บทที่ ๒
แนวความคิดที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิ ด และทฤษฎี ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยชุ ม ชน
(Community) แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ (Right to Know) และแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสิทธิในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่สามารถเข้าถึงระดับพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยและสามารถมีอิทธิพลส่งผลให้แพร่หลาย
อย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องทาความเข้าใจพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของสังคม
และประเทศชาติ และแนวคิดสิทธิได้รู้ที่เป็นที่ ยอมรับนับถือในสังคมประชาธิปไตย ตลอดจนอิทธิพล
ของสังคมออนไลน์ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ในบทนี้คณะผู้วิจัยจาเป็นต้องกล่าวถึงแนวความคิดและทฤษฎีดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑.

ทฤษฎีว่าด้วยชุมชน
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันได้ให้ความสาคัญกับ “ชุมชน” มากยิ่งขึ้นเพราะชุมชนเป็น
รูปแบบการมีวิถีชีวิตร่ว มกัน อย่างต่อเนื่อง กลุ่ มบุคคลในชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยทั้งทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม แม้ตัวตนของชุมชนเคยล่มสลายในช่วงการมุ่งเน้นสร้างความ
เป็นรัฐชาติ (National State) แต่ก็กลับมามีความสาคัญเมื่อแนวความคิดการกระจายอานาจที่
เรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมากขึ้น จึงมีการมองหารากฐานที่แท้ จริง
ของสังคมการเมืองการปกครองนั่นก็คือ “ชุมชน” ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมของบุคคลที่อยู่ร่วมกันทั้งเชิง
พื้นที่และเชิงวัฒนธรรม และเป็น องค์กรที่มีพลังทางการเมืองเบื้องต้นของประเทศ ทั้งยังเป็นส่ว น
สาคัญในการสร้างความเข็มแข็งของประเทศโดยการสร้างให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเข็มแข็งทางกฎหมาย (Legal Empowerment) เพราะการปกครองประเทศจะต้องอาศัยกลไก
ทางกฎหมาย การทาให้ชุมชนมีความรู้ทางกฎหมายก็จะทาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
มากขึ้น
การก่อตัว ความหมาย สถานะ สิทธิและหน้าที่ของชุมชน ได้มีความเห็นทางวิชาการที่
หลากหลาย ดังนี้
- ความเห็นด้านสังคมวิทยาเชื่อว่า ชุมชน (Community) คือ “หมู่คณะซึ่งดำเนินวิถีชีวิต
ร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยมิได้มีเป้ำหมำยหรือตกลงดำเนินกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดร่วมกัน
แต่มีสำยสัมพันธ์ระหว่ำงกันตำมธรรมชำติ ”๑ ความเชื่อดังกล่าวยังสรุปว่าเป้าหมายของชุมชนไม่ได้มี
การตกลงกันอย่างชัดเจนแต่เป็นการมารวมกันแบบเป็นไปเอง๒
- ความเห็ นด้านนิติ ศาสตร์ ในช่ว งปลายศตวรรษที่ ๑๙ จากการศึกษาของกิตติศักดิ์
๓
ปกติ ชุมชน (Community) เป็นแกนสาคัญของสังคมเพราะชุมชนเป็นที่รวมกันของผลประโยชน์
๑

กิตติศักดิ์ ปรกติ. สิทธิของบุคคลซึง่ รวมกันเป็นชุมชน (กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๕๐), หน้า ๙.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐.
๓
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐.
๒

๗

เป็ น ที่ร วมสิ่งต่างๆ ของบุ คคลเข้าด้ว ยกัน ทั้งส านึกผิ ดชอบชั่ว ดี ความคิด ความรู้สึ ก ความผู กพัน
อารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง ไม่ มีบุคคลหรือปัจเจกบุคคลใดอยู่ได้โดยอิสระหากแต่ต้องอยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชน จึงถือว่าชุมชนเป็นหน่ วยพื้นฐานของสังคม การก่อตัวของชุมชนเป็นไปโดยการดาเนินชีวิต
ร่วมกันของคนในชุมชน อย่างไรก็ดีกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาได้ยอมรับสถานะทางกฎหมายให้เฉพาะ
แต่บุคคลที่เป็นปัจเจกบุคคลและรัฐเท่านั้นไม่ได้ยอมรับสถานะทางกฎหมายของชุมชน แต่ในความเป็น
จริ ง ชุ ม ชนคื อ กลุ่ ม คนที่ มี ตั ว ตนอยู่ จ ริ ง และแทรกตนอยู่ ใ นสั ง คมระหว่ า งบุ ค คลกั บ รั ฐ และตาม
ข้อเท็จจริงชุมชนสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้เช่นกัน
การยอมรับแนวความคิดชุมชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
กลุ่มของบุคคลที่อยู่ร่วมกันเป็น “ชุมชน” ในปัจจุบันมีความสาคัญอย่างชัดเจนเป็นอย่างยิ่งจนมี
การยอมรับสถานะความมีอยู่ของชุมชน และชุมชนได้กลายเป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายดัง
จะเห็นได้จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้
- มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
- มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บารุงรักษาและ
การได้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ และในการคุ้ม ครอง
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม
การดาเนิ น โครงการหรื อกิ จกรรมที่ อาจก่อ ให้ เ กิด ผลกระทบต่ อ ชุม ชนอย่า ง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์ก รอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดาเนินการดังกล่าว
สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง

๘

- มาตรา ๘๐ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ...
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอัน
นาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
(๓) ...
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจั ดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
...

- มาตรา ๘๕ รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การตามแนวนโยบายด้ า นที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่ว ประเทศ โดยให้คานึงถึง
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดย
ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
(๒) ...
(๕) ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
- มาตรา ๘๗ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้
(๑) ...
(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุน พัฒ นาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลื อการดาเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน
รวมทั้งสนั บสนุน การดาเนิน การของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้
สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
(๕) ...
- มาตรา ๒๙๐ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นย่อมมีอานาจหน้าที่ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ

๙

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) ...
(๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
- มาตรา ๓๐๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการ
เลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดาเนินการจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
(๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการใช้
สิทธิและเสรีภาพตาม... ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน ...
...

ในกรณีที่ปรากฏว่ากฎหมายใดที่ตราขึ้นก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มีเนื้อหา
สาระเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้ถือเป็นการยกเว้นที่จะไม่ต้องดาเนินการตาม
มาตรานี้อีก
การยอมรับแนวความคิดชุมชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
การยอมรับสถานะ สิทธิและหน้าที่ของ “ชุมชน” ในระดับรัฐธรรมนูญมิได้ปรากฏครั้งแรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หากแต่ปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ดังนี้
- มาตรา ๔๖ บุ คคลซึ่งรวมกันเป็น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
- มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
...
- มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดที่

๑๐

เกี่ ย วกั บ ตนหรื อ ชุ ม ชนท้ องถิ่ น และมี สิ ท ธิแ สดงความคิ ดเห็ น ของตนในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ทั้ง นี้ ตาม
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
- มาตรา ๘๐ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน
...
การปรับใช้แนวคิดชุมชนในพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
การยอมรับสถานะของชุมชน สิทธิและหน้าที่ยังปรากฏชัดเจนโดยมีกฎหมายที่บัญญัติรับรอง
ในทางปฏิบัติให้ชุมชนสามารถใช้สิทธิ และแสดงหน้าที่ได้ในทางกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับชุมชนหลายประการ ดังนี้
- มาตรา ๓
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และ
วัตถุป ระสงค์ร่ ว มกัน เพื่ อช่ว ยเหลื อหรื อสนับ สนุน กัน หรือท ากิจ กรรมอันชอบด้ ว ยกฎหมายและ
ศีลธรรมร่วมกัน หรือดาเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
“ชุมชนท้องถิ่น” หมายความว่า ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่หมู่บ้านหรือตาบล
“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” หมายความว่า ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า องค์กรซึ่งเป็นการรวมของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าประชาชนจะจัดตั้งกัน
ขึ้นเองหรือโดยการแนะนาหรือสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน
“ผู้นาชุมชน” หมายความว่า ประธานกรรมการของชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมหรือชุมชนอื่น หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นผู้นาของ
ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหรือชุมชนอื่นในลักษณะเดียวกัน
....
- มาตรา ๕ ผู้แทนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในแต่ละหมู่บ้านซึ่งได้จดแจ้งการ
จัดตั้งไว้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชนอื่นในตาบลซึ่งได้จดแจ้งการจัดตั้งไว้กับกานัน ทั้งนี้ โดยการจด
แจ้งการจัดตั้งได้กระทาก่อนวันประชุม อาจประชุมปรึกษากันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลขึ้นสภา
หนึ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้ได้
การได้มาซึ่งผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในแต่ละหมู่บ้าน และ
การได้มาซึ่งผู้แทนชุมชนอื่นในตาบลให้เป็นไปตามที่ผู้นาชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในแต่
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ละหมู่บ้าน หรือผู้นาชุมชนอื่นในตาบล แล้วแต่กรณีปรึกษาหารือกัน โดยให้มีผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละสี่คนและผู้แทนชุมชนอื่นในตาบลชุมชนละสองคน
การประชุ ม ปรึ ก ษากั น ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งมี ผู้ แ ทนชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมในแต่ละหมู่บ้าน และผู้แทนชุมชนอื่น ในตาบลมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
ของผู้ แทนชุมชนทุกประเภทตามวรรคสองรวมกัน จึงจะเป็นองค์ประชุม และต้องเห็ นสอดคล้ อง
ต้องกันให้จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของจานวนผู้แทนชุมชนทุกประเภท
ตามวรรคสอง
เมื่อกานันได้รับจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลแล้วให้ออกใบรับการจด
แจ้งให้เป็นหลักฐาน และส่งบัญชีรายชื่อให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทราบ
ในกรณีที่ตาบลหรือหมู่บ้านใดไม่มีกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน ให้จดแจ้งการจัดตั้งชุมชน
หรือจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบล แล้วแต่กรณี ไว้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ให้จดแจ้งไว้กับผู้อานวยการเขต และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้อานวยการเขต แล้วแต่กรณี ออกใบรับการจดแจ้งไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งให้สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทราบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมตามวรรคหนึ่ง และการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลตามวรรคสี่และวรรคห้า
ให้เป็นไปตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกาศกาหนด
- มาตรา ๒๑ ให้สภาองค์กรชุมชนตาบล มีภารกิจดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
(๓) เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งการ
ร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๔) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนอัน
เกี่ยวกับการจัดทาบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อหน่ว ยงานของรัฐ หรื อเอกชนที่มีผ ล หรืออาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดาเนินการ หรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดาเนินการต้องนา
ความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย

๑๒

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในตาบลเกิดความเข้มแข็ง และสมาชิก
องค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในตาบลสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
(๘) ประสานและร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนตาบลอื่น
(๙) รายงานปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในตาบลอันเนื่องจากการดาเนินงานใด ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ โดยรายงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) วางกติกาในการดาเนินกิจการของสภาองค์กรชุมชนตาบล
(๑๑) จัดทารายงานประจาปีของสภาองค์กรชุมชนตาบล รวมถึงสถานการณ์ด้าน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตาบล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
(๑๒) เสนอรายชื่อผู้ แทนสภาองค์กรชุมชนตาบลเพื่อไปร่ว มประชุมในระดั บ
จังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตาบล จานวนสองคน
- มาตรา ๒๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความร่วมมือ รวมตลอดทั้งชี้แจงทาความเข้าใจแก่สภาองค์กรชุมชนตาบลและชุมชนทุกประเภทตามที่
ร้องขอ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส ภาองค์ ก รชุ ม ชนต าบลอยู่ ใ นเขตอาจให้ ก าร
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสภาองค์กรชุมชนตาบลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนด
ในการกาหนดตามวรรคสองให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด้วย
เมื่อพิจารณาแนวความคิดเกี่ยวกับชุมชนและปรากฏการณ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งพระราชบัญญัติองค์กรสภาชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๑ จะเห็นได้ว่า ชุมชนได้รับการยอมรับความมีตัวตนในสังคมโดยรัฐให้การรับรองผ่านบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ตลอดจนการรับสิทธิและหน้าที่ของชุมชนมากขึ้นหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ
เกี่ยวกับการมีส่ วนร่ วมทางการเมืองการปกครอง สิ ทธิที่จะเข้าไปมีส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของรัฐ ตลอดจนการตัดสินใจดาเนินโครงการต่างๆ ที่จะกระทบกระเทือนกับชุมชน ดังนั้น
ปัจจุบันชุมชนจึงเป็นส่วนสาคัญของการพัฒนาประเทศ เป็นส่วนขับเคลื่อนสังคม ประเทศให้ดาเนินไป
ได้ โดยบทบาท สิทธิ และหน้ าที่ดังกล่าว อย่างไรก็ดี แม้ชุมชนจะได้รับการยอมรับสถานะ บทบาท
สิทธิและหน้าที่มากขึ้น สิ่งที่สาคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ชุมชนดาเนินการได้ คือการให้โดยกระจายความรู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ “สิทธิได้รู้”๔ แก่ชุมชนเป็นแนวทางที่สามารถสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน สังคม และ
ประเทศได้
๔

ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ และคณะ. การพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน, รายงานผลการศึกษาวิจัย เสนอสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๓

๒.

สิทธิได้รู้

แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ (Right to Know) ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ โดยได้รับการบัญญัติครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญสวีเดน ตั้ง แต่ ค.ศ. ๑๗๖๖ ตรงกับ พ.ศ.
๒๓๐๙ สมั ย พระเจ้ า เอกทั ศ แห่ ง กรุ งศรี อ ยุ ธ ยา สิ ท ธิ ไ ด้ รู้ นี้ ยั ง เป็ น สิ ท ธิ ท างการเมื อ งการปกครอง
(Political Right) ของพลเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนพลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง ตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย๕
หลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยนับถึงเดือนมกราคม พ.ศ.
๒๕๕๕ มี ๙๐ ประเทศทั่วโลกกาหนดให้มีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ๖
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ได้รับรองสิทธิ
ได้รู้ของประชาชนไว้ แม้จะมิได้มีนิยามความหมายของสิทธิได้รู้เอาไว้ แต่พอจะกาหนดความหมายที่
สาคัญได้จากลักษณะของสิทธิต่างๆ ในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมาพอสรุปความหมายของสิทธิได้รู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ๗ ว่าหมายความถึง อานาจโดยชอบธรรมตามกฎหมายของประชาชนเพื่อได้
รั บ รู้ เข้ า ใจ แจ้ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ สื่ อ ความหมายให้ รู้ เ รื่ อ งราวข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ มู ล หรื อ สิ่ ง ใดๆ ไม่ ว่ า การสื่ อ
ความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งบันทึกไว้ปรากฏได้ ซึ่งอยู่ในครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมประกอบวิชาชีพ
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความสาคัญของสิทธิได้รู้ (Right to Know) คือ สามารถเสริมสร้างความเข็มแข็งทาง
กฎหมายของชุมชนโดยเฉพาะการทาให้ชุมชน (Community) มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงและ
ตรวจสอบทางการเมือ งการปกครองของรัฐ เพราะชุมชนเป็นรูป แบบพื้น ฐานของกลุ่ มการเมือ ง
การปกครองในสังคมมนุษย์มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสังคมการเมืองแบบอื่นๆ เมื่อชุมชนมี ความรู้
ความเข้าใจในการเมืองการปกครองของรัฐ มากยิ่งขึ้น โดยการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ
หรือราชการในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ผู้ดาเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ ชุมชนจะสามารถมีส่วนร่วม และ
ร่ว มแสดงความคิดความเห็ น เสนอแนะ ตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใส และประสิ ทธิภ าพการ
ดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ ดังนั้น ชุมชนจะต้องได้รู้ได้ทราบถึง กิจกรรมการดาเนินงานของ
ราชการโดยเฉพาะการกระทาที่กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในชุมชน ไม่เฉพาะแต่
๕

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. คาบรรยายในการฝึกอบรมนักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ ๑ เรื่องหลักกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙, web.krisdika.go.th/data/activity/act9.htm (เข้าถึงเมื่อ ๕ มิถุนายน
๒๕๕๕).
๖
Right2INFO.org. Access to Information Laws: Overview and Statutory Goals, http://www.right2info.org
/access-to-information-laws (Available 5 June 2012).
๗
ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ และคณะ. การพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน, อ้างแล้ว.

๑๔

ปัจเจกชนคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เพราะการขับเคลื่อนสังคม ประเทศชาติ ควรจะต้องถูกขับเคลื่อนไป
ด้วยกันทุกส่วนตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ การขับเคลื่อนจะต้องอาศัยพลังใน
การขับเคลื่อนซึ่งพลังทางความรู้ คือ พลังสาคัญที่จะนาพาการขับเคลื่อนไปได้
การ “ได้ รู้ ” จึ ง เป็ น “สิ ท ธิ ” ที่ ส าคั ญ จนได้ รั บ การรั บ รองไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๘๘ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐๙ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งบัญญัติรับรองเป็นสิทธิของบุคคลที่
จะได้รู้ข้อมูลในความครอบครองของรัฐ ตลอดจนข้อมูลการดาเนินงานที่จะกระทบกระเทือนไม่เฉพาะ
แต่ตัวบุคคลนั้นเอง หากแต่ รวมไปถึงจะกระทบกระเทือนต่อ “ชุมชนท้องถิ่น” ของบุคคลนั้นๆ ด้วย
โดยมีบทบัญญัติที่สาคัญ ดังนี้
มาตรา ๕๖ บุ ค คลย่ อมมีสิ ทธิ ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมู ล หรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วน
ได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๗ บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ค าชี้ แ จง และเหตุ ผ ลจากหน่ ว ยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สาคัญอื่น ใดที่เกี่ย วกับ ตนหรื อชุมชนท้องถิ่น และมีสิ ทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมี
ผลกระทบต่อ ส่ ว นได้ เสี ย ส าคัญ ของประชาชน ให้ รั ฐ จัด ให้ มีก ระบวนการรับ ฟัง ความคิ ด เห็ นของ
ประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดาเนินการ
มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่
เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา มำตรำ ๔๘ ทวิ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทรำบข้อมูลหรือข่ำวสำรจำกหน่วยรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ เพื่อกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ ในเมื่อกำรนั้นมีหรือ
อำจจะมีผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตของตน ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
๙
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิท ธิได้รับ ทรำบข้อมูลหรือข่ำวสำร
สำธำรณะในครอบครองของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กำรเปิดเผยข้อมูลนั้นจะ
กระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมปลอดภัยของประชำชน หรือส่วนได้ เสียอันพึงได้รับควำมคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ

๑๕

ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทาหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐใน
การตรา และการบั งคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ ความเห็ นในการกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งตรวจสอบ และรายงานการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทั้งนี้ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการขององค์กรอิสระดังกล่าวด้วย
จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกล่าว
มาข้างต้น จะเห็ น ได้ ว่า สิ ท ธิได้รู้ มีพัฒ นาการที่ก ว้างขวางขึ้นเพราะนอกจากจะให้ สิ ทธิได้ รู้ข้อมู ล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐแล้ว ยังกาหนดเฉพาะไปถึงสิทธิได้รู้ข้อมูลที่เป็น
จริงในฐานะผู้บริโภค และสิทธิได้รู้ข้อมูลผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของบุคคลเองหรือชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนมีสิทธิทราบคาชี้แจง
เหตุผลที่หน่วยงานของรัฐจะมีการอนุญาตดาเนินโครงการใดๆ อันอาจกระทบต่อตัวบุคคลและตัว
ชุมชนท้องถิ่นดังกล่าว
๓. ทฤษฎีแ ละงานวิจั ยที่เ กี่ ยวข้อ งกับ การสร้ า งเครื อ ข่า ยสั งคมออนไลน์ผ่ า นเว็ บไซต์
www.facebook.com
ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง “ ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.facebook.com” ผู้วิจัยได้ทาการสารวจแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
กรอบแนวคิด ทฤษฎี ประกอบการศึกษาดังต่อไปนี้
๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย (Network)
ความหมายของเครื อ ข่ า ยนั้ น แม้ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารนิ ย ามไว้ อ ย่ า งชั ด เจน แต่ ก็ มี ผู้ ใ ห้
ความหมายของ “เครือข่าย” ไว้อย่างมากมาย ดังต่อไปนี้
กาญจนา แก้วเทพ ได้ให้ความหมายว่า “เครือข่าย” หมายถึง รูปแบบหนึ่งของ
การประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆ องค์กรที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย
มีวิธีการทางาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ได้มาประสานงานกันมีระยะ
เวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอก็ตาม แต่ก็มีการวางรากฐานเอาไว้
(เปรียบเสมือนมีการต่อสายโทรศัพท์เอาไว้) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือ
หรื อขอความร่ วมมือจากกลุ่มอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา ก็ส ามารถติดต่อไปได้ในการเข้าร่วมเป็นองค์ กร
เครือข่าย แม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะมีบางอย่างร่วมกัน เช่น มีเป้าหมายร่วมกัน มีประโยชน์ร่วมกัน องค์กร
เหล่านี้ก็ยังคงความเป็นเอกเทศอยู่ เพราะการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการเข้าร่วมเพียงบางส่วนของ
องค์กรเท่านั้น๑๐
๑๐

กาญจนา แก้วเทพ, เครื่องมือการทางานแนววัฒนาชุมชน (กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการ
พัฒนา,๒๕๓๘), น.๓๕

๑๖

พรรณงาม เง่ า ธรรมสาร ได้ ใ ห้ ค วามหมายของเครื อ ข่ า ยไว้ ว่ า “เครื อ ข่ า ย”
หมายถึง การเป็นพวกกันหลายๆ องค์กรชุมชน เพื่อทางานร่ว มกันอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมาย
ร่วมกันบางอย่างร่วมกัน เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ เกิดจากการที่กลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนต่างๆ มา
รวมกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการทากลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ๑๑
เสรี พงษ์พิศ ให้คานิยามของ “เครือข่าย” ไว้ว่า เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลใน
ชุมชนระหว่างชุมชน กลุ่มกับกลุ่ม ชุมชนกับชุมชน โดยมีหลักยึดตามขอบเขตพื้นที่ ประเด็นเนื้อหา
และกระบวนการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียว กระบวนการดังกล่าวเกิดจากท้องถิ่น เหมาะสมกับท้องถิ่นที่จะ
ช่วยให้บุคคลและชุมชนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การ
ปฏิบัติ แบบอย่างของผู้รู้ การอบรมสั่งสอนในบริบททางสังคม คมนาคม แบบการติดต่อที่สะดวกยิ่งขึ้น
ทาให้การไปมาหาสู่ดูงาน การร่วมกันทา ข้ามเขตแดนของชุมชน อาเภอ จังหวัดและภาคเป็นไปได้
ง่าย๑๒
จากความหมายและค านิ ย ามที่ มี ผู้ ใ ห้ ค วามหมาย พอจะสรุ ป ได้ ว่ า “เครื อ ข่ า ย”
(Network) คือ๑๓ การเชื่อมโยงของกลุ่ มคนหรือกลุ่ มองค์กรเข้าด้วยกันด้ว ยความสมัครใจ ที่จะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย
ด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
จากคานิยามของเครือข่าย ประกอบไปด้วยสาระสาคัญ ๓ ประการ ดังนี้
(๑) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ
(๒) กิจกรรมที่ทาในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
(๓) การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของ
ตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ
การเชื่ อ มโยงในลั ก ษณะของเครื อ ข่ า ย ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง การจั ด การให้ ค นมานั่ ง
“รวมกัน” เพื่อพูดคุยสนทนากัน โดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมา
กองรวมกัน ย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละ
ก้อนมาก่อกันเป็นกาแพงโดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่การ
รวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันเพี ยงเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น
แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย และ
ไม่ ใ ช่ ก ารรวบรวมรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามสนใจเหมื อ นกั น ไว้ ใ นมื อ เพื่ อ สะดวกแก่ ก ารติ ด ต่ อ การ
มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่ มขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งทาให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การ
๑๑

อคิน รพีพัฒน์, “การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ,” ในคู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
(ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานานวิทยา).น.๒๕๙.
๑๒
ประหยัด จตุ พ รพิ ทั ก ษ์ กุล , “เครื อข่ า ยการเรีย นรู้ก ารศึ กษานอกโรงเรี ยนเพื่ อ การพึ่ง พาตนเองของชุ ม ชน,
“วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๓๘) น.๑๙.
๑๓
งานส่งเสริมเครือข่าย, องค์ประกอบของเครือข่าย, การพัฒนาเครือข่ายสู่ความยั่งยืน. กองส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่าย สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงมนุษย์ http://oppn.opp.go.th/research01.php

๑๗

กระทาเช่นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพื่อจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น แต่กองอิฐในถุงก็ยัง
วางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกดาเนิน
กิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนาไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตาม
ความจาเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจาเป็นหรือมี
ภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาว
ก็ได้การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของแต่ละฝ่าย
มาเรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกกาลัง (Synergy) ในลักษณะที่มากกว่า ๑+๑ = ๒ แต่
ต้องเป็น ๑+๑ > ๒ เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่า
ผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างทาแล้วนาผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน
๓.๒ องค์ประกอบของเครือข่าย
เครือข่ำยเทียม (Pseudo network) หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่า
เป็นเครือข่าย แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มี
เป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะทากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือ
รวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่าง
สมาชิก ดังนั้น การทาความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความสาคัญ เพื่อช่วยให้สมาชิก
สามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม
เครือข่ายแท้ มีองค์ประกอบทีส่ าคัญอย่างน้อย ๗ ประการ คือ
(๑) มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (Common perception)
สมาชิกในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกัน ถึงเหตุผล
ในการเข้ามาร่วมกันเป็น เครือข่าย เช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตสานึกในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกัน หรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น
ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือ
ลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ทาให้เครือข่ายดาเนินไปอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพราะถ้ า เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการรั บ รู้ ที่ ต่ า งกั น มี มุ ม มองหรื อ แนวคิ ด ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น แล้ ว จะ
ประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหา
หรือความต้องการไปคนละทิศละทาง แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่
ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการทางาน แต่ความแตกต่างนั้นต้อง
อยู่ในส่วนของกระบวนการ (Process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้น
ความเห็นที่ต่างกันจะนาไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด
(๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision)
วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่
เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน

๑๘

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทาให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลาย
ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมาย
ของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็
จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่ายกระทาร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับ
ความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จาเป็นจะต้องทาให้ เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์
ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบ
สนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
(๓) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual interests/benefits)
ค าว่ า ผลประโยชน์ ใ นที่ นี้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ผลประโยชน์ ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และ
ผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นความต้องการ (Need) ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก เช่น เกียรติยศ ชื่อเสียง
การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ เป็นต้น
สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเป็น
ของตัวเอง (Human needs) ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขา
หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น
ดังนั้ น ในการที่จะดึง ใครสั ก คนเข้า มามีส่ ว นร่ว มในการด าเนินงานของ
เครือข่าย จ าเป็ นต้องคานึ งถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณา
ล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่
ควรต้องให้ทุกคน และต้องเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็น
เข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีตาแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามที่
สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้น
ก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด
(๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders
participation)
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่สาคัญมากในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทาให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วม
ลงมือกระทาอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ใน
ฐานะ “หุ้นส่วน (Partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal relationship)
คือความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนมากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (Vertical relationship) ในลักษณะ
เจ้านายลูกน้อง ซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกใน
เครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอื่นๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าทาได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายมาก

๑๙

(๕) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship)
องค์ประกอบที่จะทาให้เครือข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิก
ของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยนาจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อน
ของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วทาให้ได้ผลลั พธ์เพิ่มขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ (๑+๑ > ๒) มากกว่าผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่
(๖) การเกื้อหนุนพึ่งพากัน (Interdependence)
เป็นองค์ประกอบที่ทาให้เครือข่ายดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
การที่สมาชิกเครื อข่ายตกอยู่ ในสภาวะจากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน กาลังคน ฯลฯ ไม่
สามารถทางานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย จาเป็นต้องพึ่งพา
ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การทาให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น
จาเป็นต้องทาให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทาให้เครือข่ายล้มลง
ได้ การดารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดารงอยู่ของเครือข่าย การเกื้อหนุน
พึ่งพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ
(๗) มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อน
หินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องทา
กิจกรรมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขี ยน การ
พบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุ มสัมมนาร่วมกันโดยที่
ผลอของการปฏิ สั ม พั น ธ์ นี้ ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในเครื อ ข่ า ยตามมาด้ ว ย ลั ก ษณะของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน (Reciprocal exchange) มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้
หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (Unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความ
ผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ทาให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
องค์ประกอบข้างต้นไม่เพี ยงแต่จะเป็นประโยชน์ในการนาไปช่วยจาแนก
ระหว่างเครือข่ายแท้ กับเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย และองค์ประกอบทั้งหลายข้อนั้นเป็นตัวที่จะช่วยให้เครือข่ายสามารถ
รวมตัวกัน และพัฒนาเครือข่ายจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีพลัง
๓.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย (Networking)
การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทาให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และการร่ วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการ
คบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่
ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย

๒๐

- ความจาเป็นที่ต้องมีเครือข่าย
การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆ ที่ใช้วิธีดาเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็น
วัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มี
การติดต่อสื่อสารกับภายนอก การดาเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียน
อยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอานวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้อง
ใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคล
และองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียน และประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่
นอกหน่วยงานของตน ลดความซ้าซ้อนในการทางาน ให้ความร่วมมือ และทางานในลักษณะที่เอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก
- การก่อเกิดของเครือข่าย
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้ว ยวิธีการต่างๆกัน
แบ่งชนิดของเครือข่ายออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ
๑)

เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ทางานคล้ายคลึงกันหรือ
ประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การดารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้น
ภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนใน
ชุมชนหรือมาจากภูมิลาเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดย
จัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดาเนินการออกไป หรื อมี
การขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุม
ต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
๒) เครือข่ายจัดตั้ง
เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดาเนินงานของ
ภาครัฐ เป็น ส่ ว นใหญ่ การจั ดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลั กดันให้ เกิดงานที่เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพื้นฐาน ความต้องการ
ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการ
ทางานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับ
การชี้แนะที่ดี ดาเนิ น งานเป็ น ขั้น ตอนจนสามารถสร้างความเข้ าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผู กพัน
ระหว่างสมาชิกจนนาไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคง
รักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบ กับ
ระยะก่อตั้ง

๒๑

๓) เครือข่ายวิวัฒนาการ
เป็นการถือกาเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจาก
การจัดตั้งโดยตรง แต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ว้ า งๆ ในการสนั บ สนุ น กั น และเรี ย นรู้ ไ ปด้ ว ยกั น โดยยั ง ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งเป้ า หมายหรื อ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการดาเนินงานของเครือข่ายอื่นๆ มา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัว
กัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรง
กระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสานึกที่ดี เมื่อได้รับการ
กระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทานองเดียวกันกับ
เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ ายผู้สูงอายุ
เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น
- การรักษาเครือข่าย
ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่สาเร็จย่อมมีความจาเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่าย
ไว้ ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถดาเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จาเป็นต้องรักษาความสาเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการรักษาความสาเร็จ
ของเครือข่าย มีดังนี้
๑) มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ดาเนินอย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่สมาชิกของ
เครือข่ายสามารถกระทาร่วมกัน เนื่องจากไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของ
เครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่ม
อ่อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไปแล้ว
ความยั่ ง ยื น ของเครื อ ข่ า ยจะเกิ ด ขึ้ น ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระทาที่
สมาชิกของเครื อข่ายยอมรั บโดยทั่ว กัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการกาหนด
โครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้ งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ
เพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่จาเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้สาหรับ
สมาชิกทุกคน กล่าวคือ ควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของ
สมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะ
เพื่อประเมิน ผลร่ ว มกัน ประจ าทุกเดือน เป็นต้น หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น จัดกีฬา
สันทนาการระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพื้นที่
ที่กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียน
กันไปเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก

๒๒

๒)

การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย
สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบสาคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน
ต่อไป ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเสมือนน้ามันที่คอยหล่อลื่นการทางานร่วมกันให้ดาเนินไปอย่างราบรื่น
เมื่อใดที่สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดย
หาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็
จะน าไปสู่ ค วามเสื่ อ มถอย และความสิ้ น สุ ด ลงของเครื อ ข่ า ยได้ ดั ง นั้ น ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ มี
จุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่าเสมอไม่ใ ช่จัด
ในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น
นอกจากนี้ สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความสาคัญของการรักษา
สัมพันธภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็น
มิตรต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้งต้องรีบแก้ไข และดาเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ และ
ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กร
ควรแบ่งอานาจหน้าที่ให้ ชัดเจน และไม่ซ้าซ้อน การกาหนดเป้าหมายการทางานที่ส มาชิกยอมรับ
ร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การกาหนดผู้นาที่เ หมาะสม การกาหนดกติกาอันเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น
๓)

การกาหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ
สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียง
พอที่จ ะดึงดูดให้เข้าไปมีส่ วนร่ว ม ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดกลไกบางประการที่จะช่ว ยจูงใจให้
สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน
ดังนั้น ควรทาการวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วทาการจัด
กลุ่มของสิ่งจูงใจที่ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ
อันจะนาไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจสาหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง
ถ้าจาเป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยน
กับผลงานมากกว่าการให้ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือ ผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้าง
ผลงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน โดยผลงานที่ได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาเครือข่าย และควรมีการทาสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพื่อสร้างทักษะผูกพันระหว่าง
ผู้รับทุนและผู้ใช้ทุนการให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้ทั้งหมดในงวดเดียว เพื่อให้มีการปรับลดค่าตอบแทน
ได้หากผู้รับทุนไม่ดาเนินการตามสัญญา
ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงาน
พัฒนาสังคมที่มักจะไม่มีค่าตอบแทนการดาเนินงาน จาเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอื่นมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน ตามทฤษฎีของ Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อื่น (esteem needs) ที่อยู่ในรูป
ของอ านาจเกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง หรื อ สถานะทางสั ง คม เป็ น สิ่ ง ที่ น ามาใช้ จู ง ใจได้ อาจท าเป็ น รู ป
“สัญลักษณ์” บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การ
ประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติโล่เกียรติยศ เป็นต้น โดยสัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้
เขาปรารถนาอยากที่จะได้และควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจสมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพื่อ

๒๓

ไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง
๔)

การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
หลายเครื อข่ า ยต้ องหยุด ดาเนิน การไป เนื่ องจากขาดแคลนทรั พ ยากร
สนับสนุนการดาเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร ที่สาคัญคือ
เงินทุนในการดาเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ ยงเครือข่ายให้สามารถดาเนินการ
ต่อ ไปได้ เมื่ อ ขาดเงิน ทุ น เพี ย งพอที่ จ ะจุ น เจื อ เครื อ ข่า ยอาจต้ องปิ ด ตั ว ลงในที่ สุ ด หากได้ รั บ การ
สนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการ
ดาเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้
๕) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา
เครื อข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการดาเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
เครือข่ายที่เพิ่งเริ่มดาเนินการใหม่ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้คาแนะนาและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้
เครือข่ายสามารถดาเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้ เครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่
ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา เป็นแหล่งข้อมู ลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะ
ความเป็นผู้นาให้กับสมาชิกเครือข่าย
(๖) การสร้างผู้นารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความสาเร็จกลับต้องประสบกับความ
ล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้ “สร้างคน” ขึ้นมาเพื่อสานต่อภารกิจของเครือข่าย
จาเป็นต้องสร้างผู้นารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งความรู้
ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่สาคัญคือเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถ
เป็นศูนย์รวมใจของคนในเครือข่ายได้ ดาเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใน
การทาหน้าที่เป็นสมาชิกแกนหลัก เพื่อสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป
๔.

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม (Social Network)
ชนากิตติ์ ราชพิบูลย์๑๔ ได้อธิบายว่า การสร้างเครือข่ายการทางานเป็นวิธีการทางานที่
ได้รับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและในการทางานเชิงพัฒนาสังคม ซึ่งในโลกธุรกิจนั้นแนวความคิดของ
ระบบเครือข่ายได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยเริ่มจากธุรกิจของการจัดหางานทา และการสรรหา
บุ ค คลที่เ หาะสม แต่ ส าหรั บ ในทางสั ง คมวิ ท ยา เครื อ ข่ า ยเป็ น รู ปแบบความสั มพั น ธ์ ท างสั ง คม
(Social-Network) อย่างหนึ่ง ที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน รู้ว่า
ใครเป็นสมาชิก และมีความเป็นรูปธรรมมองเห็นได้ แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม
๑๔

ชนากิตติ์ ราชพิบูล ย์, “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสัง คมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร, “วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,๒๕๕๓) น.๒๘-๒๙.

๒๔

ที่ไม่มีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ ายอาจจะมองเห็นเป็นรูปธรรม หรือ
มองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ ซึ่งเครือข่ายที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมี ๓ ลักษณะ คือ เครือข่ายการ
แลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน แต่เครื อข่ายไม่มี
โครงสร้างแน่นอนตายตัว อาจมีการกาหนดหน้าที่ให้สัมพันธ์กัน แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับใครให้ทา
อะไรได้ แต่ละคนหรือกลุ่มองค์กรต่างเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอๆ กัน
บุญมาก ศิริเนาวกุล กล่าวว่า เครือข่ายสังคม (Social Network) หมายถึง โครงสร้าง
ทางสั ง คมซึ่ ง สามารถที่ จ ะสร้ า งเป็ น เครื อ ข่ า ยอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ง ได้ โดยการใช้ โ หนด (Node) ซึ่ ง
สัญลักษณ์เป็นวงกลม ซึ่งหมายถึง คน หรือกลุ่มคน หรือองค์กร และมีเส้นเชื่อมระหว่างกันที่เรียกว่า
Ties เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันในลักษณะเฉพาะต่างๆ กันไป เช่น เพื่อน ญาติ ครอบครัว
ความเกลียด ความขัดแย้ง ความคิด คุณค่าทางสังคม วิสัยทัศน์ เราสามารถสร้างเครือข่ายนี้ในหลาย
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศหรือระดับโลก และเครือข่ายสังคมมีบทบาทสาคัญ
ในการร่วมแก้ไขปัญหา ช่วยให้องค์กรสามารถทางานต่อไปได้และสามารถที่จะหาหนทางที่จะให้แต่ละ
คนหรื อกลุ่ มบุ คคลสามารถไปสู่ จุ ดหมายปลายทางได้ด้วยการติดต่อสัมพันธ์กัน คุยกัน เพื่อขยาย
ความสัมพันธ์ตามจุดหมายที่เราอยากจะได้เท่าที่ทาได้
๕.

แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Site: SNS)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเรียกได้อีกอย่างว่า ชุมชนออนไลน์ (Social Networking
Site : SNS) หมายถึง โปรแกรมหรือเว็บไซด์ที่ได้จัดทาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลสามารถ
เข้ามาติดต่อสื่อสารกันได้ ทั้งในรูปแบบการติดต่อทางเดียว หรือติดต่อทั้ง สองทางระหว่างผู้รับข้อมูล
และผู้ส่งข้อมูล โดยที่ผู้รับและผู้ส่งข้อมูลนั้นไม่จาเป็นต้องรู้จักกันมาก่อนก็ได้ ทั้งนี้เว็บไซด์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีมากมายและหลากหลาย และแต่ละเครือข่ายจะมีลักษณะหรือจุดเด่นที่
แตกต่างกันออกไป บางเว็บไซด์เน้นเรื่องการส่งข้อความสั้นๆ เช่น Twitter เป็นต้น หรือบางเว็บไซด์
เน้นเรื่องการแบ่งปันรูปภาพหรือวีดีโอเพื่อบอกเล่าเรื่องราว เช่น Youtube, Instargram, Socialcam
เป็ น ต้ น หรื อบางเว็ บ ไซด์เน้ น ในเรื่ องของการแบ่งปั นบทความหรือ ข้อมูล ในรู ปแบบเอกสาร เช่ น
Blogger, Wordpress เป็นต้น และอีกรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ
สามารถน าเสนอ แบ่ งปั น ข้อมูล ได้ห ลากหลาย หรือแสดงความคิ ดเห็ น รวมไปถึงการสามารถส่ ง
ข้อความแบบสามารถโต้ตอบทันทีได้ (Instant Message : IM) เช่น Facebook เป็นต้น ซึ่งสามารถ
จัดแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ออกได้ดังต่อไปนี้
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (อ้างถึงใน อิทธิพล ปรีติประสงค์, ๒๕๕๒) ได้จัดแบ่งประเภทของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มใหญ่ๆ คือ
(๑) Identity Network คือ การแสดงตัวตนและภาพลักษณ์ของตนเองรวมถึงผลงาน
ของตนเอง เช่น www.hi5.com www.facebook.com www.youtube.com เป็นต้น
(๒) Interested Network เป็นการรวมตัวกันโดยอาศัย “ความสนใจ” ตรงกัน เช่น
Digg.com del.icio.us Zickr
(๓) Collaboration Network เป็ น กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยที่ ร่ ว มกั น “ท างาน” เช่ น
www.wigipedia.org Google Maps

๒๕

(๔) Gaming/Virtual Reality หรือโลกเสมือน ซึ่งจะปรากฏในลักษณะที่มีการสวม
บทบาทของผู้เล่นในชีวิตจริงกับตัวละครในเกม เหมือนว่าผู้เล่นมีชีวิตอยู่ในเกมส์และชุมชนที่สร้างขึ้น
และสามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ และ
(๕) Professional Network ใช้งานในอาชีพ
แต่ทั้งนี้ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีส่วนประกอบหลักที่จะต้องมีหรือปรากฎ
คล้ายคลึงกัน ซึ่ง สเตราด์ (Stroud, อ้างถึงใน ฌานภาณุ มงคลฤทธิ์, ๒๕๕๓, น.๑๒๐) ได้สรุปไว้ ๕
ประเภท ได้แก่
๑. โพรไฟล์ (Profiles) ทั้งแบบสาธารณะ หรือ ส่วนตัว เป็นหน้าเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้แต่ละ
คนบอกตัวตนของตนเอง เช่น อายุ เพศ ที่อยู่อาศัย ความสนใจส่วนตัว เป็นต้น ในหน้าโพรไฟล์ยังเป็น
แหล่ งรวมเนื้ อหาต่างๆมากมาย เช่น ภาพถ่าย เสี ยง ไฟล์ วีดีโ อ ตามที่ผู้ ใช้จัด โดยที่ห น้าโ พรไฟล์
สามารถตั้งค่าแบบส่วนตัว หรือแบบสาธารณะตามแต่ความพอใจของผู้ใช้งาน
๒. เครือข่ายของผู้ใช้ (Network Contact) หลังจากที่ผู้ใช้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์แล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหรือเข้าดูข้อมูลของผู้ใช้คนอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก
เหมือนกันได้ โดยบางครั้งการสื่อสารหรือการเข้าดูข้อมูลนั้น จาเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือได้รับ
สิทธิในการเข้าถึงจากสมาชิกผู้อื่นก่อน
๓. การส่งข้อความ (Messaging) เว็บไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มักจะมีระบบ
ให้ผู้ใช้ส่งข้อความ หรือฝากเนื้อหาบางอย่าง หรือฝากสัญลักษณ์ แทนการบอกกล่าวไว้บนหน้าโพรไฟล์
ของเพื่อนสมาชิกได้ บางครั้งอาจเรียกเป็นการคอมเม้น (Comment)
๔. การแบ่งปันเนื้อหา (Content Sharing) เหมือนกับการแลกเปลี่ยนข้อความ หรือ
เนื้อหาในระหว่างเพื่อนสมาชิก ซึ่งยังรวมไปถึงการอัพโหลดรูปภาพ หรือไฟล์วีดีโอเข้าไปในเว็บไซต์
หรือการเขียนบล็อก (Blog) ของผู้ใช้ไว้เองเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เข้ามาเยี่ยมชม
๕. ส่วนเพิ่มคุณค่า (Add-Value Content) ส่วนนี้มีไว้เพื่อดึงดูดให้ผู้มาเป็นสมาชิกของ
เว็บไซต์ตนเอง โดยเพิ่มคุณค่าในส่วนของโพรไฟล์ให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรือเป็นการเพิ่ม
กิจกรรมให้กับผู้ใช้ในการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ เช่น เกมส์ โปรแกรมเสริมต่างๆ บนหน้าโพรไฟล์
เป็นต้น
๖.

อิทธิพลของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวัน ส่วนหนึ่ง
เนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น การมีจุดปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อมีหลากหลายไม่จาเพาะ
ต้องเป็นคอมพิวเตอร์เท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถพกพาไปกับตัวและมีขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีราคาถูก
มาก สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตซึ่งรวมไปถึงการที่ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มีการพัฒนาให้ใช้ใน
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ด้วย จึงทาให้การเข้าถึงมีจานวนมากยิ่งขึ้นและเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งเครือข่าย
สังคมออนไลน์นั้นย่อมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ

๒๖

ผลกระทบในด้านบวกของเครือข่ายสังคมออนไลน์ สิ่งแรกคือเป็นการเชื่อมโยงผู้คนเข้า
ด้วยกัน ทาให้คนที่แม้จะอยู่ห่างไกลกันสามารถที่จะแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของตนเองออกมาโดย
ผ่านเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่า หรือผ่านรูปภาพ วีดีโอ จนทาให้สามารถปรากฏในโลกอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ และการควบคุมเนื้อหาของเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นถูกจากัดได้ยาก หรือยากต่อการที่
จะแทรกแซงจากหน่วยงานภาครั ฐ ซึ่งต่างจากทีวี หรือวิทยุ ที่ง่ายต่อการถูกจากัดการเสนอข้อมูล
ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทามาสู่การแบ่งปันข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ซึ่งบางครั้งเป็นการ
ช่วยกันตรวจสอบการดาเนินการของภาครัฐให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงในบางครั้งยังถูก
นามาเป็ น เครื่ องมือในการหาเสี ยงทางการเมือง หรือการให้ ข้อมูล ในการดาเนินงานของภาครัฐ ที่
สามารถตรงเข้าไปยังตัวประชาชนได้โดยตรง
ผลกระทบในด้านลบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การทาให้ประชาชนเกิดการเสพย์
ติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเรียน การงาน หรืออาชีพได้
รวมไปถึงการขาดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้าเริ่มลดน้อยลง เพราะจะเป็นการทา
ความรู้จักกันผ่านหน้าโพรไฟล์รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ และในบางครั้งกลุ่ มมิจฉาชีพย่อมฉก
ฉวยเอาเป็นโอกาสในการหลอกลวงหาผลประโยชน์ เช่น การแอบอ้างเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งแล้วทาการ
หลอกลวงเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือก่อเหตุร้ายประการอื่น
๗. เฟสบุ๊ค (Facebook)
เฟสบุ๊ค หรือ Facebook เป็นเว็บไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ ใน
ประเภทของ Identity Network ซึ่งใช้สาหรับการแสดงตัวตนหรือภาพลักษณ์ของตนเอง รวมไปถึง
การนาเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ก่อตั้งโดยนายมาร์ก อีเลียต ซัคเกอร์เบิร์ก (Mark Elliot
Zuckerberg) โดยจุดเริ่มต้นจากการให้บริการแก่นักศึกษาในการจับคู่เรียน ต่อมามีการพัฒนาสู่การให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสามารถสร้างหน้าเพจส่วนตัวเพื่อนาเสนอได้ รวมไปถึงสามารถ
โพสต์ข้อมูลและรูปภาพต่างๆ ที่ตนเองต้องการลงไปได้ ซึ่งกระแสนิยมของเฟสบุ๊คได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
และแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกในการสมัครเข้าใช้งานแล้ว ยัง
มีแอพลิเคชั่นและโปรแกรมต่างๆ ที่โ ดดเด่นและง่ายต่อการใช้งาน รวมไปถึงความสามารถในการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์อีกด้วย
จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ด์ ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ข้ อ มู ล ส ถิ ติ เ กี่ ย ว กั บ เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์
(www.socialbakers.com) ได้ ร ะบุ ก ารให้ บ ริ ก ารของเว็ บไซต์เ ครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เฟสบุ๊ค ว่ า
ประเทศไทย ณ ขณะปัจจุบันเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ มีจานวนของผู้ใช้งาน ๑๔,๙๙๗,๒๖๐
คน ซึ่งอยู่ ในล าดับ ที่ ๑๖ ของโลก และในช่ ว ง ๓ เดือนที่ผ่ านมานั้ นมีจานวนของผู้ ใช้งานเพิ่มขึ้ น
๗๐๘,๙๔๐ คน หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๔.๙๖ (รูปภาพประกอบที่ ๑)

๒๗

ภาพที่ ๑ สถิติเกี่ยวกับเฟสบุ๊คในประเทศไทย
(Thailand Facebook Statistic)
ที่มา Thailand Facebook Statistics. Retrieved July ๙, ๒๐๑๒,
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand
และเมื่อวิเคราะห์ด้านอายุกลุ่มผู้ใช้งานแล้วพบว่า ผู้มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๔ ปี มีการใช้
งานคิดเป็ น ร้ อยละ ๓๓ รองลงมาเป็น ผู้ ที่มี อายุ ระหว่าง ๒๕-๓๔ ปี คิ ดเป็ นร้อ ยละ ๒๙ (รู ปภาพ
ประกอบหมายเลข ๒)

ภาพที่ ๒ สถิติผู้ใช้บริการเฟสบุ๊คในประเทศไทยจาแนกตามกลุ่มอายุ
(Usage age distribution on Facebook in Thailand)
ทีม่ า Thailand Facebook Statistics. Retrieved July ๙, ๒๐๑๒,
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand

๒๘

จะเห็นได้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการเฟสบุ๊คในประเทศไทยนั้นมีอัตราการเพิ่มที่
สูงมากประเทศหนึ่งของโลกโดยจัดอยู่ในลาดับที่ ๑๖ และมีผู้ใช้บริการเกือบ ๑๕ ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๒.๕๘ ของประชาชนทั้งประเทศ ส่วนหนึ่งที่ทาให้อัตราการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมากจาก
เทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมไปถึงอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ ตต่างๆได้มีการพัฒนา หาซื้อ
ได้ง่าย ราคาไม่แพงมาก และสะดวกในการพกพา รวมไปถึงการสร้างแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการในการเชื่อมต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ จนถือ ว่าเป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่โทรศัพท์
หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจาเป็นต้องมีในปัจจุบัน
ความแตกต่างระหว่าง โพรไฟล์ (Profile) กรุ๊ป (Group) และ แฟนเพจ (Fan Page)
ของเฟสบุ๊ค
เมธา เกรียงปริญญากิจ, เตฌิน โสมคา และ ปวัตน์ เลาหะวีร์ (๒๕๕๓, น.๒๗-๓๒) ได้
อธิบายแสดงลักษณะความแตกต่าง คือ
โพรไฟล์ (Profile) คือ หน้าส่วนตัวซึ่งใช้งานกันตามปกติประจาวัน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับบุคคลอื่นๆ ในระดับส่วนตัวหรือเฉพาะบุคคล โดยสามารถปรับแต่งค่า
ต่างๆ อาทิเช่น ความเป็นส่วนตัว การแจ้งเตือนต่างๆ ฯลฯ
กรุ๊ ป (Group) คือ หน้าที่ผู้ ใช้งานได้ทาการสร้างขึ้นมาเพื่อให้ ผู้ ใช้งานอื่นๆ ที่มีความ
ประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย หรือมีความชอบที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในเชิงองค์กร หรือกลุ่มสังคม เพื่อใช้ในการกระจายข่าวสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถส่งข้อความประชาสัมพันธ์ที่มีการแจ้งเตือนไปยังกล่องข้อความของ
สมาชิกภายในกลุ่มได้พร้อมๆ ถึง ๕,๐๐๐ คนในการส่งเพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังสามารถให้มีการสนทนา
(Chat) เป็นกลุ่มซึ่งทาให้ผู้ที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าร่วมการสนทนาที่สามารถตอบโต้ในทันทีได้
แฟนเพจ (Fan Page) คือ หน้าที่ได้จัดทาเพื่อให้สามารถรับสมาชิกได้อย่างไม่จากัด
จานวน และมีการจัดเก็บสถิติของผู้เข้าชมและการปฏิสั มพันธ์ในแฟนเพจโดยสามารถนาข้อมูลไป
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งให้แฟนเพจมีเอกลักษณ์พิเศษกับ
สิ่งที่ต้องการนาเสนอได้ด้วย โดยส่วนมากแล้วนั้นการเข้าร่วมติดตามแฟนเพจใดๆ นั้น ผู้ใช้บริการ
เฟสบุ๊คที่ต้องการติดตามจะต้องดาเนินกระบวนการเข้าร่วมโดยคลิกที่ถูกใจ (Like) ของแฟนเพจนั้นๆ
ซึ่งผู้สร้างแฟนเพจสามารถจะแจ้งข่าวสารหรือนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้กับแฟนเพจและผู้ใช้ทั่วไปที่
เป็ นแฟนก็สามารถเข้ามามีส่ ว นร่ วมได้ด้วย และแฟนเพจนี้จะปรากฏในเว็บเสิ ร์ชเอนจิ้น (Search
Engine) อาทิ google ทาให้สามารถเข้าร่วมได้ง่าย

