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การปฏิวัติสู่ยุคอุปกรณ์พกพาไร้สาย: การศึกษาปัจจัยที่ทำาให้เกิดการ

ก้าวเข้ามาสู่ยุคของอุปกรณ์พกพาไร้สายในประเทศไทย

และผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

Mobile Revolution: A Study of Factors Causing a Step to 

Mobile Age in Thailand, and Following Impacts

ปรเมศวร์ รัมย�กูร*

บทคัดย่อ

 ก�รปฏิวัติสู่ยุคอุปกรณ์พกพ�ไร้ส�ย หรือ Mobile Revolution ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย โดยปัจจัยสำ�คัญ

ที่ทำ�ให้เกิด ได้แก่ 1) โทรศัพท์แบบ Smart Phone ที่มีจุดเด่นในเรื่องของหน้�จอแบบสัมผัส และระบบปฏิบัติก�รอัน

ช�ญฉล�ดดุจก�รใช้คอมพิวเตอร์  2) ระบบอินเทอร์เน็ตผ่�นโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Internet ที่มีคว�มเร็ว และ

คว�มเสถียรสูง 3) ร�ค�ของโทรศัพท์ Smart Phone และค่�บริก�รอินเทอร์เน็ตผ่�นมือถือที่ลดลง 4) คว�มนิยมใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ ที่ทำ�ให้ผู้ที่ยังไม่มี Mobile Device ไปห�ซื้อม�ใช้ 

 ส่วนผลที่ต�มม�หลังจ�ก Mobile Revolution 1) ผู้ส่งส�รและรับส�รเสพติดก�รใช้ Mobile Device ม�กขึ้น 

2) ผู้ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รในลักษณะรีบร้อนข�ดคว�มรอบคอบ 3) สื่อมวลชนนำ�เสนอข่�วผ่�นท�งสื่อ Mobile 

ม�กขึ้น 4) รูปแบบก�รเขียนข่�วที่เป็นไปในเชิงล่อลวงให้คนเข้�ไปอ่�นม�กกว่�ก�รสรุปข้อเท็จจริงเหมือนในอดีต

คำาสำาคัญ: ก�รปฏิวัติ / อุปกรณ์พกพ�ไร้ส�ย / ผลกระทบ

Abstract

 The age of Mobile Revolution has already begun in Thailand. The main factors making the 

country to this revolution are: 1) Smart Phone handsets featuring touch screen and computer-alike 

operation system. 2) Fast and stable mobile internet capacity. 3) Smart phone prices and mobile 

internet fees are decreasing. 4) Social network popularity is on the rise, creating a demand to a person 

who never had a mobile handset.

 The impacts after the Mobile Revolution are: 1) Message sender and receiver addict to mobile 

device using. 2) Mobile users rapidly and recklessly communicate. 3) Mass media companies turning 

to use more mobile media 4) “Clickbait” increasingly happened, luring a reader to click to read 

rather than wrap-up the whole context like same old headline writing.

Keywords: Revolution / Mobile / Impacts
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ความสำาคัญของปัญหา

 จริง ๆ แล้วเป็นเวล�เพียงแค่ 25 ปีที่ Tim 

Berners-Lee ได้สร้�งระบบที่เรียกว่� World-Wide-

Web หรือ WWW ซึ่งนับแต่นั้นม� WWW ก็ช่วยผลักดัน

ให้อินเทอร์เน็ตได้กล�ยเป็นช่องท�งในก�รสื่อส�ร ที่ได้

รับคว�มนิยมม�กที่สุด และได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบก�ร

เข�้ถงึข้อมลูข�่วส�รต่�ง ๆ  จ�กในอดีตไปแทบทัง้หมด ซ่ึง

ตลอดหล�ยสิบปีที่ผ่�นม�นี้ ไม่ใช่แค่เพียงอินเทอร์เน็ตที่

ได้ รับคว�มนิยม ห�กแต่อุปกรณ์ที่ เกี่ ยว ข้องกับ

อินเทอร์เน็ตล้วนมีก�รพัฒน�อย่�งก้�วกระโดด อ�ทิ 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) ขน�ดใหญ่

กพ็ฒัน�กล�ยม�เป็นคอมพวิเตอร์พกพ�ขน�ดเลก็ (Lap-

top Computer) ที่สะดวกในก�รพกพ�ไปใช้ในที่ต่�ง ๆ 

ซึ่ งต่อเนื่องม�จนถึงปัจจุบันอุปกรณ์ท่ีใช้ เชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต ได้พัฒน�จนมีขน�ดเล็กลง จนส�ม�รถพก

พ�ไปไหนม�ไหนได้อย่�งสะดวกสบ�ย ซึ่งอุปกรณ์เหล่�

นั้นถูกเรียกสั้น ๆ ว่� Mobile 

 ห�กพูดถึง Mobile แล้ว เร�มักจะนึกถึง

โทรศัพท์มือถือเป็นอันดับแรก เนื่องจ�กเป็นอุปกรณ์ท่ี

เป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่ที่จริงแล้ว “อุปกรณ์พกพ�ไร้

ส�ย” หรือ Mobile Device คืออุปกรณ์ขน�ดเล็ก ที่

ส�ม�รถพกพ�ไปไหนม�ไหนได ้และยงั ส�ม�รถเชือ่มตอ่

เข้�กับระบบอินเทอร์เน็ต หรือส�ม�รถเชื่อมต่อระหว่�ง

อุปกรณ์ไร้ส�ยด้วยกันเอง ผ่�นท�งระบบต่�งๆไม่ว่�จะ

เปน็ GSM, 3G, WIFI, Bluetooth ฯลฯ ซึง่อปุกรณไ์รส้�ย

นั้นไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่เพียงโทรศัพท์มือถือเท�่นั้น ห�กยัง

รวมถึงอุปกรณ์พกพ�อย่�ง Computer Tablet และ 

Smart Watch รวมไปถึงอุปกรณ์พกพ�ใหม่ ๆ ที่กำ�ลัง

จะเกิดขึ้นในอน�คตอีกด้วย 

 ปัจจุบันมีก�รร�ยง�นว่�ร�ว 2 ใน 3 ของ

ประช�กรทั่วโลกมี Mobile Device ใช้ ซึ่งในจำ�นวนนั้น

ครึ่งหนึ่งของประช�กรโลกใช้โทรศัพท์มือถือแบบท่ีมี

ระบบปฏิบัติก�รในตัว คล้�ย ๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์

ขน�ดเล็ก หรือที่ เรียกกันว่� Smart Phone ใน

สหรัฐอเมริก�นั้นผู้ใช้อุปกรณ์ไร้ส�ยมีจำ�นวนสูงม�กถึง 

90% จ�กจำ�นวนประช�กรทั้งหมด นอกจ�กนี้แง่ธุรกิจ

แล้วผู้ใช้อุปกรณ์ไร้ส�ย 1 คน จะเกิดเงินหมุนเวียนใน

ระบบธุรกิจม�กถึง $700-6,000 ต่อปี

  สำ�หรับในประเทศไทยนั้นมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

ถึง 83 ล้�นเลขหม�ย โดยมีผู้ใช้ Smart Phone ม�กถึง 

23 ล้�นคน ห�กดูตัวเลขของอุปกรณ์ที่คนไทยใช้ในก�ร

เปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นในปี พ.ศ. 2558 มีก�รใช้

อุปกรณ์ไร้ส�ยเพื่อใช้ง�นอินเทอร์เน็ตม�กถึง 82.1% มี

ก�รใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 54.7% และคอมพิวเตอร์พก

พ�เพียง 45.2% จ�กตัวเลขดังกล่�ว รวมไปถึงจำ�นวนผู้

ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในประเทศไทย จะเหน็ได้ว�่ประเทศไทย

กำ�ลังเปล่ียนจ�กก�รใช้อุปกรณ์เดิม ๆ ในก�รเปิดรับ

ขอ้มลูข�่วส�ร ไปสูย่คุของอปุกรณไ์รส้�ยอย�่งแทจ้รงิ ซึง่

แนวโน้มในประเทศไทยนั้นยังสอดคล้องกับจำ�นวน Mo-

bile Device User ท่ัวโลก และพฤติกรรมก�รเปิดรับ

ขอ้มลูข�่วส�รผ�่นท�งอุปกรณไ์รส้�ยทีเ่พิม่จำ�นวนสงูขึน้

ทุกวัน

 “อปุกรณไ์รส้�ยกำ�ลงัจะกล�ยเปน็ภ�พสะทอ้น

ของผู้ใช้ไปสู่สังคมภ�ยนอกจริง ๆ แทนที่จะเป็นเพียงแค่

อุปกรณ์เพื่อใช้ง�นส่วนตัวเท่�นั้น” (Nathanson, the 

Mobile Revolution is just Beginning) คำ�พดูดงักล�่ว

เปน็ก�รแสดงใหเ้หน็ว�่ บดันี ้ทัว่โลกเริม่เลง็เหน็ว�่ก�รใช้

อปุกรณไ์รส้�ยแบบเดมิ ๆ  นัน้เริม่เปลีย่นจ�กเดมิไปสูก่�ร

ใช้ก�รติดต่อปฏิสัมพันธ์กับสังคมภ�ยนอกม�กขึ้น มีก�ร

เชื่อโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รกันม�กขึ้นกว่�เดิม 

อันเนื่องจ�กปัจจัยหล�ย ๆ ด้�น ซึ่งสอดคล้องกับแนว

คว�มคิดพื้นฐ�นของแมคลูแฮน (McLuhan) ที่มีต่อ

เทคโนโลยีท�งก�ร ส่ือส�รที่ ไ ด้ กล่ � ว ไว้ ว่ �  สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ขยับขย�ยประสบก�รณ์ของมนุษย์

ออกไปอย่�งม�ก จนร�วกับว่�ทำ�ให้คนจำ�นวนม�ก

ส�ม�รถจะรู้เรื่องต่�ง ๆ จ�กที่ไหนก็ได้ (Space) ภ�ยใน

ระยะเวล�ที่รวดเร็วม�กขึ้น (Time) 

 ปจัจบุนันีอ้ปุกรณพ์กพ� รวมไปถงึปจัจยัเสรมิที่

เกี่ยวข้องต่�ง ๆ เหล่�นี้ ได้ผลักดันให้สังคมโลกโดยรวม

ก้�วไปสู่ก�รติดต่อสื่อส�รแบบไร้พรมแดน ส�ม�รถแลก

เปลีย่นขอ้มลูข�่วส�รกนัอย�่งเปน็อสิระระหว�่งผูส้ง่ส�ร 

และผู้รับส�รด้วยกันเอง โดยไม่มีข้อผูกมัดเรื่องเวล�และ

สถ�นที่อีกต่อไป ซึ่งอ�จเรียกกระบวนก�รก้�วข้�มจ�ก

ก�รสื่อส�รรูปแบบเดิม ๆ อุปกรณ์เดิม ๆ ไปสู่ยุคก�ร

สื่อส�รผ่�นอุปกรณ์พกพ�ไร้ส�ยว่� “Mobile Revolu-

tion” หรือก�รปฏิวัติไปสู่อุปกรณ์พกพ�ไร้ส�ย ดังที่เคย

เกิดขึ้นกับก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมในอดีต (Industrial 

Revolution) ทีม่กี�รนำ�เครือ่งจกัรกลประเภทต�่ง ๆ  ม�

ใช้แทนกำ�ลังคนในกระบวนก�รผลิตของทั่วโลก
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 ในปี ค.ศ. 2014 แมกนัส โยสตรอม (Magnus 

Sjostrom) ผู้กำ�กับช�วสวีเดน ได้ทำ�ส�รคดีช่ือเรื่องว่� 

Mobile Revolution ที่มีเน้ือห�เกี่ยวกับประวัติของ

โทรศัพท์มือถือ และแสดงให้เห็นว่�ปัจจุบันโทรศัพท์มือ

ถอืมีผลกระทบต่อสภ�พสงัคมอย�่งไร ซึง่ภ�ยหลงัส�รคดี

ดังกล่�วได้ถูกแพร่ภ�พไปในหล�ยประเทศทั่วโลก และ

ได้รับคว�มนิยมเป็นอย่�งม�ก จนเป็นจุดเริ่มให้คน

ตระหนักว่�เร�กำ�ลังอยู่ในยุคของ Mobile Revolution 

แล้วหรือยัง

 บทคว�มชิ้นนี้จะวิเคร�ะห์ปัจจัยในด้�นต่�ง ๆ 

ทีท่ำ�ให้ประเทศไทยก�้วข�้มไปสูย่คุ Mobile Revolution 

โดยผู้เขียนได้มองปัจจัยด้�นต่�ง ๆ ในเชิงนิเทศศ�สตร์ 

ต�มรูปแบบจำ�ลองสื่อส�รของเบอร์โล (Berlo) ท่ี

ประกอบไปด้วย Sender, Message, Channel และ 

Receiver ว่�ปัจจัยในด้�นใดเป็นกลจักรที่สำ�คัญในก�ร

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ยุค Mobile และเมื่อ

เปลี่ยนแปลงแล้วผลกระทบที่มีต่อสังคมไทยโดยรวมนั้น

เป็นอย่�งไร 

โทรศัพท์มือถือธรรมดาเปลี่ยนเป็น Smart Phone

 ในปีพ.ศ.  2529 องค์ก�รโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทย ได้เริ่มให้บริก�รระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

NMT470 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในขณะนั้นผู้ใช้

โทรศพัทม์อืถอืยงัเปน็ผูใ้ช้เฉพ�ะกลุม่เท่�นัน้เนือ่งจ�กยงั

มรี�ค�เคร่ือง และค่�โทรทีส่งูม�ก นอกจ�กนีโ้ทรศพัท์มอื

ถอืยงัมขีน�ดใหญ ่ทำ�ใหพ้กพ�ได้ย�กอกีด้วย หลงัจ�กนัน้

โทรศพัทม์อืถอืทัว่โลกกไ็ดม้พีฒัน�ก�รในด�้นต�่งๆอย�่ง

ตอ่เน่ือง ตัง้แตข่น�ดทีส่�ม�รถพกพ�ไดง้�่ยขึน้ หน�้จอที่

แสดงผลจ�กข�วดำ� เปน็จอสทีีมี่คว�มละเอียดสงูขึน้ และ

มอุีปกรณอ่ื์นๆควบรวมกบัโทรศัพทมื์อถอืแบบเดมิ ๆ  เช่น

กล้องถ่�ยรูป และวิทยุ ซึ่งผู้ใช้ในประเทศก็รับเอ�

เทคโนโลยีใหม่ๆในแต่ละยุค เข้�ม�ใช้กันอย่�งต่อเนื่อง

 หน้�ประวัติศ�สตร์ที่สำ�คัญในก�รพัฒน�ของ 

Mobile Device ได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2007 ที่ สตีฟ                 

จ๊อบส์ (Steve Jobs) กรรมก�รบริห�รของบริษัท

คอมพิวเตอร์ชื่อดังอย่�ง Apple ได้เปิดตัว iPhone ขึ้น

เปน็ครัง้แรก โดย iPhone จดัเป็นโทรศพัทท์ีแ่หวกแฟชัน่

ก�รใชโ้ทรศัพทม์อืถือในยคุน้ันอย�่งสิน้เชงิด้วยขน�ดหน�้

จอขน�ดใหญ่ ท้ังที่โทรศัพท์มือถือในยุคนั้นเน้นขน�ด

เครื่องที่เล็กและพกพ�ง่�ยม�กกว่� ซึ่ง iPhone ยังมีจุด

เด่นด้วยก�รใช้ง�นแบบระบบสัมผัส (Touch Screen) 

โดยใช้นิ้วมือของเร�เองจิ้ม หรือเลื่อนไปบนหน้�จอได้

โดยตรง ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญสำ�หรับ Mobile De-

vice ม�จนถึงปัจจุบันที่อุปกรณ์แทบทุกอย่�งใช้ระบบ

สัมผัสเป็นหลัก 

 นอกจ�กนี้ iPhone ยังมีระบบปฏิบัติก�รใน

เครื่อง (Operation System) ที่เรียกว่� iOS ซึ่งเปรียบ

ได้กับระบบ Windows ที่เร�ใช้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งก�รที่

มีระบบปฏิบัติก�รแบบนี้ ทำ�ให้โทรศัพท์เครื่องเล็ก ๆ 

ส�ม�รถทำ�ง�นได้ทัดเทียมกับคอมพิวเตอร์ขน�ดใหญ่ 

ทำ�ง�นท่ีซบัซอ้นพรอ้ม ๆ  กนัในครัง้เดยีว (Multi-tasking) 

และมีลักษณะก�รทำ�ง�นแบบตลอดเวล�โดยไม่ต้องปิด

เครื่อง (Always On) แม้ iPhone จะไม่ใช่โทรศัพท์แบบ

แรกที่มีระบบปฏิบัติก�รในเครื่อง แต่ระบบ iOS ได้สร้�ง

คว�มประทับใจให้กับผู้ใช้ในขณะนั้นได้เป็นอย่�งดี 

ภ�พที ่1 สตฟี จอ๊บส ์กบัก�รเปดิตวั iPhone เปน็ครัง้แรก

 นอกจ�กนี้ สตีฟ จ๊อบส์ ยังได้เปิดตัว iPad ในปี 

ค.ศ. 2010  ซึง่เปน็ก�รเปลีย่นแปลงในวงก�รคอมพวิเตอร์ 

ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจ�ก iPad เป็นอุปกรณ์พกพ�

ขน�ดเล็ก ท่ีส�ม�รถใช้ง�นด้�นต่�ง ๆ เหมือนกับ

คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊ ซึง่ภ�ยหลงัอปุกรณท์ีม่ลีกัษณะแบบ

นี้จะเรียกรวมกันว่� Tablet Computer หรือเรียกสั้น ๆ

กันว่�แท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งจัดเป็น Mobile Device ที่

ได้รับคว�มนิยมเท่� ๆ กับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถึงแม้ Tab-

let จะใช้โทรไมไ่ดเ้หมอืนโทรศพัท์ แตใ่นแงข่องก�รแสดง

ผล Tablet ส�ม�รถแสดงผลได้ขน�ดใหญ่กว่� ซึ่งเหม�ะ

กับก�รทำ�ง�น และใช้ง�นด้�นคว�มบันเทิง และมีก�ร

พัฒน�อย่�งต่อเนื่องม�จนถึงปัจจุบัน ผู้เขียนได้ตั้งข้อ

สังเกตว่�ในไทยนั้น ปัจจุบันยังมีก�รเรียก Tablet ว่� 

iPad กนัอย�่งแพรห่ล�ย ทัง้ ๆ  ทีผู่พ้ดูไมไ่ดห้ม�ยถงึ iPad 
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เพยีงอย�่งเดยีว แตห่ม�ยรวมถงึ Tablet ทกุประเภท ทุก

ยี่ห้อ

 ผลของหน้�จอ Touch Screen ขน�ดใหญ่มี

คว�มละเอียดสูง พร้อมกับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ  เช่น กล้อง

ถ่�ยรูป ลำ�โพง ก�รเชื่อมต่อแบบ Bluetooth และ WIFI 

โดยเฉพ�ะก�รที่มีระบบปฏิบัติก�รในเครื่อง จนทำ�ให้

อุปกรณ์เครื่องเล็ก ๆ นี้ส�ม�รถทำ�ง�นได้หล�กหล�ยรูป

แบบนั้น ทำ�ให้โทรศัพท์แบบนี้ที่เรียกรวมกันว่� “Smart 

Phone” ไดรั้บคว�มนยิมกนัอย�่งแพรห่ล�ย ซึง่โทรศพัท์

แบบ Smart Phone ได้มีก�รพัฒน�ม�เป็นระยะจนใน

ปัจจุบันน้ี Smart Phone ได้กล�ยม�เป็น Mobile              

Device ทีเ่ร�คุน้เคยกนัม�กทีส่ดุ โดยห�กเร�แบง่ Smart 

Phone ต�มประเภทของระบบปฏิบัติก�รนั้น จะทำ�ให้

เห็นว่�ปัจจุบันเหลือ Smart Phone ที่ได้รับคว�มนิยม

เพียง 2 ค่�ยใหญ่ คือ iOS ของ Apple และ Android 

ของ Google ซึง่ในปี ค.ศ. 2016 น้ัน 99.6% ของโทรศพัท์ 

Smart Phone ทั่วโลกเป็นโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติ

ก�ร iOS หรือ Android 

Mobile Internet พลงัสำาคญัในการแลกเปลีย่นข้อมลู

ข่าวสาร

 จ�กก�รที่ Smart Phone ส�ม�รถทำ�ง�นได้

เหมือนกับคอมพิวเตอร์ขน�ดใหญ่น้ัน ทำ�ให้เกิดคว�ม

ตอ้งก�รนำ�โทรศพัทม์อืถอื และอุปกรณ ์Mobile Device 

อื่น ๆ เช่ือมต่อเข้�กับโครงข่�ยอินเทอร์เน็ต เพ่ือที่จะ

ทำ�ง�นได้อย่�งเต็มรูปแบบ และเปิดรับข้อมูลข่�วส�รได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น เฉกเช่นเดียวกับก�รใช้

อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ง�นระบบ World Wide Web และ

ระบบออนไลน์อื่น ๆ ผ่�นท�งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ 

Laptop ซึง่ในยคุแรกก�รใชอ้นิเทอรเ์น็ตผ�่นท�งอปุกรณ์

พกพ�ไร้ส�ย (Mobile Internet) ในไทยนั้นทำ�ได้ย�ก 

เนื่องจ�กระบบในก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีประสิทธิ

ภ�พตำ่� เน้นก�รให้บริก�รในก�รโทรเป็นหลัก (Voice 

Service) อนิเทอรเ์นต็ผ�่นโทรศพัทไ์มม่คีว�มเสถยีร เขต

ครอบคลุมก�รใช้ง�นยังอยู่ในพ้ืนที่จำ�กัด (Coverage) 

และยังมีร�ค�ในก�รใช้ที่สูงม�กอีกด้วย

 ต่อม� Mobile Internet ในไทยได้พัฒน�ต่อ

เนื่องม�พร้อม ๆ กันกับทั่วโลก อย่�งเทคโนโลยี GPRS 

และ EDGE (2G) ในยคุแรก ๆ  ทีท่ำ�ให้เร�ส�ม�รถสง่ขอ้มูล

ที่เป็นข้อคว�มตัวอักษร และรูปภ�พขน�ดเล็ก ๆ ได้ แม้

จะเริ่มมีก�รเช่ือมโยงแบบออนไลน์ แต่เทคโนโลยีในยุค

นัน้ยงัข�ดคว�มเสถียรในก�รรบัสง่ข้อมลู จนทำ�ใหผู้ใ้ชไ้ม่

ได้รับประสบก�รณ์ที่ดีแต่อย่�งใด ต่อม�จนถึงในปี พ.ศ. 

2555 ท่ีท�งสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสยีง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ 

(กสทช.) ได้มีก�รเปิดประมูลระบบ 3G ในคลื่นคว�มถ่ี

ต่�ง ๆ จนทำ�ให้ผู้ให้บริก�รเครือข่�ยโทรศัพท์มือถือใน

ไทยส�ม�รถให้บริก�ร Mobile Internet ในรูปแบบ 3G 

ได้เป็นครั้งแรก ซึ่งระบบ 3G ดังกล่�วทำ�ให้ก�รใช้

อนิเทอรเ์นต็ผ�่นท�งอปุกรณพ์กพ�ประเภทต�่ง ๆ  ทำ�ได้

สะดวกรวดเร็ว และมีคว�มเสถียรสูง จนทำ�ให้โทรศัพท์

มอืถือ โดยเฉพ�ะกบั Smart Phone ส�ม�รถแลกเปลีย่น

ข้อมูลข่�วส�ร ในรูปแบบต่�ง ๆ ได้ในระดับเดียวกับก�ร

ใช้อินเทอร์เน็ต ผ่�นคอมพิวเตอร์แบบปกติ ปัจจุบัน 3G 

ประเทศไทยส�ม�รถให้บริก�รก�รด�วน์โหลดข้อมูลได้

สงูม�กถงึ 42 Mb ตอ่วนิ�ท ีกล�่วใหเ้หน็ภ�พง�่ยๆคอืเร�

ส�ม�รถด�วนโ์หลดหนงั DVD 1 แผน่ลงม�สูโ่ทรศพัทม์อื

ถือได้ โดยใช้ระยะเวล�ร�ว ๆ 15 น�ทีเท่�นั้น ปัจจุบันมี

ก�รให้บริก�ร Mobile Internet ในรูปแบบของ 4G ซึ่ง

ทำ�ใหค้ว�มเรว็ในก�รใชบ้รกิ�รอนิเทอรเ์นต็ผ�่นโทรศพัท์

มือถือนั้นเร็วม�กขึ้นไปอีก

Smart Phone + Mobile Internet ช่องทางการ

สื่อสารสมัยใหม่ 

 จ�กก�รท่ีโทรศัพท์มือถือมีหน้�จอสัมผัสขน�ด

ใหญ่แบบละเอียดสูง และมีระบบปฏิบัติก�รในเครื่อง 

ผนวกกับก�รที่ Mobile Internet ในประเทศไทยนั้นมี

ประสิทธิภ�พที่สูงขึ้น ทำ�ให้ในปี 2559 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ผ่�นโทรศัพท์มือถือในไทยมีสูงถึง 68 ล้�นคน โดยเป็นผู้

ใช้ Smart Phone ถึง 20 ล้�นคน และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

เรื่อย ๆ ทุกปี

 ในท�งนิเทศศ�สตร์นั้นโทรศัพท์มือถือ Smart 

Phone และ Mobile Internet จัดเป็นช่องท�งก�ร

สื่อส�ร (Channel) อันทันสมัย ที่ทำ�ล�ยข้อจำ�กัดเรื่อง 

“ก�ละ และเทศะ” หรือ Space and Time ในก�ร

สือ่ส�รโดยสิน้เชงิ กล�่วคอืผูใ้ชส้�ม�รถตดิตอ่สือ่ส�รผ�่น

ท�งระบบอินเทอร์เน็ตที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ส�ม�รถเปิดรับ

ข้อมูลข่�วส�รได้ทุก ๆ ที่ และทุกเวล�ที่ตนเองต้องก�ร 

ได้อย่�งรวดเร็วทันที เพียงหยิบโทรศัพท์มือถือออกจ�ก

กระเป�๋ของตนเอง และใชน้ิว้มอืของตนเองสมัผสับนหน�้
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จอเพยีงเท�่น้ัน ซึง่เมือ่เปรียบเทียบกบัชอ่งท�งก�รสือ่ส�ร

แบบเดิม ๆ อย่�งสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่ง

ก�รใชอ้นิเทอร์เน็ตเปิดรับส�รผ�่นท�งคอมพิวเตอร์เคร่ือง

ใหญ่ ๆ  ที่เต็มไปด้วยข้อจำ�กัดในเรื่อง Space and Time 

ม�กม�ย ทำ�ให้ก�รติดต่อสื่อส�รผ่�นท�ง Mobile                   

Device นัน้เปน็ตัวเลอืกในอนัดับแรกในก�รติดตอ่สือ่ส�ร

ในยุคปัจจุบัน 

 ต�มคว�มเห็นของผู้เขียนแล้ว ไม่ใช่เพียงคว�ม

ทนัสมยัของเทคโนโลยใีนเรือ่งของ Mobile Device หรอื 

Mobile Internet เพียงอย่�งเดียวที่ผลักดันให้เกิด               

Mobile Revolution ในไทย ห�กแต่กลไกของตล�ด ที่

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รท่ีสูงขึ้น และก�รท่ีเกิดก�ร

แข่งขันท�งธุรกิจ ได้ทำ�ให้ร�ค�ค่�เครื่อง Mobile                 

Device และค่�บริก�รอินเทอร์เน็ตผ่�นโทรศัพท์มือถือ

นัน้ถกูลงเปน็อย�่งม�ก ซึง่น่�จะเปน็ปจัจัยต้นๆท่ีก�รแพร่

กระจ�ยท�งนวตักรรมน้ันเปน็ไปอย�่งรวดเรว็ (Diffusion 

of Innovation) กล่�วคือ แต่ก่อนกลุ่มผู้ใช้ Smart 

Phone และอินเทอร์เน็ตในไทยนั้นจำ�กัดอยู่ในกลุ่มคน

เมืองที่มีร�ยได้ค่อนข้�งสูง แต่ปัจจุบันเครื่อง Smart 

Phone ส�ม�รถห�ซื้อได้ในร�ค�หลักร้อยบ�ท ส่วนค่�

บรกิ�รก�รใช ้3G กถ็กูคิดร�ค�รวมกบัค่�บริก�รร�ยเดอืน

แบบปกติ ซึ่ง 3G ก็ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจ�กนี้ยัง

มีระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตไร้ส�ย (WIFI Hotspot) ที่

ผู้ให้บริก�รมือถือแต่ละค่�ย ก็ให้บริก�รต�มสถ�นที่             

ต�่ง ๆ  อกีดว้ย ทำ�ให้กลุ่มผูใ้ช ้Smart Phone และ Mobile 

Internet ได้เพิ่มจำ�นวนอย่�งรวดเร็ว ซึ่งผู้เขียนมองว่�

ปัจจัยด้�นร�ค�ที่ถูกลงนี้ เป็นเหตุผลหลักอย่�งแท้จริง 

และจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริย�ที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ประเทศไทย

เกิด Mobile   Revolution ได้อย่�งสมบูรณ์

ความนิยมในเครือข่ายสังคมออนไลน์

 ในยคุทีอ่นิเทอรเ์น็ตกำ�ลงัได้รบัคว�มนยิมนัน้ ได้

เกิดบริก�รรูปแบบออนไลน์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่� เครือ

ข่�ยสังคมออนไลน์ หรือ Social Network เกิดขึ้น โดย

เป็นบริก�รท่ีพัฒน�ม�จ�ก Instant Messenger หรือ

บริก�รสนทน�โต้ตอบแบบออนไลน์ อย่�ง ICQ, MSN 

Messenger, Yahoo Messenger, Skype ฯลฯ ซ่ึง

บริก�ร Social Network จะเป็นลักษณะก�รสร้�งสังคม

ออนไลน์ขึ้นม�ผ่�นก�รเพิ่มเพื่อน และแชร์ข่�วส�ร และ

ประสบก�รณ์ต่�ง ๆ ให้สังคมออนไลน์ของตนให้กลุ่ม

สนทน�ของตนได้มีประสบก�รณ์ร่วมกัน จุดเด่นของ 

Social Network อยู่ ท่ีก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่อ

ประสบก�รณไ์ดทั้นที และกลุม่สนทน�ส�ม�รถโตต้อบใน

ประเด็นเดียวกันได้ทั้งหมดทุกคน ซึ่ง Social Network 

ในยุคแรก ๆ อย่�ง Hi5 นั้นได้รับคว�มนิยมอย่�งม�กใน

ประเทศไทย จนมีผู้ใช้ม�กถึง 2 ล้�นคน ในปีพ.ศ. 2551 

ซึง่จดัว�่สงูม�กในขณะนัน้ซึง่มจีำ�นวนผูใ้ชอิ้นเทอรเ์นต็ใน

ไทยเพียงไม่กี่ล้�นคนเท่�นั้น

ภ�พที่ 2 ม�ร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก

 ในปี ค.ศ. 2004 ม�ร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark 

Zuckerberg) และ เอดูอ�ร์โด เซเวอร์ริน (Eduardo 

Saverin) ได้ก่อตั้งเครือข่�ยสังคมออนไลน์ช่ือเฟซบุ๊ก 

(Facebook) จนเป็นทีน่ยิมกนัอย�่งแพรห่ล�ยทัว่โลก ซึง่

ในยุคแรก Facebook ให้คว�มสนใจในบริก�รผ่�นท�ง

รูปแบบเว็บไซต์แบบเดิม ๆ ก่อนท่ีจะทำ�โปรแกรม                

(Mobile Application) เพื่อลงในโทรศัพท์มือถือแบบ 

Smart Phone ในภ�ยหลัง จนได้รับคว�มนิยมในหมู่ 

Mobile User เป็นอย่�งม�ก ซึ่งปัจจุบันเฟซบุ๊กจัดเป็น

เครอืข่�ยสงัคมออนไลนท่ี์ไดร้บัคว�มนยิมม�กท่ีสดุในโลก 

สำ�หรบัในประเทศไทยนัน้มจีำ�นวนผูใ้ชเ้ฟซบุก๊ม�กถงึ 47 

ล้�นคน ถือว่�มีจำ�นวนม�กเป็นอันดับที่ 9 ของโลก 

 ตอ่ม�ปคี.ศ. 2011 บรษิทั Naver Corporation 

ไดก้อ่ตัง้ไลน ์(LINE) ซึง่เปน็โปรแกรมสำ�หรบัโทรศพัทม์อื

ถือ Smart Phone ขึ้น โดยไลน์มีจุดเด่นในก�รเป็น  

Instant Messenger ท่ีผสมผส�นก�รให้บริก�รใน

ลกัษณะของ Social Network เข้�ม�ดว้ย ในประเทศไทย

ไลน์ได้รับคว�มนิยมเป็นอย่�งสูงจนมีผู้ใช้ม�กท่ีสุดเป็น

อันดับ 2 ของโลก ร�ว 40 ล้�นคน

 เฟซบุ๊ก และไลน์ ต่�งเป็นเครือข่�ยสังคม

ออนไลน์ท่ีได้รับคว�มนิยมเป็นอย่�งสูงในประเทศไทย 

โดยผู้ใช้นิยมใช้บริก�รผ่�นท�ง Smart Phone เป็นหลัก 
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ทั้งน้ีปัจจัยในแง่ของเทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือ อย่�ง

หน้�จอ Touch Screen ขน�ดใหญ่ทีแ่สดงผลได้ละเอียด 

ก�รที่โทรศัพท์มีกล้องถ่�ยรูปเป็นอุปกรณ์พื้นฐ�น และ

คว�มรวดเร็วของ  Mobile Internet ผสมผสน�นเข้�กับ

ก�รให้บริก�รของ  เฟซบุ๊ก และไลน์ ที่ตอบสนองคว�ม

ต้องก�รในก�รสือ่ส�รของผูใ้ชไ้ดเ้ปน็อย�่งดนีัน้ ลว้นเปน็

เหตุผลที่ส่งเสริมกันทำ�ให้จำ�นวนผู้ใช้สูงขึ้นอย่�งรวดเร็ว 

ห�กมอง เฟซบุ๊ก และไลน์ เป็นช่องท�งในก�รติดต่อ

สื่อส�รแล้ว ทั้งคู่ต่�งเป็นช่องท�งในก�รสื่อส�รแบบ  

Interactive ที่ผู้ใช้ส�ม�รถสื่อส�รกันแบบสองท�งได้

อย่�งรวดเร็ว จนทำ�ให้โดยรูปแบบของส�รที่ส่งห�กันนั้น

ส�ม�รถเป็นได้ทั้งข้อคว�ม ภ�พ เสียง และวิดีโอ โดยใช้

จุดเด่นของ Smart Phone และ Mobile Internet ม�

ใช้นั่นเอง 

 ผู้เขียนมีคว�มเห็นว่�คว�มนิยมในเครือข่�ย

สังคมออนไลน์อย่�ง เฟซบุ๊ก และไลน์ นั้น เป็นปัจจัยท�ง

ด�้นชอ่งท�งก�รสือ่ส�รสำ�คญัอกีประก�รหนึง่ทีท่ำ�ใหเ้กดิ 

Mobile Revolution ในประเทศไทย กล�่วคอืจดุเด่นของ

เครอืข�่ยสงัคมออนไลนค์อืก�รสร�้งสงัคมของตนเองผ�่น

ท�งโลกออนไลน์ เพื่อติดต่อสื่อส�รกันแบบ Interactive 

นัน้ ทำ�ใหผู้้ใช ้(Sender) นัน้เกดิคว�มตอ้งก�รในก�รเพิม่

เพื่อนเข้�ไปในสังคมของตน เพื่อที่จะส่งส�รต่�ง ๆ ไปยัง

เพือ่นในกลุ่ม จะไดม้กี�รแลกเปลีย่นประสบก�รณต์�่ง ๆ  

ด้วยกัน ซึ่งห�กเพื่อน (Receiver) ยังไม่มี Application 

ใช้ง�นนั้น Receiver นั้น ๆ  ย่อมจะต้องแสวงห�ท�งที่จะ

เข�้ไปสูส่งัคมออนไลน์ เพ่ือทีจ่ะรับขอ้มลูข่�วส�รจ�กผูส้ง่

ส�รได้ ห�กมองย้อนกลับไปในเรื่องของร�ค�ของ

โทรศัพท์ Smart Phone และ Mobile Internet ที่ถูก

ลงเป็นอย่�งม�กน้ัน ย่อมจะทำ�ให้ผู้ใช้ห�ซื้อ Mobile 

Device ได้ง่�ย อ�จกล่�วสรุปได้ว่�เครือข่�ยสังคม

ออนไลน์ ทำ�ใหเ้กิดคว�มต้องก�รอย�กมเีหมอืนเพือ่น จน

นำ�ไปสู่ก�รห� Mobile Device ม�ใช้ในที่สุด

รูปแบบของสารใน Mobile Revolution

 หลังจ�กที่โทรศัพท์แบบ Smart Phone และ 

Tablet เป็นที่นิยมในสังคมไทย และ Mobile Internet 

มคีว�มเรว็ และคว�มเสถยีรเทยีบเท�่ก�รใช้อนิเทอรเ์นต็

ผ่�นเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ทำ�ให้เว็บไซต์ต่�ง ๆ ในไทย 

ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อห� (Content) ที่ใช้นำ�เสนอ 

เพ่ือใหส้อดคล้องกบัคว�มนยิมใน Mobile Device ทีเ่กดิ

ข้ึน กล�่วคอื เนือ้ห�ในเวบ็ไซตใ์นปัจจบัุนตอ้งคำ�นงึถึงก�ร

แสดงผลผ่�นท�งหน้�จอ Mobile Device เป็นหลัก 

ม�กกว่� เพื่อทำ�ให้ผู้ใช้ Mobile Device นั้นเกิดคว�ม

สะดวกสบ�ยในก�รเข�้ม�เปดิรบัขอ้มลูข�่วส�รม�กทีส่ดุ 

(Easy Navigation) เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในก�รเข้�ม�

ชมเวบ็ไซต ์จนนำ�ไปสูพ่ฤตกิรรมก�รเข้�ม�ยงัเวบ็ไซตท่ี์สงู

ข้ึน จนทำ�ให้เว็บไซตน์ัน้ ๆ  มสีถิตกิ�รเข้�ชมท่ีสงูข้ึน (Traf-

fic) ท้�ยท่ีสุดเว็บไซต์นั้น ๆ จะนำ�คว�มนิยมท่ีได้รับไป

สร้�งผลประโยชน์ท�งธุรกิจให้กับเว็บไซต์นั้น ๆ  ในลำ�ดับ

ต่อไป เช่น ก�รเก็บค่�สม�ชิก หรือข�ยโฆษณ�

 รูปแบบเนื้อห�ดังกล่�วนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนให้

มีลักษณะเหม�ะกับก�รใช้ง�นผ่�นหน้�จอแบบสัมผัส มี

ก�รใช้นิ้วเลื่อนไปม� มีก�รจีบนิ้วเพื่อขย�ยหรือลดขน�ด

เนื้อห�  มีก�รเอ�นิ้วจิ้มไปยังลิงก์ที่ต้องก�ร แทนก�รใช้

เม�สค์ลกิแบบเดมิ ๆ  ซึง่ก�รแสดงผลเนือ้ห�จะมกี�รปรบั

ขน�ดตัวอักษร และรูปแบบก�รจัดว�งแบบอัตโนมัติ 

(Responsive Design) เพือ่ใหผู้ใ้ชส้�ม�รถเข้�ชมเวบ็ไซต์

ผ�่นท�งโทรศพัทม์อืถอื หรอื Tablet ไดโ้ดยเนือ้ห�ยงัคง

แสดงผลเป็นเนือ้ห�รปูแบบเดยีวกนั แมข้น�ดหน�้จอและ

คว�มละเอยีดของอปุกรณจ์ะแตกต�่งกนั หรอืแมจ้ะพลกิ

หน�้จอไปม� ก�รแสดงผลของเนือ้ห�กจ็ะถกูปรบัใหพ้อดี

กับหน้�จอเสมอ  

 นอกจ�กนี้แม้หน้�จอในโทรศัพท์มือถือ หรือ 

Tablet จะมีขน�ดใหญ่ และแสดงผลได้ละเอียดม�กแค่

ไหน กย็งัเปรยีบเทยีบไมไ่ดก้บัก�รอ�่นข้อมลูข�่วส�รผ�่น

สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขน�ดหน้�ที่ใหญ่กว่� หรือก�รดูข้อมูล

ข�่วส�รผ�่นท�งโทรทศันจ์อใหญ ่ๆ  ด้วยขอ้จำ�กดัในเรือ่ง

ขน�ดของจอท่ีเน้นก�รพกพ�นี้ ทำ�ให้เนื้อห�ในเว็บไซต์ 

หรือ Mobile Application ต่�ง ๆ นั้นต่�งเน้นเนื้อห�

เป็นรูปภ�พเป็นหลัก โดยเน้นก�รแสดงรูปภ�พเชิง

สัญลักษณ์ม�กข้ึน ท่ีผู้ใช้ส�ม�รถเข้�ใจได้ทันทีจ�กก�ร

เห็นภ�พ และลดเนื้อห�ท่ีเป็นข้อคว�มให้น้อยลง 

นอกจ�กนี้ยังเน้นก�รสรุปเนื้อห�เป็นประเด็นที่ชัดเจน

ม�กข้ึน เพือ่ประกอบกบัรปูภ�พท่ีสวยง�ม ตวัอย�่งข้อมลู

ลักษณะนี้เช่น Infographic เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชน

 หลงัจ�กทีม่กี�รใช้โทรศพัทม์อืถอืเพือ่ใชด้ขูอ้มลู

ข่�วส�ร และคว�มนิยมในก�รใช้เฟซบุ๊ก และสื่อสังคม

ออนไลน์อันอื่น ๆ นั้น ทำ�ให้พฤติกรรมในก�รเปิดรับ
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ขอ้มลูข�่วส�รของผูร้บัส�รนัน้เปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ กล�่ว

คือผู้ใช้จะติดต�มข่�วจ�กเว็บไซต์ต่�งๆผ่�นท�งหน้�จอ

โทรศพัท์มอืถอื รวมถงึก�รติดต�มข�่วจ�กในเพจ (Page) 

ของสือ่มวลชนผ�่นท�งเฟซบุก๊เปน็หลกั ซึง่ ผู้อ�่นตอ้งก�ร

เปดิรบัขอ้มลูข�่วส�รตลอดเวล� ผ�่นท�งโทรศพัทม์อืถือ 

มีก�ร  Refresh เพ่ือดูก�รอัปเดตเนื้อห�ในประเด็นท่ี

ตนเองกำ�ลังติดต�ม มีก�รโต้ตอบแบบ Realtime ใน

ประเดน็ทีต่นเองกำ�ลงัอ�่นอยู ่เชน่ก�รแสดงคว�มเหน็ผ�่

นท�งเฟซบุ๊กใต้ข่�วที่ตนเองกำ�ลังอ่�นอยู่ และมีผู้ใช้       

ร�ยอื่น ๆ ม�คุยโต้ตอบกันเป็นต้น

 ก�รทำ�ง�นของสื่อมวลชนในยุคนี้ จึงต้องเน้น

คว�มรวดเร็วในก�รนำ�เสนอเนื้อห�เป็นหลัก เจ้�ไหน

ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รอันรวดเร็วของผู้ใช้ได้ ก็

จะทำ�ใหผู้ใ้ชเ้กดิทศันคตทิีด่จีนกลบัม�อ�่นข�่วบ่อย ๆ  ซึง่

ห�กมองจำ�นวนอันมห�ศ�ลของผู้ใช้ Mobile Device ใน

ไทยแล้ว ก�รที่มีผู้ใช้จำ�นวนม�กม�กอ่�นข่�วเป็นประจำ� 

จะทำ�ใหส้ือ่มวลชนเจ�้นัน้ ๆ  เป็นทีน่ยิม จนมอีตัร�ก�รเข�้

ชมท่ีสูง (Traffic) ซึ่งในท้�ยท่ีสุดสื่อมวลชนก็จะส�ม�รถ

ห�ร�ยได้ ด้วยก�รข�ยโฆษณ�ในหน้�เนื้อห�นั้นเอง

 นอกจ�กนีก้�รท่ี  Mobile Internet มคีว�มเรว็

สูง ประกอบกับเฟซบุ๊กมีฟังก์ชันใหม่ที่เรียกว่� LIVE ที่

ส�ม�รถถ่�ยทอดสดผ่�นท�งเฟซบุ๊กได้ด้วยตนเอง ทำ�ให้

สื่อมวลชนหล�ยเจ้�มีเนื้อห�ร�ยง�นข่�วแบบสดโดยใช้

ฟังก์ชั่น LIVE ดังกล่�ว รวมถึงก�รนำ�คลิปร�ยก�รข่�ว

ของตนที่ออกอ�ก�ศท�งโทรทัศน์ ม�ให้ผู้ชมส�ม�รถดู

ผ่�นท�งโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

ภ�พที่ 3 ตัวอย่�ง Facebook LIVE 

 ผู้เขียนได้ต้ังข้อสังเกตไว้ว่� เนื่องจ�กผลท�ง

ธุรกิจที่ต้องก�รสร้�ง Traffic ให้กับองค์กรของตน ทำ�ให้

มีสื่อมวลชนหล�ยเจ้�ในปัจจุบันเน้นก�รเขียนพ�ดหัวไป

ในเชิงล่อหลอกให้คนคลิกเข้�ไปอ่�นม�กข้ึน ซ่ึงท่ัวโลก

รู้จักกันดีในฐ�นะ Click-baiting Headline กล่�วคือ ไม่

ได้บอกตรง ๆ ในหัวข้อข่�วว่�เกิดอะไรข้ึน แต่เป็นก�ร

ท�้ท�ยสร�้งคว�มอย�กรูอ้ย�กเหน็ใหค้นคลกิเข�้ไปอ�่น

แทน ซึง่ไดเ้ปลีย่นรปูแบบก�รเขยีนหวัข้อข�่วแบบเดมิ ที่

เป็นก�รสรุปใจคว�มทั้งหมดของข่�วให้ได้ม�กที่สุด เพื่อ

ให้ผู้รับส�รไม่ต้องเข้�ไปอ่�นเนื้อคว�มในข่�วทั้งหมด

 

พฤติกรรมผู้ใช้ Mobile Device

 หลักจ�กก�รปฏวิติัไปสู่ยุค  Mobile Revolution 

แล้ว จุดเด่นในเรื่องขน�ดท่ีพกพ�ง่�ย แต่เป่ียมไปด้วย

เทคโนโลยีชั้นสูง และ Mobile Internet ที่มีคว�มเร็ว 

และคว�มเสถียรเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รข้อมูล

ข่�วส�รผ่�นท�งสื่อออนไลน์ได้เป็นอย่�งดีนั้น ทำ�ให้

ปัจจุบันผู้ใช้ Mobile Device ส�ม�รถใช้เปิดรับข้อมูล

ข่�วส�รได้ในทุกสถ�นก�รณ์จนนำ�ไปสู่พฤติกรรมก�รใช้

ในลักษณะเสพติดม�กขึ้น ซึ่ง Retrevo Gadgetology 

Report บริษัทวิจัยของสหรัฐฯ เผยผลสำ�รวจพฤติกรรม

ผู้คนที่มีต่อเว็บไซต์ เครือข่�ยสังคมออนไลน์อย่�ง                  

Facebook, Twitter และ MySpace จ�กกลุ่มตัวอย่�ง 

1,000 คน พบว่� เกือบ 50% เข้�ดูข้อคว�มช่วงตื่นตอน

เช้�และบนเตียงก่อนเข้�นอน หรือเข้�ตรวจสอบสถ�นะ

เฟซบุ๊กของตนอย่�งน้อยวันละ 1 ครั้ง และอีก 16% เผย

ว�่ไดรั้บขอ้มลูข�่วส�รประจำ�วนัจ�กเวบ็ไซต์เหล�่นี ้ยงัไม่

รวมถึงอีก 10% ท่ีต้องเข้�คว�มเคลื่อนไหวล่�สุดทุก ๆ 

2-3 ชัว่โมง ในประเทศไทยนัน้ก�รเสพตดิก�รใช ้Mobile 

Device นีน้ำ�ไปสู ่“สงัคมกม้หน�้” กล�่วคอื ทกุคนมวัแต่

สนใจในหน้�จอของตนเองตลอดเวล�ต�มสถ�นที่ต่�ง ๆ  

เพือ่เสพขอ้มลูข�่วส�รทีต่นเองสนใจ จนไมไ่ดเ้งยหน�้ขึน้

ม�มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้�งนั่นเอง

 นอกจ�กพฤติกรรมก�รใช้ท่ีเป็นไปในลักษณะ

เสพตดิดงักล�่วแลว้ ขอ้จำ�กดัในเรือ่งของขน�ดหน�้จอนำ�

ไปสูเ่นือ้ห�สัน้ ๆ  เนน้ก�รสรปุใหไ้ดใ้จคว�มนัน้ ทำ�ใหผู้ใ้ช้

ในแง่ของทั้งผู้ส่งส�ร และผู้รับส�รนั้น เน้นก�รสื่อส�ร

แบบรวดเรว็ สัน้ ๆ  และฉบัไว เชน่ ก�รพมิพโ์ตต้อบ (Chat) 

ผ่�น Mobile Application ต่�ง ๆ ที่มักไม่สนใจร�ย

ละเอียดในก�รสะกด หรือหลักไวย�กรณ์ มีก�รใช้ภ�ษ�

สำ�หรับก�ร Chat เฉพ�ะกลุม่ เนน้ก�รสง่รูปเพือ่สือ่คว�ม

หม�ยแทนก�รพิมพ์ท่ีเรียกว่� Emoticon ส่วนบทบ�ท

ก�รเป็นผู้รับส�รนั้น ผู้ใช้ Mobile Device เน้นก�รอ่�น

แบบข�้ม ๆ  (Scan Reading) เปน็หลกั จนนำ�ไปสูว่ลทีีมั่ก

นิยมพูดกันว่� “อ่�นหนังสือไม่เกิน 2 บรรทัด” ซึ่งมัก
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หม�ยคว�มว่�ผู้ใช้อ่�นข้อมูลผ่�นท�งสื่อออนไลน์ไม่

รอบคอบถี่ถ้วน และไม่เข้�ใจเนื้อห�ในท้�ยที่สุด

บทสรุปของ Mobile Revolution ในไทย

 ก�รปฏิวัติสู่ยุคของอุปกรณ์พกพ�ไร้ส�ย หรือ 

Mobile Revolution นัน้ เปรยีบเสมอืนก�รก้�วข�้มจ�ก

ก�รใช้สื่อเดิม ๆ ที่เร�คุ้นเคยกันดีม�เป็นก�รใช้สื่อแบบ 

Mobile Device ซึ่งห�กมีก�รปฏิวัติเกิดขึ้นจริง ก�ร

เปลีย่นแปลงนัน้ตอ้งมกี�รเปลีย่นแปลงในระดับสงัคมโดย

รวม จึงจะถือว่� Mobile Device นั้นเป็นสื่อใหม่ที่ได้ม�

ทดแทนสือ่ยคุเก�่กอ่นหน�้อย่�งแทจ้ริง เฉกเชน่เดยีวกับ

ก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมที่มีก�รนำ�เครื่องจักรม�ใช้ใน

กระบวนก�รผลิต จนนำ�ไปสู่ก�รผลิตได้ครั้งละม�ก ๆ ที่

ทำ�ให้สภ�พเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรรมแบบเดิม ๆ 

เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง 

 ห�กเร�นำ�แนวคว�มคิดของ โรเจอร์ (E. Rogers) 

ที่ได้กล่�วไว้เกี่ยวกับสื่อแบบใหม่ ที่มีอิทธิพลจนนำ�ไปสู่

ก�รเปลี่ยนแปลงประสบก�รณ์ของมนุษย์และสังคมโดย

รวมนั้น ม�วิเคร�ะห์กับสถ�นก�รณ์ก�รใช้ Mobile De-

vice ในปจัจบุนัว�่ประเทศไทยกำ�ลงัก�้วไปสูย่คุ Mobile 

Revolution แล้วหรือยัง ซึ่ง โรเจอร์ ได้กล่�วถึงลักษณะ 

3 ประก�รของสื่อดังต่อไปนี้ 

 1. ลักษณะ Interactive ของสื่อที่ทำ�ให้โต้ตอบ

ได้ฉับพลันทันที โดยสื่อโทรศัพท์มือถือ Smart Phone 

ส�ม�รถโต้ตอบได้อย่�งทันที โดยใช้ก�รเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตผ่�นท�งมือถือได้ทุกที่ทุกเวล�

 2. ลักษณะ Individualized/Demassified ที่

ทำ�ใหผู้ร้บัส�รเลือกเปดิรบัขอ้มูลทีต่นเองตอ้งก�รได ้โดย

ผู้ใช้ Mobile Device ส�ม�รถเลือกเข้�ไปยังเว็บไซต์ท่ี

ตนเองต้องก�รได้ รวมไปถึงก�รเลือก Like หรือ Follow 

ในสิ่งที่ตนเองสนใจในสื่อสังคมออนไลน์ได้

 3. ลักษณะ Asynchronous ที่ส�ม�รถเก็บ

ขอ้มลูแยกเปน็สว่น ๆ  ได้ไมต้่องรวมอยูด้่วยกนั โดยเน้ือห�

ทีผู่ใ้ชด้ผู่�นท�งโทรศพัทน์ัน้จะถกูเกบ็ไวใ้นเซริฟ์เวอรข์อง

ผู้ให้บริก�ร ซึ่งรูปภ�พ หรือข้อมูลต่�ง ๆ ที่ดูในโทรศัพท์

มือถือก็ส�ม�รถเก็บบันทึกลงในเครื่องได้

 จ�กเหตุผลก�รวิเคร�ะห์ที่ได้กล่�วไปในแง่ของ

สื่อแบบใหม่ของ Mobile Device ประกอบกับจำ�นวน

ตัวเลขผู้ใช้อันมห�ศ�ลของ Mobile Device ใน

ประเทศไทย ทำ�ให้เร�ส�ม�รถสรุปได้ว่� ประเทศไทยได้

ก้�วม�สู่ก�รปฏิวัติไปสู่ยุคอุปกรณ์พกพ�ไร้ส�ย หรือ  

Mobile Revolution แล้ว โดยปัจจัยสำ�คัญท่ีผลักดัน

ได้แก่ 1) ช่องท�งก�รสื่อส�รในรูปแบบของโทรศัพท์ 

Smart Phone ท่ีมีจุดเด่นในเรื่องของหน้�จอแบบ 

Touch Screen และระบบปฏิบัติก�รอันช�ญฉล�ดดุจ

ก�รใช้คอมพิวเตอร์  2) ระบบอินเทอร์เน็ตผ่�นโทรศัพท์

มือถือ หรือ Mobile Internet ที่มีคว�มเร็ว และคว�ม

เสถยีรสงู ซึง่ทำ�ใหข้อ้จำ�กดัเรือ่ง Space and Time หมด

ไป 3) ร�ค�ของโทรศัพท์ Smart Phone และค่�บริก�ร

อินเทอร์เน็ตผ่�นมือถือท่ีลดลง ซ่ึงผู้เขียนมีคว�มเห็นว่�

ร�ค�ดังกล่�วเป็นส่วนสำ�คัญที่สุด เพร�ะทำ�ให้ผู้ใช้

ส�ม�รถซื้อม�ใช้ง�นได้ง่�ยขึ้น 4) คว�มนิยมใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ ที่จะผลักดันให้ผู้ที่ยังไม่มี Mobile Device ไป

ห�ซื้อม�ใช้ เพื่อที่จะมีใช้เหมือนคนอื่น

 สว่นผลทีต่�มม�หลงัจ�ก Mobile Revolution 

1) ผู้ใช้ในบทบ�ท Sender/Receiver เสพติดก�รใช้ 

Mobile Device ม�กขึ้น 2) ผู้ใช้แลกเปลี่ยนข้อมล

ข่�วส�รในลักษณะรีบร้อนข�ดคว�มรอบคอบ 3) 

สื่อมวลชนนำ�เสนอข่�วผ่�นท�งสื่อ Mobile ม�กขึ้น 4) 

รูปแบบก�รเขียนข่�วท่ีเป็นไปในเชิงล่อลวงให้คนเข้�ไป

อ่�นม�กกว่�ก�รสรุปข้อเท็จจริงเหมือนในอดีต

 ห�กมีก�รศึกษ�เพิ่มเติมจ�กบทคว�มชิ้นนี้ ผู้

เขียนแนะนำ�ให้มีก�รศึกษ�เจ�ะลึกไปในเรื่องของ

พฤติกรรมผู้ใช้สื่อ Mobile Device เพื่อดูคว�มถี่ในก�ร

ใช้ คว�มต้องก�รข่�วส�รด้�นอื่น ๆ และก�รมีส่วนร่วม

ในก�รสือ่ส�รผ่�นสือ่สังคมออนไลน ์นอกจ�กนีก้�รศกึษ�

ทัศนคติ และก�รตระหนักเรื่อง Mobile Revolution 

ของคนในสังคมก็เป็นเรื่องที่น่�สนใจเป็นอย่�งยิ่ง
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