นผูก้ ระท�า หรือผูส้ อื่ สาร ทีส่ ารนัน้ อาจน�าไปสูป่ ญ
ั หา
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเกิดขึน้ ได้ในสังคม เพือ่ สะท้อนมุมมองทางสังคมออนไลน์เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ
ของไทยทีน่ อกเหนือจากการใช้ประโยชน์ดา้ นเศรษฐ์กิจ เป็นพืน้ ทีส่ ร้างความรู้ หรือใช้เพือ่ ติดต่อสือ่ สารทัว่ ไปเท่านัน้
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วัตถุุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์กบั ความรุนแรงทางความคิดของสิง่ ทีป่ รากฏอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อศึกษา “กลุ่มจ�อกจ�อก” ในฐ์านะพืน้ ที่สาธารณะ
ระเบั่ยบัวิธั่วิจััย
วิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเป็นการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
รวมทัง้ การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth Interview) ผู้ใช้งานใน “กลุ่มจ�อกจ�อก” กลุ่มใหญ่ในสื่อ
เฟซื้บุ�ก ที่แสดงการมีส่วนร่วมในกลุ่มผ่านการแสดงความคิดเห็น (Comment) การกดไลก์ (Like) การแท็ก
(Tag) และทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก�าหนดระเบียบของการศึกษาที่เป็นขั้นตอน
ตามล�าดับของการน�าเสนอเนื้อหา
กลุ่มตัวอย่าง มาจากคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑิ์ในการพิจารณา
ส่งแบบสัมภาษณ์เบือ้ งต้นเพือ่ ถามความสมัครใจจากกลุม่ ตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ส่วนประกอบการพิจารณาคือ
1.คัดเลือกจากโพสต์ใน “กลุ่มจ�อกจ�อก” ที่โพสต์นั้น ๆ มีการแสดงความคิดเห็นเชิงรุนแรง ทั้งการใช้ค�าพูด
รูปภาพ วิดีโอ เพื่อกล่าวถึงบุคคลที่สามหรือเรื่องราวในสังคมในทางลบ สมาชิกที่มีส่วนร่วมในโพสต์เหล่า
นี้จะได้รับการพิจารณาในขั้นแรก และ 2. คัดเลือกสมาชิกในโพสต์นนั้ ๆ แบ่บออกเป็น 2 กลุม่ การมีส่วนร่วม
ดังนี้ 1.) กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือสัญลักษณ์เชิงรุนแรง และ 2.) กลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ที่มีส่วนร่วมในการกดไลก์ การแท็ก การแสดงความคิดเห็นตามปกติ และจากสมาชิกที่มีส่วนร่วม
ในกลุ่มช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้จ�านวน 8 เนื่องจาก
สมาชิกในกลุ่มค่อนข้างหวงแหนความเป็นส่วนตัว กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์จึงเป็นกลุ่มผู้ที่ยอมรับตอบ
สัมภาษณ์เท่านัน้ โดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑิ์ที่ก�าหนดดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น
แนิวคิดและทฤษฎี่
ทฤษฎีพื้นที่สาธารณะ ฮาเบอร์มาส กล่าวถึง มโนทัศน์พื้นที่สาธารณะว่าเป็นทั้งแนวคิดและ
อุดมการณ์ ในทางแนวคิดพื้นที่สาธารณะคือพื้นที่ที่ผู้คนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการถกเถียง
การพูดคุยอย่างมีเหตุผลและมีความเท่าเทียม ในการค้นหาความจริงหรือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นของ
ส่วนรวม โดยความคิด ความเท่าเทียม การยอมรับความหลากหลาย เสรีภาพ ถือเป็นอุดมคติที่มีอยู่ในพื้นที่
สาธารณะ เพราะในความเป็นจริง พื้นที่สาธารณะทีเ่ กิดขึ้นทั้งในร้านกาแฟ สโมสร วารสารด้านวรรณกรรม
ในยุโรปช่วงศตวรรษที่18 ล้วนถูกสงวนไว้แล้วซื้ึ่งผู้มีฐ์านะ ผู้ที่มีความรู้ หรือแม้แต่กระทั่งผู้หญิงก็ถูกกีด
กันออกไปจากพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงส่งผลเพียงชนชั้นน�าในสังคมยุคนั้นที่เกิด
การรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์อย่างแท้จริงแต่เกิดอ้างไปถึงผลประโยชน์โดยรวม ภาพรวมของพื้นที่
สาธารณะจึงเป็นเพียงมโนทัศน์ทไี่ ม่สามารถเกิดขึน้ ได้จริงกับทุกชนชัน้ ในสังคม (กอร์ดอน ฟินเลย์สนั , เจมส์, 2559)
โดยฮาเบอร์มาสยังกล่าวถึงพืน้ ทีส่ าธารณะตามทัศนะของตนเองว่าเป็นพืน้ ทีก่ งึ่ กลางระหว่างความเป็นส่วน
ตัวและเรือ่ งราวทางการเมือง พืน้ ทีส่ าธารณะมีคณ
ุ ลักษณะส�าคัญ 5 ประการดังนี้ อ้างอิงจากกาญจนาแก้วเทพ
และสมสุข หินวิมาน (2551)
1. เป็นพื้นที่ซื้ึ่งเต็มไปด้วยความสมัครใจของผู้เข้าร่วมสนทนาหรือการรวมกลุ่มกันของปัจเจกชนสิ่งที่
โต้แย้งหรือเกิดการถกเถียงกันเป็นเรื่องสาธารณะ รวมทั้งการสนทนานั้นจะน�าไปสู่เป้าหมายหลักคือเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
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2. เป็นพืน้ ทีซื้่ งึ่ ตัดขาดจากอ�านาจทัง้ ปวงในสังคม อิสระในตัว เช่นการปราศจากอ�านาจรัฐ์ อ�านาจทางเศรษฐ์กิจ
(ในช่วงศตวรรษที่ 20) หรืออ�านาจจากศาสนจักร (ในช่วงศตวรรษที่ 17 ที่ ศาสนจักรมีอิทธิพล)
3. เป็นพืน้ ทีเ่ กิดการแลกเปลีย่ น หมุนเวียนซื้ึง่ การใช้เหตุผล (rationality) อิสระจากความแตกต่างทางสังคม
ไม่มขี อ้ ผูกมัดด้วยสิง่ ใด อาทิ หน้าทีก่ ารงาน ต�าแหน่งทางการเมือง ยศถาบรรดาศักดิ์ ชาติกา� เนิด วงศ์ตระกูล เป็นต้น
4. สถาบั น สื่ อ มวลชนเป็ น ส่ ว นส� า คั ญ ที่ ส ามารถผลั ก ดั น ประเด็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม
ให้ เ ป็ น ไปได้ จ ริ ง เพราะเกิ ด การพู ด คุ ย โต้ แ ย้ ง อภิ ป รายในสั ง คม จากการรั บ สารเพื่ อ เป็ น
ข้อมูลที่ส�าคัญในการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ซื้ึ่งสื่อมวลชนในยุคนั้น เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
5. ผลทีเ่ กิดจากการพูดคุยในประเด็นสาธารณะนัน้ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างหรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคม ไม่ใช่การพูดนั้นเป็นเพียงการส�าเร็จความใคร่ทางปัญญาเท่านั้น กล่าวคือ
ต้องมีการลงมือปฏิบตั หิ รือสร้างการกระท�าบางอย่างเพือ่ ตอบสนองสิง่ ทีพ่ ดู คุยอย่างแท้จริงและต่อเนือ่ ง เช่น การ
รวบรวมข้อมูลจากการพูดคุยทัง้ ข้อโต้แย้ง ค�าแนะน�า ความคิดเห็นไปน�าเสนอต่อผูม้ อี า� นาจในระดับต่อไป เป็นต้น
ในปัจจุบันพื้นที่สาธารณะที่ปรากฏอยู่อย่างมีอิทธิพลคือเครือข่ายสื่อออนไลน์ซื้ึ่งต่างจากนิยามของ
ฮาเบอร์มาสทีเ่ คยกล่าวไว้เมือ่ ท�าการศึกษาตัง้ แต่ชว่ งศตวรรษที่ 18 แต่ดว้ ยความไหลลืน่ ของนิยามทีเ่ กิดการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันศตวรรษที่ 21 ซื้ึ่งฮาเบอร์มาส ก็ได้เรียบเรียงพื้นที่
สาธารณะในแต่ละยุคก่อนไว้ตามที่ฮาเบอร์มาสจะสามารถศึกษาเพื่อหาข้อมูลในการนิยามได้ ปัจจุบันจึง
สามารถนิยามถึงพืน้ ทีส่ าธารณะทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ ค�านึงถึงพืน้ ทีใ่ นโลกออนไลน์วา่ เป็นพืน้ ทีซื้่ งึ่ มีความเป็นอิสระท
างการเข้าถึง เป็นพืน้ ทีซื้่ งึ่ ผูค้ นใช้เพือ่ ประโยชน์ทหี่ ลากหลาย โดยการยกโลกความจริงเข้าสูโ่ ลกเสมือน หรือโลก
ออนไลน์รวมทั้งผู้คนยังสามารถเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร (two-way communication)
ได้ในพื้นที่สาธารณะแห่งนี้
สถานะและการเข้าใช้งานในพื้นที่สาธารณะออนไลน์ ตามทฤษฎีพื้นที่สาธารณะจึงแปรเปลี่ยนตาม
บริบทสังคมตั้งแต่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านสังคมเข้าสู่อิทธิพลของโลกออนไลน์ซื้ึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญใน
การเกิดขึน้ ของพืน้ ทีส่ าธารณะออนไลน์และเป้าประสงค์ของการใช้งานในพืน้ ทีอ่ อนไลน์เหล่านีก้ ผ็ กู โยงกับการ
เข้าใช้งานเพือ่ เข้าสังคม การเกิดขึน้ เพือ่ เป็นพืน้ ทีใ่ นการสังสรรค์ของผูค้ นในสังคม ลดข้อจ�ากัดในการเข้าถึงกัน
ทฤษฎีเกี่ยวกับความรุนแรง ทฤษฎีความรุนแรงของ Galtung (2533 อ้างถึงในภาณุรัตน์
มาจันทร์, 2556) ได้เสนอแนวคิดด้านความรุนแรงในแต่ละระดับชั้นเอาไว้ ความรุนแรงทั้ง 3
ชนิดเปรียบเป็นสามเหลี่ยมแห่งความรุนแรง ซื้ึ่งทั้ง 3 ประเภทความรุนแรงประกอบไปด้วย
1. ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เป็นความรุนแรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�าร้ายร่างกายและมีผกู้ ระท�า
หรือการมีผู้ก่อความรุนแรงอย่างชัดเจน การก่อความรุนแรงนั้นมีเครื่องมือหรืออาวุธที่ใช้ เช่น การท�าร้าย
ร่างกายโดยมีมดี เป็นอาวุธ ซื้ึง่ มีผลต่อร่างกาย โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือผลในเชิงของการท�าร้ายร่างกาย
เช่น การแทง การยิง การต่อยและผลในเชิงการขัดขวางการท�างานของร่างกาย เช่น การท�าให้ไม่มอี ากาศหายใจ
การให้อดอาหาร ซื้ึง่ เหตุการณ์เหล่านีเ้ ป็นเหตุการณ์ทเี่ ห็นได้ชดั และผูค้ นทัว่ ไปในสังคมสามารถสรุปได้ทนั ทีวา่ สิง่ นัน้ คือ
ความรุนแรง เพราะมีรอ่ งรอยความรุนแรงปรากฏให้เห็นในร่างกายของผูถ้ กู กระท�าในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ รอยบาดแผล
รอยช�า้ ไปจนขัน้ การเสียชีวติ และความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อวัตถุและทรัพย์สนิ ของผูถ้ กู กระท�าไม่ทางใดก็ทางหนึง่
2. ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) หมายถึง ความรุนแรงเกี่ยวกับบริบททาง
การเมืองและเศรษฐ์กิจ คือ การถูกกดขี่ (Repression) และการขูดรีด (Exploitation) โครงสร้างที่สร้าง
ความได้เปรียบระหว่างผูค้ นทีม่ ตี า� แหน่งต่างกันในโครงสร้างนัน้ ๆ ผูท้ มี่ อี า� นาจทีม่ ากกว่าจะเอารัดเอาเปรียบ
ผู้มีอ�านาจน้อยกว่า ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนต่อกัน รวมทั้งความไม่เท่าเทียมในการ
แลกเปลี่ยนส่งผลต่อความอยู่รอดและความเป็นอยู่ของผู้เสียเปรียบในโครงสร้างนั้นท�าให้คนกลุ่มนี้ต้องมี
ความทุกข์ยากที่เกิดจากความยากจน ความอดอยาก การขาดยารักษาโรคและการบริการด้านสุขภาพที่มี

24
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

ความจ�าเป็น ความขาดแคลนแบบนีอ้ าจส่งผลกระทบกับความอยูด่ มี สี ขุ ของกลุม่ ทีเ่ ป็นฝ่ายเสียเปรียบในเชิง
โครงสร้างนี้ นอกเหนือจากผลกระทบทางร่างกาย ความรุนแรงในเชิงโครงสร้างยังมีผลต่อจิตใจและสิง่ ทีอ่ ยูภ่ าย
ในใจหรือจิตวิญญาณของผูค้ นในสังคมผ่านขัน้ ตอนการควบคุมพัฒนา ส�านึกร่วมกับการเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลง
สังคมของกลุม่ ทีเ่ สียเปรียบในเชิงโครงสร้างทีเ่ ป็นอยู่ กระบวนการเหล่านีม้ กั จะอยูใ่ นรูปของการจ�ากัดการเข้าถึงหรือ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึน้ ในสังคมและการผลักดันกลุ่มที่มีอ�านาจน้อยไปอยูใ่ นสถานะชาย
ขอบของสังคม ท�าให้คนในสังคมมองไม่สามารถมองเห็นสภาพของการกดขีแ่ ละการเอารัดเอาเปรียบทีเ่ ป็นอยู่
3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบริบทของ
วัฒนธรรมที่รองรับและให้ความเป็นธรรมแก่การใช้ความรุนแรงทั้งทางตรงและทางโครงสร้าง
โดยความรุนแรงทางวัฒนธรรมนั้นจะปรากฏอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สัญลักษณ์ ศาสนา อุดมการณ์
ภาษา วิทยาศาสตร์ศิลปะ เป็นต้น รวมทั้งเป็นระบบความเชื่อ โดยสังคมเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการ
ท�าร้ายร่างกายและจิตใจระหว่างคนในสังคมกลายเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้หรือจ�าเป็นต้องยอมรับ
วัฒนธรรมในฐ์านะที่เป็นกรอบความหมายที่คนท�าความเข้าใจตนเองและชีวิตทางสังคม มีมุมที่ให้ความ
เป็นธรรมกับความรุนแรงในหลายรูปแบบส่งผลให้ปรากฏการณ์ที่เป็นความรุนแรงในด้านโครงสร้าง
กลายเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับกันได้หรือเป็นเรื่องที่มีความถูกต้อง หลายสิ่งที่ท�าให้เกิดความทุกข์ทั้งต่อ
ร่างกายและทางใจให้กับคนในสังคมจึงไม่ถูกจัดหรือมองเห็นเป็นความรุนแรง เช่น การต่อยมวย ในความ
เข้าใจของคนโดยทั่วไปคือการที่น�าคนสองคนมาต่อสู้กันในสังเวียนแบบนี้ไม่ถือเป็นการใช้ความรุนแรง
และยังเป็นทีย่ อมรับมีผตู้ ดิ ตามอยูม่ าก และคนในสังคมก็นงั่ ดูการต่อสูแ้ บบนีข้ องนักมวยทีบ่ างครัง้ อาจมีการ
บาดเจ็บสาหัสเกิดขึน้ ได้อย่างสนุกสนานและภูมิใจในหลายกรณีที่นักมวยของประเทศตนมีชัยชนะ เป็นต้น
ซื้ึง่ พบได้วา่ ความรุนแรงทางตรงถูกหล่อเลีย้ งอยูด่ ว้ ยความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
สรุปผู้ลกัารวิจััย
ความรุนแรงของสิ่งที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม
ความรุนแรงที่ปรากฏผ่านการสือ่ สารภายในกลุม่ พบทัง้ ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรม โดยความรุนแรงเชิงโครงสร้าง แฝงฝังอยูใ่ นรูปแบบของมิตเิ รือ่ งเพศ ซื้ึง่ ใน “กลุม่ จ�อกจ�อก” สามารถ
ใช้คา� ทีส่ อ่ ไปในทางเพศได้เป็นเรือ่ งปกติไม่วา่ ระดับของภาษาจะมีความรุนแรงเพียงใด แต่สมาชิกก็เข้าใจและไม่
มีขอ้ โต้แย้ง แม้ภายนอกกลุม่ จะมองอย่างไรก็ตามแต่ในกลุม่ คือเรือ่ งปกติ ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
ผ่านภาษาและค�าเหล่านีไ้ ด้โดยไม่ถกู มองว่าเป็นสิง่ เลวร้าย ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามต่าง ๆ ของสังคมไทยโดยรวม
และในมิติด้านเศษฐ์กิจ “กลุ่มจ�อกจ�อก” แสดงให้เห็นว่าถึงแม้กรณีศึกษาจะประสบความส�าเร็จจากการ
ใช้พื้นที่ออนไลน์ในการสร้างรายได้มากเพียงใด แต่ก็สามารถน�าเรือ่ งราวเหล่านั้นมาสร้างประเด็นให้เป็นที่
กล่าวถึงในกลุม่ ได้เสมอและมีทศั นคติไปในทิศทางลบมากกว่าในการแสดงความคิดเห็นจากสมาชิกส่วนใหญ่
ความรุนแรงในเชิงโครงสร้างตามที่ปรากฏ เป็นความรุนแรงที่สะท้อนความคิดของคนภายนอกที่
มองเข้าไปยังตัวบุคคลหนึ่ง ใน “กลุ่มจ�อกจ�อก” ได้ยกบุคคลที่สามมากล่าวถึง และมองในอีกหลายด้าน
เกีย่ วกับบุคคลนัน้ ความรุนแรงเชิงโครงสร้างมีพนื้ ฐ์านการสร้างเรือ่ งราวมาจากตัวของบุคคลทีส่ ามเอง ทัง้ เป็น
เรื่องที่ติดตัวมาตัง้ แต่เกิด คือเรื่อง พื้นฐ์านครอบครัว ฐ์านะ เพศสภาพและเรื่องที่บุคคลนัน้ สร้างขึ้นหรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงตนเอง คือการหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว การศึกษา การท�างาน เพศวิถี สิ่งเหล่านี้
สร้างให้บคุ คลมีตวั ตนในสังคม เมือ่ มีสอื่ กลางพืน้ ทีส่ าธารณะออนไลน์จงึ ถูกเผยแพร่สสู่ งั คมวงกว้างมากขึน้ ทัง้ ที่
ตัง้ ใจและไม่ได้ตงั้ ใจ แต่เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ทีไ่ ม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ “กลุม่ จ�อกจ�อก” น�าเรือ่ งมากล่าวซื้�า้ ๆ
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และขุดค้นไปถึงประวัติของกรณีศึกษาอย่างจริงจังเพื่อจะสร้างประเด็นให้เกิดขึ้นในกลุ่ม แม้ในปัจจุบัน
ผู้คนจะให้ความส�าคัญกับตัวตนที่แท้จริง ความเป็นตัวตนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายคนเลือกที่
จะยอมรับในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แต่เรื่องเหล่านั้นเมื่อกรณีศึกษาก้าวเข้าสู่กลุ่มบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง
เป็นกระแสในโลกออนไลน์ “กลุม่ จ�อกจ�อก” จะน�าเรื่องเหล่านีม้ าวิพากษ์วจิ ารณ์เป็นเรื่องปกติของบริบทกลุม่
ส่วนความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม พบในรูปแบบการใช้ภาษา ทัง้ ใช้เพือ่ เปรียบเทียบ ใช้เพือ่ การล้อเลียน เสียดสี
เหน็บแนม มีการให้ความหมายค�าใหม่ เพือ่ เข้าใจตรงกันของคนในกลุม่ และพบในรูปแบบการใช้สญ
ั ลักษณ์
ทั้งการใช้ภาพนิ่ง ภาพนิ่งที่มีการตัดต่อ ภาพนิ่งที่มีตัวอักษร หรือการใช้ภาพเคลื่อนไหว โดยการศึกษา
ผ่านกรณีศึกษาที่ถูกกล่าวถึงภายในกลุ่ม ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นกับกรณีศึกษาเป็นการ
น�าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกรณีศึกษาที่ถูกน�าเสนอในโลกออนไลน์ หลังจากที่กรณีศึกษาใช้พื้นที่ออนไลน์
เป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ หรือการขายความเป็นส่วนตัวและเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองอย่างมาก
สู่โลกออนไลน์ทั้งเรื่องที่ดีและไม่เหมาะสม กลายเป็นสมาชิกใน “กลุ่มจ�อกจ�อก” มีเรื่องมากมายในแต่ละ
กรณีศึกษาที่หยิบน�ามาตั้งเป็นโพสต์ น�ามากล่าวถึงในแต่ละช่วงที่เกิดประเด็นทางสังคมขึ้น นอกเหนือจาก
การขุดค้นเรื่องราวในอดีตด้วยตนเองของสมาชิกกลุม่ กรณีศึกษาคือคนทีย่ อมเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวด้วยตน
เอง โดยทีข่ อ้ มูลเหล่านัน้ ได้ยอ้ นกลับมาสะท้อนกรณีศกึ ษาเองจากการกระท�า “กลุม่ จ�อกจ�อก” เพียงน�ามาย�า้
กล่าวถึงซื้�้า อยู่ที่จะเลือกน�าเสนอในรูปแบบใดออกมา และกรณีศึกษาจะมีภูมิต้านมากเพียงพอแค่ไหนที่
รับมือกับการถูกน�าเรื่องราวส่วนตัวมาวิพากษ์วิจารณ์ เพราะความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเป็นกลุ่ม
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ได้และพบเห็นง่ายในโลกออนไลน์ ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างความรุนแรงนี้
ได้โดยเฉพาะใน “กลุม่ จ�อกจ�อก” ความคิดของคนหมูม่ ากเป็นสิง่ เร้าทีส่ า� คัญให้เกิดความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมได้
“กลุ่มจ�อกจ�อก” กับสิ่งทีป่ รากฏในฐ์านะพื้นที่สาธารณะ
มิติหน้าที่ของการเป็นพื้นที่สาธารณะออนไลน์บริบท “กลุ่มจ�อกจ�อก” คือการเป็นพื้นที่ในการแลก
เปลี่ยนข้อมูลของสมาชิก และมองว่าพื้นที่นี้มีความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร เพียงแต่ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการรับรู้ พร้อมกับการรูว้ า่ บริบทของกลุม่ มีความน่าเชือ่ ถือได้มากน้อยเพียงใด แม้ความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ใน
กลุม่ ไม่แน่นแฟ้น หรือมีความชัดเจน คือการรวมตัวภายในกลุม่ ไม่ได้มกี ารจัดกิจกรรมทีท่ า� ให้สมาชิกได้มาใช้
เวลามีการพบปะกันเหมือนพืน้ ทีส่ าธารณะทางกายภาพ หรือย้ายผูค้ นจากโลกออนไลน์มาพบกันในโลกความ
จริง แต่ผใู้ ช้งานยังเลือก “กลุม่ จ�อกจ�อก” เป็นส่วนหนึง่ ของพืน้ ทีใ่ นการรับรูข้ า่ วสาร โดยเฉพาะด้านบันเทิง และ
รวมตัวกันอย่างหลวมหลวมรูเ้ พียงว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ นอกเหนือจากนัน้ กลุม่ ยังสามารถเป็นพืน้ ที่
ให้ผู้คนในสังคมมาแสดงความคิดเห็นต่อการกระท�าที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นส่วนหนึ่งใน
การวิพากษ์วจิ ารณ์เพือ่ สะท้อนจุดบกพร่องทางสังคมในอีกแง่หนึง่ เพราะเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูล
บางอย่างทีไ่ ม่ถกู น�าเสนอในสือ่ ช่องทางหลัก หรือการใช้คา� ในการแสดงความคิดเห็นทีร่ นุ แรงทางภาษาได้ โดยความ
รับผิดชอบอยูใ่ นขอบเขตแต่ละบุคคล “กลุม่ จ�อกจ�อก” ท�าหน้าทีเ่ ป็นพืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นเท่านัน้ ไม่ได้มขี อ้ ผูกมัดใด
มิติการใช้งานในพื้นที่สาธารณะ เป็นการตอกย�้าว่าพื้นที่ “กลุ่มจ�อกจ�อก” ตั้งอยู่บนโลกออนไลน์ที่
มีความอ่อนไหวของข้อมูลคือเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามารับรู้ หรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้
ข้อมูลที่ปรากฏในกลุ่มสามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับใครก็ได้หรือแม้แต่ผู้โพสต์เอง การเป็นพื้น
ที่ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของกลุ่มท�าให้เกิดความยืนยงของข้อมูลในอีกแง่หนึ่ง คืออยู่ที่ตัวบุคคล
การเป็นสมาชิกในกลุ่มจ�าเป็นต้องใช้ความรู้สึกส่วนตัวสูงในการตัดสินใจท�าอะไรก็ตามในกลุ่ม หรือ
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ตัดสินการกระท�าของสมาชิกในกลุม่ ความรับผิดชอบตกอยูเ่ ฉพาะบุคคล ไม่เกีย่ วข้องกับกลุม่ หรือสมาชิกคน
อื่น แต่การได้เข้ามาเป็นสมาชิกเสมือนเป็นการเข้าสู่พนื้ ทีส่ าธารณะออนไลน์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้อง
การขัน้ พืน้ ฐ์านในการเข้าสังคมของผูค้ นในปัจจุบนั ได้ทลี่ ดทอนข้อจ�ากัดต่าง ๆ ในการสือ่ สารและการรวมตัว
นอกจากนีก้ ารเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะในการเกิดความรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นของ “กลุม่ จ�อกจ�อก”
เกิดขึ้นผ่านการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ การเป็นพื้นที่
สาธารณะออนไลน์และบริบทของกลุ่มที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิก ความเป็นกลุ่มก้อนหรือการ
เดินตามทัศนคติของสมาชิกหมูม่ ากในกลุม่ เป็นสิง่ เร้าทีส่ า� คัญมากทีจ่ ะจูงใจให้สมาชิกกล้าใช้พนื้ ทีน่ ใี้ นการแสดง
ความต้องการ ความคิดเห็นของตนเองออกมามากว่าพืน้ ทีส่ าธารณะออนไลน์อนื่ แม้แต่ในพืน้ ทีส่ ว่ นตัวบนโลก
ออนไลน์ สิง่ ทีป่ รากฏให้เห็นได้เด่นชัดจึงเป็นความรุนแรงในเชิงวัฒนธรรม เพราะเป็นกลุม่ ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้
ได้งา่ ยผ่านการแสดงความคิดเห็นจากหลักฐ์านเชิงประจักษ์ ในส่วนของเจตนาคือการสะท้อนแง่มมุ หนึง่ ของ
กลุม่ คนในสังคมทีม่ องไปยังบุคคลทีส่ ามทีถ่ กู น�ามากล่าวถึงในกลุม่ ซื้ึง่ สมาชิกเชือ่ ว่าบุคคลทีจ่ ะถูกน�ามากล่าวถึง
ในกลุม่ ต้องมีประเด็นในสังคมใดเกิดขึน้ และมีแนวโน้มของประเด็นนัน้ ไปในทิศทางลบก่อน ส่วนบุคคลทีป่ ฏิบตั ติ น
วางตัวอย่างเหมาะสมตามวิถีของตนเองแล้วก็ไม่ต้องมีความกังวลใดที่กลุ่มจะเลือกน�าไปวิพากษ์วิจารณ์
อภิปรายผู้ลกัารวิจััย
ความรุนแรงทางความคิดเห็นทีป่ รากฏใน “กลุ่มจ�อกจ�อก”
ความรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ภายใน “กลุ่มจ�อกจ�อก” ไม่ใช่เป็นความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อบุคคลที่สามอย่างจริงจังถาวร เป็นเพียงทางผ่านของความคิดเห็นไปสู่โลก
ออนไลน์อนื่ เพราะพืน้ ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นกลุม่ ปิดการแสดงความคิดเห็นย่อมมีอรรถรส มีความสนุกสนาน มีความตลก
สร้างความพึงพอใจกับสมาชิก การแสดงความคิดเห็นจึงแสดงออกมาโดยขอบเขตของกลุ่ม และยังเป็น
พื้นที่ในการเสพข้อมูลข่าวสารหนึ่งที่นอกเหนือจากช่องทางปกติ เป็นทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารที่
มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับ อานุรักษ์ เขื่อนแก้ว (2562) กล่าวถึง พื้นที่สาธารณะในสื่อออนไลน์ว่า
“พืน้ ทีใ่ นการน�าเสนอข่าวของสือ่ รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ช้สอื่ ในการติดตามสือ่ เฟซื้บุก� ประเภทข่าว
ถือเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างหนึ่งที่สมาชิกในสังคมออนไลน์ สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่าง
อิสระ ซื้ึง่ ในที่นี้คือประเด็นความรุนแรง แต่การแสดงออกแฝงไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึก และค�าพูดที่รุนแรง
ต่อบุคคลทีส่ ามทัง้ ผูก้ ระท�าความผิดและผูถ้ กู กระท�า จนเป็นเสมือนการซื้�า้ เติมหรือเพิม่ ระดับของความรุนแรง
ในเนือ้ ข่าวนัน้ ดังนัน้ การแสดงออกทางอารมณ์ การใช้ภาษาและความรุนแรงทางความคิดจึงเกิดขึ้นได้งา่ ย
และเป็นการกระท�าทีท่ า� ตามกัน ซื้�า้ ๆ หรือมีการเลียนแบบทางการแสดงอารมณ์และความคิด หากแต่ถา้ รูเ้ ท่าทัน
ก็ตอ้ งตระหนักและใช้วจิ ารณญาณในการร่วมวิเคราะห์สารนัน้ ๆ ก่อนทีจ่ ะแสดงออกทางความคิดใด ๆ ออกมา”
ความหลากหลายของสมาชิกความรู้ความสามารถที่มีก็ได้น�ามาซื้ึ่งการแสดงความสามารถ
ในพื้นที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน ทักษะในการตัดต่อวิดีโอ ภาพและเสียง
ทักษะในการกลัน่ กรอง ทักษะในการใช้ภาษา สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเกิดขึน้ ไปพร้อมกับ “กลุม่ จ�อกจ�อก” ความรุนแรงที่
คนภายนอกมองเข้ามายังกลุม่ ย่อมมองว่าสิง่ เหล่านีค้ อื ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ เพราะสิง่ ทีแ่ สดงออกสูภ่ ายนอก
“กลุ่มจ�อกจ�อก” มีความเป็นกลุ่มก้อนในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา
การใช้ค�าพูด การแสดงความคิดเห็นมีความสุดโต่งของตัวตน แต่ผู้ที่เข้ามาสัมผัสในกลุ่มจะมีความ
คิดเห็นทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม ทัศนคติทมี่ ตี อ่ กลุม่ เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ เริม่ หามุมทีด่ ี มุมทีม่ ปี ระโยชน์ สามารถ
เลือกรับสิง่ ทีต่ นเองต้องการ สิง่ ทีต่ นเองอยากรับรู้ และเลือกทีจ่ ะจัดการกับสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการด้วยการปล่อยผ่าน
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เพราะความเข้าใจที่มีมากขึ้น ถึงแม้ “กลุ่มจ�อกจ�อก” จะถูกปิดไปหลายครั้งสมาชิกยังคงตามเข้ากลุ่ม
ใหม่อยู่เสมอ แสดงถึงความเป็นกลุ่มที่สมาชิกยังให้ความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มต่อ
ไป สอดคล้องกับพรชนก ดาวประดับ (2560) กล่าวถึง “พื้นที่สาธารณะออนไลน์จะเปิดโอกาสให้เกิดการ
แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง อภิปรายอย่างกว้างขวาง ในอีกแง่หนึ่งพื้นที่สาธารณะออนไลน์คือพื้นที่ที่ใช้
เพื่อระบายความคับคั่งใจ มักปรากฏในรูปแบบ ข้อความแสดงความคิดเห็นที่เขียนขึ้นในโลกออนไลน์ ส่วน
กาญจนาแก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน (2551) กล่าวว่า กลุ่มค�าพูดที่แสดงความรู้สึก (Avowals) เป็นกลุม่
การกระท�าในเชิงภาษาทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ต้องการแสดงความรูส้ กึ ภายในของผูส้ ง่ สาร หรือต้องการตอกย�า้ บางสิง่
การกระท�าในลักษณะนี้จะมีการใช้อารมณ์ ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ การด่าทอ การใช้ค�าเสียดสี
การใช้ค�าพูดตลกร้าย การใช้ค�าหยาบ การใช้ความรู้สึกส่วนตัว สิ่งนี้สะท้อนอารมณ์ของผู้ส่งสารได้
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน “กลุ่มจ�อกจ�อก” จึงเป็นความรุนแรงในทางอ้อม คือความรุนแรงที่ไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อบุคคลที่สามในทันทีทันใด หรือการแสดงความคิดเห็นไม่ได้น�าไปสู่กระบวนการที่ส�าคัญใน
สังคม อาทิ การจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมของคนในกลุม่ แต่จากการรวมตัวกันแบบหลวมหลวมจึงท�าได้เพียงการ
รวมกลุ่มเพือ่ กระท�าการในโลกออนไลน์เท่านั้น คือการรวมตัวกันเพือ่ จัดทัวร์ “จ�อกจ�อก” ซื้ึง่ เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมทีส่ ะท้อนตัวบุคคลนัน้ ทีไ่ ด้รบั การตีตราจากสมาชิกในกลุม่ ว่าสมควรได้รบั การสัง่ สอนด้วยการจัดทัวร์ไปลง
จากกรอบความคิดในเรื่องความรุนแรงของ Gultung ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากที่สุดภายใน
“กลุ่มจ�อกจ�อก” เป็นความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ที่แฝงฝังผ่านรูปแบบการใช้ภาษา เนื่องจากการสื่อสาร
ผ่านกลุม่ เป็นการสือ่ สารแบบออนไลน์ อยูบ่ นพืน้ ทีส่ าธารณะออนไลน์ กิจกรรมทีด่ า� เนินไปของกลุม่ คือการใช้
ตัวอักษรในการสือ่ สารผ่านการแสดงความคิดเห็น ความรูส้ กึ และเพิม่ อรรถรสการสือ่ สารด้วยการใช้รปู ภาพ
และภาพเคลือ่ นไหว แต่ผลของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเป็นความรุนแรงที่ไม่ได้ส่งผลต่อบุคคลที่สามหรือ
ผูถ้ กู กระท�าโดยตรงเป็นผลทีเ่ กิดในทางอ้อม บุคคลนัน้ อาจได้รบั ผลกระทบนีห้ รือไม่ได้รบั ก็ได้ เพราะเป็นกลุม่
ปิดการรับรูเ้ รือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ จ�าเป็นต้องเข้ามาเป็นสมาชิกหรือมีสมาชิกเอาเรือ่ งภายในกลุม่ ไปบอกต่อ
“กลุ่มจ�อกจ�อก” ในฐ์านะการเป็นพื้นที่สาธารณะ
“กลุ่มจ�อกจ�อก” ในฐ์านะการเป็นพื้นทีส่ าธารณะ น�ามาซื้ึ่งอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเป็นพื้นที่
รวมผูค้ นหลากหลาย ทัง้ ตัวตนจริงและตัวตนนิรนาม พืน้ ที่ “กลุม่ จ�อกจ�อก”จึงท�าหน้าทีส่ า� คัญในการกระตุน้ ให้เกิด
การมีสว่ นร่วมของสมาชิก แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็นกลุม่ ทีม่ กี ารแสดงออกทางความคิดอย่างตรงไปตรงมาผลลัพธ์ที่
แสดงออกมาจึงมีความรุนแรงทัง้ เชิงโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรม โดยมีนา�้ หนักไปทีค่ วามรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่
ถูกแสดงออกและพบเห็นในกลุม่ ได้งา่ ยและเยอะทีส่ ดุ ตามหลักฐ์านทีพ่ บ โดย ตวงรัก จิรวัฒนรังสี (2558) กล่าวว่า
มนุษย์ถูกหลักศีลธรรม กฎเกณฑิ์ครอบไว้จนไม่สามารถแสดงความรุนแรงต่าง ๆ ออกมาได้ตามความพอใจ
เนื่องจากความรุนแรงถูกท�าให้เป็นสิ่งไม่ดี ความรุนแรงจึงไม่ถูกแสดงในพื้นที่สาธารณะ แต่เมื่อได้รับ
สิ่งเร้าบางอย่างที่เป็นทางออกหรือเปิดพื้นที่ให้ผู้คนสามารถแสดงความรุนแรงทางความคิดได้อย่างอิสระ
สื่อที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งเร้าที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการกระตุ้นความรู้ ทัศนคติจนผู้คนเกิดการรับรู้และ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความรุนแรงออกมาได้ ซื้ึง่ หลักการนีส้ อดคล้องกับ “กลุม่ จ�อกจ�อก” ทีเ่ ปิดพืน้ อิสระไม่จา� กัด
ตัดสิน หรือเซื้นเซื้อร์ ความคิดเห็นของสมาชิก จึงมีการแสดงความคิดเห็นเชิงรุนแรงโดยไม่ได้ค�านึงถึงสิ่งใด
มาขวางกัน้ ความคิด และใช้งานพื้นที่สาธารณะเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
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นอกจากนั้น การเป็นพื้นที่สาธารณะตามค�านิยามของฮาเบอร์มาสที่กล่าวถึง พื้นที่สาธารณะมีว่าคุณ
ลักษณะส�าคัญ 5 ประการ (อ้างถึงใน กาญจนาแก้วเทพ และสมสุขหินวิมาน, 2551) คือ 1.เป็นพืน้ ที่ซื้ึ่งเต็ม
ไปด้วยความสมัครใจของผูเ้ ข้าร่วมสนทนาหรือการรวมกลุม่ กันของปัจเจกชน 2.เป็นพืน้ ทีซื้่ งึ่ ตัดขาดจากอ�านาจ
ทัง้ ปวงในสังคม อิสระในตัว เช่นการปราศจากอ�านาจรัฐ์ เศรษฐ์กิจ ศาสนา และ 3.เป็นพืน้ ทีเ่ กิดการแลกเปลีย่ น
หมุนเวียนซื้ึง่ การใช้เหตุผล (rationality) อิสระจากความแตกต่างทางสังคม ไม่มขี อ้ ผูกมัดด้วยสิง่ ใด อาทิ หน้าทีก่ ารงาน
ยศ โดยใน 3 หลักการนีพ้ บใน “กลุม่ จ�อกจ�อก” ในบริบททีต่ า่ งออกไป กล่าวคือ “กลุม่ จ�อกจ�อก” เป็นพืน้ ทีซื้่ งึ่ เต็ม
ไปด้วยความสมัครใจของผูเ้ ข้ามาเป็นสมาชิก แต่เป้าหมายหลักของการเข้าเป็นสมาชิกไม่ใช่เพือ่ ประโยชน์ที่
ยิง่ ใหญ่ตอ่ ส่วนรวมหรือใครก็ตาม ถึงแม้พนื้ ทีน่ หี้ ากมองภายนอกจะตัดขาดจากอ�านาจต่าง ๆ ทีม่ ใี นสังคม คือ
เมือ่ เข้าไปอยูใ่ นกลุม่ ทุกคนมีสทิ ธิในการแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาโดยไม่มขี อ้ ได้เปรียบทางสังคมใด
เข้ามาเกีย่ วข้อง แต่ขอ้ มูลทีเ่ กิดการแลกเปลีย่ นหมุนเวียนในพืน้ ทีแ่ ห่งนีไ้ ม่ใช้เพือ่ การก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
เพราะเป็นการตอบสนองความต้องการของคนเฉพาะกลุม่ เท่านัน้ จุดมุง่ หมายทีส่ า� คัญคือความบันเทิง ความสนุกสนาน
ผ่อนคลายความเครียด เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ไม่ใช่เพื่อการพูดคุยแลกเปลี่ยน
การวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ดังความบันเทิงที่ปรากฏกิจกรรมในกลุ่มทั้ง
การแสดงความคิดเห็น ทัศนคติความคิด รวมทั้งกลุ่มย่อยในเครือ “จ�อกจ�อก” ล้วนเกิดขึน้ เพื่อความบันเทิง
และเปิดพื้นที่ให้ผู้คนที่มีความชอบเหมือนกันได้มีพื้นที่ร่วมกันในการท�ากิจกรรมตามความต้องการ
โดยในงานของรัตนาวลี เกียรตินยิ มศักดิ์ (2542, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554) ได้อธิบาย
ถึงพืน้ ทีส่ าธารณะในบริบททีเ่ กิดขึน้ ในโลกออนไลน์ ท�าหน้าทีส่ า� คัญ 6 ประการ 1.การเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะ
2.การสอดส่องดูแลเชิงสังคม คือการเป็นพื้นที่ซื้ึ่งใช้ในแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์สังคม เป็นพื้นที่ใน
การระวังภัยและสามารถใช้เพื่อร้องทุกข์ได้ 3.การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประโยชน์ของชาติและการ
จัดการดูแลสังคมโดยรวมของภาคประชาชนเข้าที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้มากขึ้น 4.การสร้างสายสัมพันธ์
คือ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการหาเพื่อน การหาคู่รัก เป็นต้น 5. การให้ความบันเทิง
คือ เป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองต้องการ เป็นสถานที่ในการปลดปล่อยอารมณ์
ทางเพศและความก้าวร้าวที่มี เป็นการปลดปล่อยความตึงเครียดที่เผชิญ และ 6.การเป็นช่องทางการสื่อ
สารต้องห้าม คือมีการให้อิสระในการเผยแพร่และการเข้าชม เรื่องทางเพศ เรื่องที่ผิดศีลธรรมจรรยาทาง
สังคม หรือข้อมูลต้องห้ามเชิงสังคม เป็นต้น “กลุ่มจ�อกจ�อก” มีความสอดคล้องในการเป็นพื้นที่
สาธารณะในโลกออนไลน์ดังกล่าว คือการเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย
สมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในสังคมที่ช่วยการสอดส่องดูพฤติกรรมของผู้คนในสังคม ในที่นี้เมื่อใครมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมตามทัศนคติของสมาชิกกลุ่มก็จะมีการจัดทัวร์ “จ�อกจ�อก” ไปลง เพื่อให้ทราบว่า
บุคคลนั้นก�าลังท�าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมอยู่ เป็นเสียงสะท้อนสังคมจากคนกลุ่มหนึ่ง ในอีกด้านความ
รุนแรงทีเ่ กิดขึ้นจากการจัดทัวร์ถูกมองว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดีเช่นเดียวกัน ซื้ึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของบุคคลถึงจะเป็น
ส่วนหนึง่ ของการสอดส่องดูแลทางสังคมในภาคประชาชนก็ตาม เพราะใน “กลุม่ จ�อกจ�อก” เป็นการรวมตัวของ
ความสัมพันธ์แบบไม่ยงั่ ยืนถาวร ทุกคนรูว้ า่ ตนเองเป็นสมาชิกและเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ แต่กไ็ ม่มอี ะไรยืนยันถึง
การมีอยู่ในตัวตน เพียงแต่สมาชิกสามารถรับรู้ถึงบริบทกลุม่ และตอบกลับบทสนทนาที่เกิดขึ้นในกลุ่มได้ใน
ทันทีแม้ไม่รจู้ กั กันมาก่อน เพราะกลุม่ ไม่เคยจัดกิจกรรมใดทีเ่ ปิดโอกาสสมาชิกได้ทา� กิจกรรมพบปะกันจริง ๆ
เหนือสิ่งอืน่ ใดคือความบันเทิงทีเ่ กิดขึน้ ในกลุ่ม เป็นจุดมุ่งหมายที่ไม่เคยหายไปจากกลุ่ม พื้นฐ์านที่ส�าคัญใน
การอยู่ในกลุ่มคือความสนุกสนาน ไม่มีเรื่องเครียดหรือสร้างเรื่องที่มีความยุง่ ยาก มีความซื้ับซื้้อนของข้อมูล
และยังเป็นพื้นที่ในการใช้เพื่อสื่อสารสารต้องห้ามทางสังคม คือการเป็นพื้นที่ที่มีอิสระในการเลือกใช้ภาษา
และการสนทนาโต้ตอบที่ไม่ต้องค�านึงถึงภาพลักษณ์ บางข้อความเราไม่ใช้ในชีวิตประจ�าวันหรือไม่แสดง
พฤติกรรมบางอย่างในพื้นที่สาธารณะอื่น แต่ใน “กลุ่มจ�อกจ�อก” ทุกคนมีสิทธิในการเข้าใช้งานและแสดง
ความคิดเห็นขึน้ อยูก่ บั ความคิดของแต่ละคนทีจ่ ะสือ่ สารออกมาในรูปแบบใดและมีวจิ ารณญาณมากเพียงใด
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การเป็็นี้พ่�นี้ท้�สาธีารณะข้อง “กลุ่มีจั๊อกจั๊อก” จัึงมี้บทบาทเพ่�อตอบสนี้องควิามีต้องการข้องสมีาชิิกในี้
กลุ่มี การรวิมีตัวิท้�เกิด้ข้ึ�นี้ไมี่มี้ผ่ลในี้เชิิงพาณิชิย์และไมี่มี้จัุด้มีุง่ ห้มีายเพ่�อผ่ลป็ระโยชินี้์ในี้วิงกวิ้าง แมี้ภายในี้
กลุ่มีจัะมี้การวิิพากษ์วิิจัารณ์อย่างตรงไป็ตรงมีา มี้ควิามีรุนี้แรงในี้การแสด้งออกในี้การแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้
แต่สิ�งท้�เกิด้ข้ึ�นี้เป็็นี้เร่�องป็กติท�เ้ กิด้ข้ึ�นี้ในี้กลุ่มีตั�งแต่เริ�มีและไมี่ได้้ถุูกมีองวิ่าเป็็นี้เร่�องท้�เลวิร้าย ทุกคนี้มี้สิทธีิในี้
การแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้ในี้กลุ่มี
ข้อเสื่นอแนะสื่ำาห็รับการศึกษาต่อในอนาคต
1. จัากผ่ลการศึึกษาในี้ป็ระเด้็นี้เร่�องควิามีห้ลากห้ลายข้องผู่้คนี้ในี้ฐานี้ะพ่�นี้ท้�แห้่งการแลกเป็ล้�ยนี้
ข้้อมีูล ผู่้วิิจััยเสนี้อวิ่าควิรทำาการศึึกษาในี้เร่�องทุนี้ตามีทฤษฎี้ทุนี้ข้องป็ิแอร์ บูร์ด้ิเยอ ข้องผู่้ใชิ้งานี้ในี้พ่�นี้ท้�
สาธีารณะออนี้ไลนี้์ : กรณ้ศึึกษา “กลุ่มีจั๊อกจั๊อก” เพราะเป็็นี้พ่�นี้ท้�ซื้ึ�งมี้ควิามีห้ลากห้ลายข้องสมีาชิิก
และเป็็นี้พ่�นี้ท้�ท้�เกิด้ควิามีรุนี้แรงในี้การส่�อสารบนี้โลกออนี้ไลนี้์ ห้ร่ออาจัเป็็นี้กลุ่มีส่วินี้ตัวิห้ร่อแฟนี้เพจั
สาธีารณะ ท้�มี้ควิามีสนี้ใจัในี้เร่�องต่าง ๆ และถุูกนี้ำาเสนี้อในี้โลกออนี้ไลนี้์ เพ่�อศึึกษาวิ่ากลุ่มีคนี้ท้�เข้้าไป็
เป็็นี้ส่วินี้ห้นี้ึง� ข้องกลุมี่ ได้้มีท้ นีุ้ ทางชิ้วิติ อย่างไร ท้ท� าำ ให้้เกิด้การแสด้งตัวิตนี้ออกและใชิ้ควิามีรุนี้แรงในี้โลกออนี้ไลนี้์ข้นี้�ึ
2. จัากผ่ลการศึึกษาในี้ส่วินี้ข้องควิามีรุนี้แรงเชิิงวิัฒนี้ธีรรมีในี้มีิติข้องการใชิ้ภาษาท้�มี้การพัฒนี้าการใชิ้
ภาษาท้เ� ข้้าใจัเฉพาะกลุมี่ เป็็นี้การใชิ้คาำ เด้ิมีเพ่อ� ควิามีห้มีายให้มี่ทส�้ ามีารถุเข้้าใจักันี้ภายในี้กลุมี่ เฉพาะเท่านี้ันี้�
ผู่วิ้ จัิ ยั จัึงเสนี้อการศึึกษาในี้เร่อ� งวิัฒนี้ธีรรมีกลุมี่ เฉพาะ เนี้่อ� งจัาก “กลุมี่ จั๊อกจั๊อก” มี้การอยูร่ วิ่ มีกันี้เป็็นี้กลุมี่ ให้ญ่
แมี้เป็็นี้พ่�นี้ท้�สาธีารณะในี้โลกออนี้ไลนี้์ แต่ก็สามีารถุรักษากลุ่มีคนี้ท้�มี้ควิามีเข้้าใจั บริบทข้องกลุ่มี มี้มีุกตลก
มี้ภาษา มี้สัญลักษณ์ มี้การเป็ร้ยบเท้ยบ โด้ยคนี้ภายในี้กลุ่มีจัะเข้้าใจัในี้สิ�งท้�ถุูกเอามีานี้ำาเสนี้อภายในี้กลุ่มี
มีากกวิ่าผู่้ใชิ้งานี้ในี้โลกออนี้ไลนี้์ท้�ไมี่ได้้อยู่ในี้กลุ่มี ทำาให้้กลุ่มีมี้เอกลักษณ์ เพ่�อสะท้อนี้วิัฒนี้ธีรรมีท้�เกิด้ข้ึ�นี้
ในี้กลุ่มีเฉพาะจัากการพัฒนี้าพ่�นี้ท้�สาธีารณะตามียุคสมีัยท้�โลกออนี้ไลนี้์เข้้ามีามี้อิทธีิพลในี้วิิถุ้ชิ้วิิตมีากข้ึ�นี้
3. จัากผ่ลการศึึกษาในี้ส่วินี้ข้องการเป็็นี้พ่�นี้ท้�ในี้การนี้ำาเสนี้อเร่�องราวิท้�เป็็นี้สิ�งต้องห้้ามีในี้สังคมี
ข้องพ่�นี้ท้�ส่�อออนี้ไลนี้์ ผู่้วิิจััยเสนี้อวิ่าควิรทำาการศึึกษาการเป็ล้�ยนี้แป็ลงข้องพ่�นี้ท้�การสนี้ทนี้าในี้โลก
ควิามีจัริงเข้้าสู่พ่�นี้ท้�การสนี้ทนี้าในี้โลกออนี้ไลนี้์ ท้�สามีารถุนี้ำาเสนี้อเร่�องราวิต้องห้้ามีในี้สังคมี แมี้แต่ในี้
ส่�อห้ลักก็ไมี่สามีารถุนี้ำาเสนี้อได้้ เพ่�อสะท้อนี้การเป็ล้�ยนี้แป็ลงข้องพ่�นี้ท้�สาธีารณะในี้การส่�อสารข้องผู่้คนี้
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