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บทคัดย่อ 

งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบและการสร้างพ้ืนที่สาธารณะทางสังคมผ่าน
รายการวิทยุจดหมายเด็กแมว โดย คลื่น Cat Radio 2) ศึกษาลักษณะและจุดมุ่งหมายของการ
รวมกลุ่มผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว และ 3) ศึกษาการแสดงออกของตัวตนผู้ฟังรายการจดหมาย
เด็กแมว ผ่านตัวหนังสือในจดหมาย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยาด้วยกรอบ
แนวคิดอัตลักษณ์ (identity) และ แนวคิดพ้ืนที่กับสื่อมวลชน (media public space) โดย
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้ฟังรายการวิทยุของ Cat Radio ในช่วงจดหมายเด็กแมวจ านวน 
10 คน และ เนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏในตัวจดหมายของกลุ่มผู้ฟังภายในปี 2560  

 ผลจากการศึกษาพบว่า จากบทสัมภาษณ์กลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวและเนื้อหา
จดหมายตลอดปี 2560 แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ที่
สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่มผู้ฟัง ผ่านเนื้อหาในจดหมายที่ถูกส่งเข้าไปยังรายการที่มี
เรื่องราวคล้ายคลึงกัน เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวนั้น มีลักษณะ
หรืออัตลักษณ์ร่วมกัน เนื่องจากเรื่องราวที่ปรากฎผ่านเนื้อหาในจดหมายนั้นมีเรื่องราวคล้ายกัน ท าให้
เห็นได้ว่า กลุ่มผู้ฟัง มีความสนใจ ความชื่นชอบ หรือให้ความสนใจในเรื่องที่เหมือนกัน ก่อเกิด 
อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มผู้ฟังขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น ในยุคโลกไร้พรมแดนที่มีอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่ 5 
ของมนุษย์ การใช้พ้ืนที่อินเตอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ต่าง ๆ 
จึงถูกน ามาใช้ในรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวด้วย เห็นได้จากการใช้พ้ืนที่สาธารณะอย่างเว็บไซต์ทวิต
เตอร์ #จดหมายเด็กแมว ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แสดงถึงกระบวนการรวมกลุ่มของ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันก่อให้เกิดการรวมกลุ่มและท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ตามมาในอนาคต 
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Abstract 

This individual study objectives are: 1) study the pattern and how to create 

society public space via radio channel “Cat’s Letter”, 2) study the characteristic and 

purpose of gathering people into a group by “Cat’s Letter” radio channel, and 3) 

study about identity showing characteristic of Cat’s letter listeners via text in letters. 

All of the following analyze by human quality research method for identity frame 

and media public space. The target group in this research is listener of “Cat radio” 

channel in part of 10 letters from Cat’s kids and the story that appear on letter in 

2017. 

 As a result, data from interviewed and letter story along 2017 have shown out 

the identity of Cat’s letter radio channel listener very well, which reflected us the 

identity of listeners groups through letter story that send into the channel. Those 
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identities are very similar due to the story they’ve heard are the same story, which let 

us understand that the following group mush have the same favorite style for story. 

Not only that, in this limitless borderland era, which have many facilities such as 

internet. Internet becomes the fifth factors of human needs nowadays. Therefore, the 

way we use internet to transfer or share data, comment, opinion, or any experiences 

applied to the Cat’s letter radio channel too. For example, you can see that Cat’s 

letter radio channel also use twitter #Cat’s Letter for talk, sharing opinion, which make 

us see the process that gather people all together. The purpose of that action is to 

make it easy for talk and search, which might make any public space for exchange 

opinion for other activities further in the future.  
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กิตติกรรมประกาศ 

“วันเวลาเดินทางอย่างช้า ๆ กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามา กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามาและออกไป...” 

เสียงดนตรีคลอขึ้นเบา ๆ พร้อมกับสัญญาณหมดเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยที่ก าลังจะสิ้นสุด  

ทุก ๆ วันตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ที่ท าให้เราได้เดินทางใน

มุมมองที่แปลกใหม่ พบกับวิวที่สวยงาม ผู้คนมากหน้าหลายตา และเรื่องราวต่าง ๆ ที่ไม่เคยพบเจอ 

มันอาจไม่ใช่ทางเดินที่สวยงามเหมือนอย่างใคร ๆ แต่ก็ขอบคุณระยะทางทุกก้าวที่ท าให้เราเติบโตขึ้น 

ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ที่อาจจะเข้ามาทักทาย ให้ปรึกษา คอยอยู่เป็นก าลังใจ 

ถามไถ่  เป็นห่วงเป็นใย คอยอยู่ในวันที่เราท้อแท้และเหนื่อยล้า หรือแม้แต่คนที่เดินสวนกัน ผ่านเข้า

มาแล้วเดินจากไป ขอบคุณทุกความรู้ใหม่ ๆ มุมมองใหม่ ๆ จากทั้งคนใกล้และคนไกล ที่ท าให้เราได้

เติบโตมาจนถึงวันนี้  ขอบคุณทุก ๆ วัน ที่ถึงแม้จะเหนื่อย และอยากยอมแพ้ในทุก ๆ ครั้ ง  

แต่เราก็สู้ ! จนผ่านมาได้ ขอบคุณทุกเสียงหัวเราะ ทุกเรื่องราวดี ๆ ที่ท าให้ทุก ๆ วันของเรามันดีและ 

มีความสุข ขอบคุณทุกรอยยิ้มที่มอบให้กันในวันที่แสนธรรมดา ขอบคุณทุกบทเพลงที่เราได้ฟัง  

ทุกคอนเสิร์ตที่เราได้ดู ที่ท าให้เรามีพลังในการท างานทุก ๆ ครั้ง ขอบคุณทุกแรงบันดาลใจที่ได้รับ 

ถึงแม้เจ้าตัวจะไม่เคยรู้ก็ตาม และที่ขาดไม่ได้เลย ขอบคุณตัวเราเองที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอมา 

เติบโตด้วยกันไปเรื่อย ๆ นะ 

    ขอบคุณจริง ๆ ส าหรับ “สู้ ๆ” และก าลังใจในทุกวันที่ผ่านมา 

    ไม่ว่ายังไงก็ขอบคุณนะ  

จบยังไงดีนะ? รักและคิดถึงดีมั้ย ก็คงไม่ดี เพราะมันไม่ใช่จดหมายนี่น่า แต่เอาเป็นว่า  

ขอบคุณและคิดถึงทุกความรู้สึก ทุกสถานที่ ทุกคนที่ผ่านมาเลยแล้วกัน  

 

แด่ชีวิตในรั้วมหาลัยที่จบลง 

ปลา :-) 

พฤษภาคม 2561 



  

ฉ 

สารบัญ 

หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ...........................................................................................................................  ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ......................................................................................................................  ค 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................  จ 

สารบัญภาพ ....................................................................................................................................  ฌ 

บทที่ 

1 บทน า ....................................................................................................................................  1 

    ความเป็นมาและความส าคัญ ......................................................................................  1 

   วัตถุประสงค์ของการศึกษา .........................................................................................  8 

   สมมติฐานของการศึกษา .............................................................................................  8 

   ขอบเขตของการศึกษา ................................................................................................  9 

   ระเบียบวิธีการศึกษา .................................................................................................  10 

   กรอบแนวคิดทฤษฎี ..................................................................................................  11 

   สถานที่ในการศึกษา ..................................................................................................  12 

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ........................................................................................  13 

   การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................  13 

   แผนการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาท าการวิจัย .................................  14 

   นิยามค าศัพท์ ............................................................................................................  15 

2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง .............................................................................  17 

   แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) .....................................................................................  17 

   แนวคิดพ้ืนที่กับสื่อมวลชน ........................................................................................  22 

 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ......................................................................................  29 

  



ช 

 

 

  วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้พ้ืนที่สาธารณะในสังคม ......................................................  29 

 วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตน .....................................  34 

3  สื่อวิทยุกับรายการจดหมายเด็กแมว .....................................................................................  39 

   ประวัติความเป็นมาของสื่อวิทยุในประเทศไทย .........................................................  39 

   รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง .............................................................................  42 

   คลิกเรดิโอ จ ากัด (Click Radio) ...............................................................................  47 

   Fat Radio โต ๆ มัน ๆ .............................................................................................  49 

   Cat Radio โต ๆ แมว ๆ ...........................................................................................  54 

   เด็กอ้วน vs เด็กแมว .................................................................................................  63 

   จดหมายเด็กแมว .......................................................................................................  64  

   เจ้านกสีฟ้า : Twitter ................................................................................................  67  

    จุดก าเนิดของ Twitter ........................................................................................  68 

    เหตุการณ์ส าคัญของ Twitter ..............................................................................  69  

    แฮชแท็ก (#Hashtag) กับ Twitter .....................................................................  70 

 4 ตัวตนและการสร้างพ้ืนที่สาธารณะผ่านรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ............................  74 

   จดหมายกับคนฟัง .....................................................................................................  74  

   เนื้อหาในจดหมายกับตัวตนของกลุ่มคนฟัง ................................................................  81  

    จดหมายเกี่ยวกับความสนใจ ................................................................................  82 

    จดหมายเกี่ยวกับการเรียน การงาน และความรัก ................................................  84  

    จดหมายเกี่ยวกับแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร สิ่งที่น่าสนใจ ..........................  89 

    จดหมายเกี่ยวกับเรื่องเล่าจากความฝัน เรื่องลี้ลับ ................................................  90  

    จดหมายเกี่ยวกับหัวข้อที่รายการวิทยุจดหมายเด็กแมวตั้งขึ้น ...............................  91  

    จดหมายเกี่ยวกับการชิงของรางวัล ......................................................................  95  

    จดหมายจิปาถะ ...................................................................................................  97  

   กระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของกลุ่มผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว ...................  99  

   ทวิตเตอร์กับจดหมายเด็กแมว .................................................................................  102 

 



ซ 

 

 

 5 บทวิเคราะห์และสรุป ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว 

  ผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ ..................................................................................................  104   

 รายการอ้างอิง ...................................................................................................................  112 

 ประวัติผู้ศึกษา ...................................................................................................................  119 



 

ฌ 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที่          

           หน้า 

1.1 กรอบแนวคิดและขอบเขตในการศึกษาตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุ 
จดหมายเด็กแมวผ่านพื้นที่สื่อสาธารณะ .....................................................................  12 

3.1 ตราสัญลักษณ์ บริษัท คลิกเรดิโอ จ ากัด .....................................................................  47 
3.2 ตราสัญลักษณ์คลื่นวิทยุ Fat Radio............................................................................  49  
3.3 ตราสัญลักษณ์คลื่นวิทยุ Cat Radio ...........................................................................  54  
3.4 ผู้จัดรายการวิทยุ Cat Radio ช่วง คนขอแมว ............................................................  56  
3.5 ผู้จัดรายการวิทยุ Cat Radio ช่วง จดหมายเด็กแมว ..................................................  56   
3.6 ผู้จัดรายการวิทยุ Cat Radio ช่วง แมวสด .................................................................  57 
3.7 ผู้จัดรายการวิทยุ Cat Radio ช่วง แมวค้นฅน ............................................................  57  
3.8 ผู้จัดรายการวิทยุ Cat Radio ช่วง หมอสองสามมิติ ...................................................  58  
3.9 ผู้จัดรายการวิทยุ Cat Radio ช่วง แมวนอก ...............................................................  59  
3.10 ผู้จัดรายการวิทยุ Cat Radio ช่วง Bedroom Studio .............................................  60  
3.11 ผู้จัดรายการวิทยุ Cat Radio ช่วง cat radio active ..............................................  61  
3.12 ผู้จัดรายการวิทยุ Cat Radio ช่วง หนังหน้าแมว ......................................................  61  
3.13 ผู้จัดรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ...........................................................................  64 
3.14 ตราสัญลักษณ์เว็บไซต์ทวิตเตอร์ (twitter.com) ......................................................  67  
4.1 ตัวอย่างจดหมายที่เขียนเรื่องราวลี้ลับ ........................................................................  91  
4.2 ตัวอย่างของรางวัลที่มอบให้ผู้ฟังที่เขียนจดหมายเข้ามาในวันที่ก าหนด 1 ...................  96  
4.3 ตัวอย่างของรางวัลที่มอบให้ผู้ฟังที่เขียนจดหมายเข้ามาในวันที่ก าหนด 2 ...................  96  
4.4 กล่องจดหมายที่วางตามงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดโดย Cat Radio .......................  101  

 



1 

 

บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ   

ในยุคปัจจุบันโลกของเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อต่าง ๆ อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะ

เป็น ข่าวสารบ้านเมือง ความบันเทิง การรายงานเหตุการณ์เคลื่อนไหวต่าง ๆ สู่ประชาชน โดยมี 

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต เป็นตัวกระจายข่าวสารให้เราได้รับรู้ อาจกล่าวได้ว่า  

สื่อต่าง ๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต 

ในสังคมไทย เราสามารถพบเห็นสื่อสารมวลชน (Mass communication) ได้ในหลายแขนง 

ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ที่ใช้ในการเผยแพร่เรื่องราวต่าง ๆ สู่

สาธารณชน เช่น ข่าวสารบ้านเมือง ข่าวเศรษฐกิจ การเงิน สังคม ภัยพิบัติ สารคดี รวมถึงข้อมูลเพ่ือ

ความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น โฆษณา ละคร หรือแม้แต่รายการวาไรตี้ (variety) ต่าง ๆ ที่สร้างเสียง

หัวเราะและความสุขให้แก่ปัจเจกในสังคม  

ในช่วงยุคแรกของการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ มนุษย์มักจะรับรู้ได้จากหนังสือพิมพ์ ในทุก ๆ เช้า

วันใหม่ แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนแปลงไป การรับรู้ข่าวสารของมนุษย์ สามารถรับข้อมูลได้สะดวกและ

รวดเร็วกว่าในอดีต เกิดการน าเข้าของรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้ามาของวิทยุของ

ประเทศไทยในช่วงยุค พ.ศ. 2447-2469  (arjarnRT, 2552 : ออนไลน์) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเข้ามา

ของวิทยุในรูปแบบโทรเลข ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิทยุอย่างเป็นพลวัต 

สื่อวิทยุ (Radio) เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ที่มีอิทธิพลและได้รับความนิยมอย่างกว้างจาก

ประชาชน เพราะสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกสภาพท้องถิ่น ทุกระดับชั้น แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มี

การศึกษา ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ก็สามารถรับฟังข่าวสาร สาระความรู้ และความบันเทิงจากสื่อ

ชนิดนี้ได้ เพราะสื่อวิทยุเป็นสื่อที่ไม่ปิดก้ัน ประกอบกับสื่อวิทยุมีราคาถูกและมีรัศมีการส่งสัญญาณที่
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แพร่กระจายไปได้ไกลกว่าโทรทัศน์ ไม่ว่าอยู่แห่งใดที่มีสัญญาณสามารถเข้าถึง ก็สามารถรับฟังวิทยุ

ช่องทางต่าง ๆ ได้  ด้วยเหตุนี้เองวิทยุจึงเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงประชาชนได้ดีกว่าสื่อมวลชนประเภท

อ่ืน ๆ   

 การรับฟังสื่อวิทยุเป็นที่นิยมของประชาชนตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า สื่อวิทยุมี

การพัฒนาและการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านของเทคโนโลยี การเข้าถึงของประชาชน การ

ด าเนินงาน รูปแบบการน าเสนอรายการ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยรายการวิทยุ เพ่ือให้

ประชาชนหรือผู้ฟัง ติดตามรายการ ข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงจากรายการวิทยุนั้น ๆ อีกทั้งยัง

เป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองความต้องการของผู้ฟังอีกด้วย 

รูปแบบวิทยุกระจายเสียง เริ่มต้นเข้ามาของวิทยุตั้งแต่อดีต (พ.ศ.2477) จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 

2560) สามารถพบเห็นรายการวิทยุได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น รายการพูดคุยกับ

ผู้ฟัง (Straight Talk Programme)1 รายการสนทนา (Conversational Programme)2 รายการข่าว  

(News Programme)3  หรือ รายการเพลง (Music Programme)4 (นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และ  

                                                           

  
1 รายการพูดคุยกับผู้ฟัง (Straight Talk Programme) คือการพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรง ที่ไม่ใช่

การพูดคุยกับคนอ่ืนให้ผู้ฟังฟัง เป็นการพูดที่มีบท (script) เป็นการพูดตามบทที่ได้เตรียมมาอย่างเป็น
ธรรมชาติและน่าฟัง  

2 รายการสนทนา (Conversational Programme) เป็นรายการท านองพูดคุย แต่ไม่ได้
พูดคุยโดยตรงกับผู้ฟัง เพราะเป็นการสนทนาระหว่างผู้ร่วมรายการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป คอยด าเนิน
รายการสนทนาให้อยู่ในขอบเขต และเป็นระเบียบขั้นตอนไม่สับสนวกวน และผู้ด าเนินรายการ
สามารถร่วมสนทนาไปกับผู้ชมรายการได้ด้วย  

3 รายการข่าว (News Programme) เป็นรายการที่จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานเหตุการณ์ส าคัญ ๆ 
ที่เกิดในวันหนึ่ง ๆ เพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ท าไม และอย่างไร โดยส่วนมากจะ
มีลักษณะสั้น ๆ ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีรายละเอียดครอบคลุม ซึ่งรายการข่าวอาจแยกได้หลาย
ประเภท เช่น ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิ ง ข่าวการศึกษา  
เป็นต้น 

4 รายการเพลง (Music Programme)  เป็นรายการที่ส าคัญและได้รับความสนใจจากผู้ฟัง
อย่างมาก เพราะมีความนิยมเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นรายการที่มุ่งให้ความบันเทิงอย่างแท้จริง 
แต่ในรายการเพลงอาจมีข่าวประกอบบ้างเล็กน้อย  
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ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, 2546) เป็นต้น แตร่ายการวิทยท่ีุนา่สนใจและได้รับความนิยมจากปัจเจกมาก

ท่ีสดุ คือ รายการวิทยเุพลง เพราะให้ความผอ่นคลายและความบนัเทิง จากเสียงท่ีผา่นออกมาจาก

คล่ืนวิทยุ ผู้ จัดรายการวิทยุหรือท่ีเรียกกันว่า ดีเจ (Dj)5 มักมีอารมณ์ขัน เฮฮา มีเร่ืองราวต่าง ๆ 

มากมายท่ีมาบอกหรือเลา่ให้แก่ผู้ ฟัง อีกทัง้ยงัมีค าคม ข้อคิด หรือแนวคิดสอนใจมาฝากผู้ ฟัง จึงไม่

แปลกท่ีรายการเพลงจะได้รับความนิยมมากท่ีสุดในรายการวิทยุ ดงันัน้ เราจึงสามารถพบเห็น

รายการวิทยเุพลงมากมายในปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็น  95.5 Virgin Hitz6, Cool 93 Fahrenheit7, 89 

Chill FM8 และ “MELLOW 97.5” Keep it mellow 9 เป็นต้น จะเห็นได้วา่ มกัเป็นคล่ืนวิทยุท่ีเปิด

เพลงได้รับความนิยมจากคนในสงัคมหรืออยูใ่นกระแสหลกัมากกว่านัน่เอง  

ปัจจุบันการจัดรายการวิทยุเฉพาะรายการเพลงและดนตรี ก็ยังคงเป็นที่นิยมและแพร่หลาย

ในสังคม เราจะพบการจัดรูปแบบรายการวิทยุที่ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก หากแบ่งให้เข้าใจโดยกว้าง 

เราสามารถแบ่งการด าเนินรายการได้เป็น 2 รูปแบบ ก็คือ รูปแบบการด าเนินรายการที่เน้นกลุ่มผู้ฟัง

                                                           
5 ดีเจ (Dj) หรือ Disc jockey หมายถึงผู้จัดรายการเพลงประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือ

เรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ซึ่งในสถานที่ฟังเพลง ดีเจมี 2 ความหมายคือ ดีเจที่จัดรายการ
เพ่ือออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และดีเจที่เปิดเพลงตามไนต์คลับ หรือ ตามงานบันเทิงต่าง 
ๆ  

6 95.5 Virgin Hitz คลื่นฮิตอันดับ 1 ของคนกรุงเทพฯ รายการวิทยุคุณภาพที่เป็นเหมือน
ตัวแทนคนรุ่นใหม่ น าเสนอเพลงฮิตร่วมสมัย มากกว่า 90% เป็นเพลงไทย โดยเป็นหนึ่งในคลื่นวิทยุที่
เน้นการเปิดเพลงที่อยู่ในกระแสหลักหรือได้รับความนิยมจากปัจเจก (BEC-Tero Entertainment 
Public Company Limited, online, ม.ป.ป.) 

7 Cool 93 Fahrenheit คลื่นเพลงเพราะอันดับ 1 ของเมืองไทย กับรูปแบบ Bangkok's 
Original Music LongPlay ที่ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง มากที่สุดโดยไม่มีโฆษณาขั้น มักจะเปิด
เพลงที่ได้รับความนิยมทั้งในอดีตและปัจจุบัน (Coolism Company Limited, online, ม.ป.ป.) 

8 89 Chill FM  เพลงเพราะ...ร้องตามได้ทั้งวัน เปิดเพลงในกระแสหลักที่ได้รับความนิยมทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน (a-time media Company Limited, online, ม.ป.ป.) 

9 “MELLOW 97.5” Keep it mellow คลื่นเพลงฟังสบาย!! เอาใจคนเมือง คลื่นวิทยุน้อง
ใหม่ ที่มาพร้อมกับดีเจหน้าใหม่ กับเพลงฮิตท้ังเก่าและใหม่ที่ได้รับความนิยม (Mellow 97.5, online, 
ม.ป.ป.) 

http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station955
http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station930
http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station890
http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station890
http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station955
http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station930
http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station890
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เป็นวัยรุ่นตอนต้น หรือ ที่เราเรียกกันว่า ผู้ฟังกลุ่มวัยรุ่น ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมตอนต้น 

(Preteen)10 และรูปแบบการด าเนินรายการที่เน้นตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนท างาน ที่เรา

รู้จักกันในการจัดรายการแบบ Easy Listening11 ซึ่งความแตกต่างของการด าเนินรายการทั้งสองนั้น 

จะเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของปัจเจก กล่าวคือ รายการแบบ Preteen จะเน้นการเปิด

เพลงที่สนุกสนาน เป็นที่นิยมในกลุ่มคน เรียกได้ว่าเปิดเมื่อไหร่ ใคร ๆ ก็สามารถร้องได้ อีกท้ังยังมีการ

เล่นเกมส์ ตอบค าถามชิงรางวัล รวมถึงการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ตามโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ตัวอย่าง

สถานีวิทยุ ที่มีการจัดรายการในรูปแบบนี้ ตัวอย่างเช่น Hot Wave 91.5 ส่วนการจัดรายการแบบ 

Easy Listening จะเน้นไปที่การเปิดเพลงเรียบง่าย ฟังสบาย ๆ  สอดแทรกคติ แนวคิด ที่สามารถปรับ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่มีการร่วมเล่นเกมชิงรางวัลผ่านทางรายการวิทยุมากนัก โดยจะเน้นในการ

น าเสนอเพลงเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างสถานีวิทยุที่มีการจัดรายการรูปแบบนี้ ได้แก่ คลื่น 93 Cool Fm 

(อภิชา จันทนะโพธิ, 2548 : 1-2) 

จากรูปแบบการจัดรายการวิทยุที่มีให้เลือกเพียง 2 รูปแบบที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในปลายปี 

พ.ศ. 2543 คลื่น 104.5 MHz Fat Radio ได้ถือก าเนิดขึ้นมาพร้อมกับทางเลือกใหม่ที่ตอบสนองผู้ฟัง

ทั้งกลุ่ม preteen และ กลุ่มคนท างาน ภายใต้แนวคิดการด าเนินรายการแบบ “โตโต มันมัน” ที่แสดง

ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กโต ที่มีช่วงการศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และยังต้องการความ

สนุกสนาน แปลกใหม่ ในชีวิตได้อย่างชัดเจน โดยรูปแบบการด าเนินรายการของ Fat Radio มีความ

แตกต่างจากแบบแผนวิทยุทั่วไป กล่าวคือ จะมีการสร้างกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของคน

ในสังคมเมือง เช่น การรับชมภาพยนตร์ การแสดงดนตรี รวมไปถึงการเป็นพ้ืนที่ที่ให้วัยรุ่นได้แสดง

พลังอันสร้างสรรค์ของตน ผ่านทางการจัดกิจกรรมและการประกวดต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการประกวด

หนังสั้น หรือ การแสดงดนตรีที่จะมีการจัดขึ้นในทุก ๆ เดือน  (เพ่ิงอ้าง , 2548)  นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมประจ าปีหรือ Fat Festival ที่เป็นเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุด และ Fat T-shirt  เป็นกิจกรรม

การขายเสื้อยืดและแสดงดนตรีโดยศิลปิน  

                                                           
10 Pre-Teen หรือ Early-Teenage คือ กลุ่มวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมตอนต้น (อภิ

ชา จันทนะโพธิ, 2548) 
11 Easy Listening แนวเพลงที่ฟังสบาย ๆ (อภิชา จันทนะโพธิ, 2548) 
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ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวิกฤติทางเศรษฐกิจ รายได้ที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

จึงท าให้รายการ Fat Radio ถึงจุดอ่ิมตัวและได้กล่าวแถลงการณ์ปิดตัวลงไป ภายหลังจากด าเนิน

รายการมาถึง 15 ปี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยจ๋อง (พงศ์นรินทร์ อุลิศ) อดีตผู้บริหารคลื่น Fat 

Radio ก่อนที่จะยุติการออกอากาศในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 หลังจากนั้นไม่นาน ได้ก าเนิดรายการ

วิทยุใหม่ คือ “Cat Radio โต ๆ แมว ๆ” ภายใต้ผู้ผลิตรายการ Fat Radio เดิม โดยได้เริ่ม

ออกอากาศวันแรกในวันที่ 1 เมษายน 2557 การกลับมาท ารายการวิทยุครั้งนี้  ก็ยังคงหนีไม่พ้น 

แนวคิดเดิมเนื่องจาก กลุ่มผู้จัดยังคงรักและศรัทธาในการท าคลื่นวิทยุที่ไม่เหมือนใคร ถึงแม้ว่าการท า

ในรูปแบบอ่ืนจะได้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่ก็เลือกที่จะท าเช่นนี้ (พงศ์นรินทร์ อุลิศ, 2557 

: สัมภาษณ์ ) 

อาจบอกได้ว่า Cat Radio เป็นคลื่นวิทยุทางเลือกที่เปิดเพลงไม่จ ากัดค่าย เปิดเพลงทุกแนว 

ทั้งไทยและสากล มีรายการวิทยุให้เลือกฟังหลากหลายไม่ซ้ ากันในแต่ละวัน หากกล่าวถึงท่ีมาที่ไปของ 

Cat Radio จะต้องย้อนความไปถึงช่วงที่สมัยเป็น Fat Radio ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความที่ในยุคที่อะไร ๆ 

ก็น าเสนอแต่สิ่งที่น่าสนใจ สิ่งที่เป็นกระแส เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ดีจากค่าโฆษณา แต่ตัวผู้จัดรายการ 

Fat ไม่ได้คิดเช่นนั้น เพราะ กลุ่มผู้จัดมองว่าในสังคมที่มีความหลากหลาย มีตัวเลือกให้เรามากมาย ใน

เรื่องของเพลงก็เช่นกัน มีเพลงหลาย ๆ เพลงที่ดี แต่ไม่เคยมีคนฟัง ไม่มีคนเปิด ดังนั้น สิ่งนี้เองจึงเป็น

ต้นก าเนิดรายการวิทยุที่ชื่อ Fat Radio ขึ้นมา  

ในทางกลับกัน หน้าที่หลักหรือการท างานหลักของ Cat Radio ไม่ได้อยู่ที่การจัดงานอีเว้นท์ 

(event) แต่กลับอยู่ที่วิทยุออนไลน์ ในยุคที่อินเตอร์เน็ตเฟ้ืองฟู เราสามารถเสพสื่อบันเทิงต่าง ๆ จาก

ช่องทางไหนก็ได้ แต่ก็ยังคงมีกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่ยังคงสนใจที่จะฟังวิทยุ ที่เปิดเพลงตามใจผู้จัดบ้าง 

หรือตามใจผู้ฟังบ้าง หากเราเคยฟังมาตั้งแต่สมัยยังเป็นคลื่นวิทยุ Fat จะเห็นได้ว่า Fat Radio เป็น

คลื่นวิทยุที่เปิดเพลงที่แตกต่างจากคลื่นวิทยุอ่ืน ๆ กล่าวคือ เห็นได้จากการที่ Fat Radio ถูกให้ค า

นิยามจากกลุ่มผู้ฟังว่า เป็นคลื่นอินดี้ คลื่นเด็กแนว เพียงเพราะเปิดเพลงที่แตกต่างจากคลื่นวิทยุอื่น ๆ 

หากแต่ในความเป็นจริง Fat Radio เป็นเพียงคลื่นวิทยุทางเลือกหนึ่ง ที่ให้ผู้ฟังได้รับฟังเพลง ที่

หลากหลายและไม่แบ่งค่ายอีกด้วย สิ่งนี้เองจึงท าให้ทั้ง Cat Radio และ Fat Radio มีความแตกต่าง

จากคลื่นวิทยุทั่วไป  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8
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รูปแบบการด าเนินรายการของ Cat Radio นั้น จะเห็นว่าในทั้งสัปดาห์ช่วงเวลา 21.00 - 

24.00 น. จะมีการด าเนินรายการที่มีความน่าสนใจและมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป ได้แก่ รายการคน

ขอแมว จดหมายเด็กแมว แมวสด แมวค้นฅน หมอสองสามมิติ แมวนอก Bedroom Studio Cat 

Radio Active และ หนังหน้าแมว ซึ่งรายการที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วแต่สร้างความตื่นเต้น 

หลากหลายให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก  

นอกจากรูปแบบการด าเนินรายการที่แตกต่างจากรายการวิทยุอ่ืน ๆ แล้ว ทาง Cat Radio 

ยังคงจัดกิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มผู้ฟังได้พบปะ ร่วมสนุก อย่างเช่นเคยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Cat Expo 

คอนเสิร์ตหลากหลายเวทีที่รวมศิลปินกว่าร้อยชีวิตมาร่วมงาน เทศกาลเสื้อยืด  (Cat T-shirt) ที่เปิด

โอกาสให้ผู้ฟัง คนทางบ้าน หรือแม้กระทั่งศิลปินต่าง ๆ ร่วมมือ ร่วมใจกันคิดออกแบบเสื้อยืดใหม่ ๆ 

ให้ตรงกับ concept ของงานแต่ละปี มาเพ่ือจ าหน่าย Cat Foodival เทศกาลอาหารที่จะให้ศิลปินมา

จัดจ าหน่ายอาหาร ที่คิดค้นจากชื่อเพลงของวงดนตรีตัวเอง เพ่ือจ าหน่ายให้กับเหล่าแฟนเพลงหรือ

แฟนคลับอย่างถึงมือ ร่วมถึงการท าหนังสั้น หรือ มินิคอนเสิร์ตเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Cat Gig ส าหรับแฟน

คลับตัวยงของศิลปินต่าง ๆ โดยเฉพาะอีกด้วย 

เนื่องจาก Cat Radio เป็นรายการวิทยุที่มีความโดดเด่นและการด าเนินรายการที่แตกต่างไป

จากรายการวิทยุอ่ืน ๆ เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการศึกษารูปแบบการด าเนินรายการวิทยุต่าง ๆ  จึงท าให้ผู้

ศึกษาเกิดความสนใจที่จะศึกษาตัวรายการวิทยุในช่วงรายการ “จดหมำยเด็กแมว” ของ Cat Radio 

เนื่องจากเป็นรายการที่ให้ผู้ฟัง เขียนจดหมายมาบอกเล่าเรื่องราว ที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะ

เป็น ความรัก ความฝัน การงาน การเรียน การเงิน ท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องราวจิปาถะ ฯลฯ โดยที่ผู้จัด

รายการหรือดีเจ จะอ่านจดหมายนั้น ๆ ออกอากาศในทุกวันอังคารของสัปดาห์ หมุนเวียนกันไป 

พร้อมตอบปัญหาไขข้องใจ ให้ค าปรึกษา หรือแม้กระทั่งช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ จากผู้ฟังที่ส่งเข้ามาอีก

ด้วย การเขียนจดหมายเพ่ือส่งเข้ามายังรายการจดหมายเด็กแมวนี้ จึงถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ

รายการวิทยุ ที่ในปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยพบเห็นกันสักเท่าใดนัก  

รายการจดหมายเด็กแมวนั้น มีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ แลกเปลี่ยนมุมมอง

ต่าง ๆ โดยใช้ ‘สื่อ’ เป็นตัวกลางในการน าสารนั้น ๆ ส่งไปยังอีกฝ่าย นั่นก็คือ เว็บไซต์ทวิตเตอร์ 

(Twitter.com) ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าการพูดคุยของผู้จัดรายการและผู้ฟังผ่านพื้นที่สื่อสาธารณะ 

https://twitter.com/
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หรือ เว็บไซต์ทวิตเตอร์นั้น ท าให้เห็นถึงการรวมกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม เพราะ ในพ้ืนที่ดังกล่าวต่างก็มี

แต่ผู้ที่สนใจในสิ่งที่คล้ายคลึงกัน มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในมุมมองที่ตนเองคิดหรือเข้าใจ 

กลายเป็นการใช้พ้ืนที่สาธารณะในโลกไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) สอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนที่กับ

สื่อมวลชนที่ท าให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของบุคคลในสังคม ก่อให้เกิดพ้ืนที่ใหม่ ๆ ในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การจัดกิจกรรม ฯลฯ อีกท้ังพ้ืนที่สาธารณะดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่ท่ีส าคัญในการด าเนินกิจกรรม

อีกด้วย แนวคิดพ้ืนที่กับสื่อมวลชน จึงเป็นแนวคิดที่ใช้ท าความเข้าใจและความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ฟัง

และผู้จัดรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ว่าด้วยเรื่องของการเกิดขึ้นของรายการตลอดจนการรวมกลุ่ม

ของผู้ฟังนั้นมีจุดมุ่งหมายและมีลักษณะอย่างไร ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้ ฟัง

รายการจดหมายเด็กแมว ไม่เพียงเท่านั้น การเขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้ฟัง ยัง

สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกของตัวตนของผู้เขียน ผ่านเนื้อหาในจดหมาย ที่บอกเล่าถึงความชอบ 

ความสนใจ ทัศนคติต่าง ๆ ของผู้เขียนได้อีกด้วย อันสอดคล้องกับแนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) ที่เป็น

ตัวบ่งบอกถึงตัวตนในระดับปัจเจกและในระดับกลุ่มคน ที่มีความชอบและแสดงออกในสิ่งที่คล้ายคลึง

กันผ่านการเขียนจดหมาย  

ยิ่งไปกว่านั้นจากการสังเกตการณ์บนพ้ืนที่อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ทวิตเตอร์ ท าให้ผู้ศึกษาพบว่า 

มีกลุ่มผู้ฟังจ านวนหนึ่งปรากฏอยู่บนไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)  ซึ่งบรรดาเหล่าผู้ฟังเหล่านี้ต่างมี

เรื่องราวแลกเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์ เห็นได้จากการตั้ง Hashtag (#)12 ใน Twitter ตามชื่อ

รายการว่า #จดหมายเด็กแมว13 เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและโต้ตอบระหว่างผู้จัดและผู้ ฟังด้วยกัน 

โดยพวกเขาจะตั้งหัวข้อการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นในพ้ืนที่สาธารณะ บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อย่าง Twitter ที่เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความนิยมในการเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุย เนื่องจากมี  

Hashtag เพ่ือเป็นพื้นที่ไว้ส าหรับการแสดงความคิดเห็น รวบรวมกลุ่มคนที่มีความชอบเหมือนกัน เป็น

ช่องทางในการพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ในทีนี้ผู้ศึกษาได้มุ่ง

ความสนใจไปที่ #จดหมายเด็กแมว บนพ้ืนที่อินเทอร์เน็ต Twitter ที่มีการน าเสนอข้อมูล การแสดง

                                                           
12 Hashtag (#) เปรียบเสมือนเป็นค าค้นหาหลัก หรือที่เข้าใจในความหมายของค าว่าคีย์เวิร์ด 

(keyword) ใช้เพื่อนค้นหา กลุ่มคน กลุ่มเพ่ือน ที่มีความชื่นชอบ สนใจในเรื่องราวเดียวกัน เป็นต้น 
13 #จดหมายเด็กแมว Hashtag ที่กลุ่มผู้ฟังและผู้จัดใช้พิมพ์ด้านหลังข้อความเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ทัศนคติ มุมมอง ให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ ซึ่งกันและกัน 
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ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้จัดและผู้ฟัง ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ

เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่สาธารณะในการติดต่อสื่อสารของกลุ่มผู้ฟังและผู้จัด โดยมุ่งเน้นไปถึงการศึกษา

รูปแบบและการสร้างพ้ืนที่สาธารณะทางสังคม เพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจลักษณะการรวมกลุ่ม 

และจุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มของผู้ฟัง ผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ #จดหมายเด็กแมว 

จาก Hashtag ใน Twitter รวมถึงการวิเคราะห์ถึงการบ่งบอกตัวตนของผู้ฟังรายการ จากการเขียน

จดหมายที่บอกเล่าเรื่องราว เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความชอบในเรื่องราวต่าง ๆ ที่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงตัวตนของผู้เขียนได้ อันเป็นสิ่งที่จะท าให้เราเห็นถึงความต้องการ หรือความสนใจของผู้ฟังในยุค

สมัยใหม่ ว่าพวกเขามีความต้องการ ความชอบในเรื่องราวแบบใดบ้าง นอกจากนี้ยังเป็นการท าความ

เข้าใจและสามารถน าไปอธิบายปรากฏการณ์ใหม่ ๆ หรือในรูปแบบใกล้เคียงที่มีความโดดเด่นและ

น่าสนใจในสังคม 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบและการสร้างพ้ืนที่สาธารณะทางสังคมผ่านรายการวิทยุจดหมายเด็ก

แมว โดย คลื่น Cat Radio 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะและจุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว 

3. เพ่ือศึกษาการแสดงออกของตัวตนผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว ผ่านตัวหนังสือใน

จดหมาย 

 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ   

วิทยุเป็นช่องทางส าคัญส าหรับกลุ่มคน ในการรับข้อมูลข่าวสาร Cat Radio เป็นวิทยุ

ทางเลือกที่มีรูปแบบการด าเนินรายการ การจัดกิจกรรมที่แตกต่างไปจากรายการวิทยุอ่ืน ๆ จาก

รายการวิทยุในช่วง จดหมายเด็กแมว ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นชุมชนเสมือนในสังคมออนไลน์ อัน

เป็นพ้ืนที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว
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ตัวตนของผู้ฟัง ที่สะท้อนให้ถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ฟัง และเชื่อมโยงไปสู่การร่วมกลุ่มบนพ้ืนที่ทาง

กายภาพของผู้จัดและผู้ฟังได้เป็นอย่างดี  

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาก าหนดขอบเขตไว้ 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตของกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษา และขอบเขตด้านสถานที ่

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาถึงปรากฏการณ์การการรวมกลุ่มของคนในสังคม 

ในรูปแบบการใช้พ้ืนที่สาธารณะผ่านรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว เพ่ือท าความเข้าใจถึง

กระบวนการในการเกิดขึ้นของรายการและการรวมกลุ่มของผู้ฟังที่นอกเหนือไปจากการฟัง

รายการวิทยุ โดยวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ ( Identity)  และ แนวคิด

พ้ืนที่กับสื่อมวลชน และศึกษาผ่านจดหมายที่ผู้ฟังได้เขียนเข้ามาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน

รายการ รวมถึงการฟังเทปบันทึกรายการย้อนหลัง เพ่ือท าความเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราว

ในจดหมายแต่ละฉบับ 

2. ขอบเขตในการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 

1) ผู้จัดรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว อันได้แก่ ผู้จัดรายการวิทยุของ Cat Radio 

ในช่วงจดหมายเด็กแมว ตลอดจนผู้ผลิตรายการวิทยุ Cat Radio 

2) ผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว โดยผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ครั้งนี้ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)14 
                                                           

14  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย

พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ 

ของผู้ท าวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Judgement sampling 
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จากการท าแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ช่วงอายุ เพศ และ

ระยะเวลาการติดตามรายการเป็นตัวก าหนด  

3. ขอบเขตด้านสถานที่ 

พ้ืนที่ที่เลือกศึกษา เลือกศึกษากลุ่มผู้ฟังและผู้จัดรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว  

ผ่านโลกอีเธอร์15  

 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ  

ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บ

รวบรวมทั้งข้อมูลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลระดับปฐมภูมิ  คือ ข้อมูลจากการลงภาคสนาม

ประกอบด้วยการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ และข้อมูลระดับทุติยภูมิ ประกอบด้วยการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือ ข้อมูลจากภาคสนาม (Fieldwork Data) ผู้ศึกษา

มุ่งสัมภาษณ์ผู้จัดและผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว และ การวิจัยเชิงส ารวจ โดยผู้ศึกษา

เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากการ

ท าแบบสอบถาม (Questionnarire) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ช่วงอายุ เพศ และ

ระยะเวลาการติดตามรายการเป็นตัวก าหนด เพ่ือท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth 

Interview)  และท าความเข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของการ

รวมกลุ่มผู้ฟังในสังคม ทั้งนี้ข้อมูลจากภาคสนามที่น าเสนอในการศึกษา เป็นข้อมูลที่ผู้ให้

สัมภาษณ์ยินดีให้น าเสนอ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลบางประการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่

ต้องการที่จะเปิดเผยหรือเป็นข้อมูลส่วนตัว ผู้ศึกษาใช้นามสมมติเพ่ือรักษาความเป็น

ส่วนตัวของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมถึงการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมโดยการรับฟังรายการ

วิทยุจดหมายเด็กแมว และสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินรายการ  รวมถึง

สถานการณ์ท่ีมีการพบปะพูดคุยตามงานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย Cat Radio 

                                                           
15 โลกอีเธอร์ (Ether) หรือ โลกเสมือน เป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมวใช้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผ่าน แฮชแท็ก #จดหมายเด็กแมว ใน twitter 
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2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้า ข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ 

โสตทัศน์ และผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวัฒนธรรมสมัยนิยม และ

แนวคิดพ้ืนที่กับสื่อมวลชน โดยมุ่งเน้นไปที่การท าความเข้าใจถึงการรวมตัวกันของกลุ่ม

ผู้ ฟังรายการจดหมายเด็กแมว ว่ามีพัฒนาการอย่างไร ด ารงอยู่อย่างไร ไปจนถึง

จุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มทางสังคมของผู้ฟัง ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม

ของผู้จัดและผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว 

 

ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้แนวคิดอัตลกษณ์และแนวคิดพ้ืนที่กับ

สื่อมวลชนเป็นกรอบแนวคิดในการอธิบายการรวมกลุ่มบนพ้ืนที่สาธารณะทั้งพ้ืนที่ในโลก

ออนไลน์ และพ้ืนที่ทางกายภาพ ที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ฟังและผู้จัดรายการวิทยุ

จดหมายเด็กแมว ท าให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของบุคคลในสังคม ที่มีความชื่นชอบในสิ่ งใดสิ่ง

หนึ่งที่เหมือนกัน ก่อให้เกิดพ้ืนที่ใหม่ ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม ฯลฯ อีกท้ัง

พ้ืนที่สาธารณะดังกล่าว ยังเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมอีกด้วย รวมถึงเนื้อหาใน

จดหมายของผู้ฟังท่ีส่งเข้ามายังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวตลอดปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึง

ความสนใจร่วมของกลุ่มผู้ฟัง ที่มีความสนใจในเรื่องราวคล้าย ๆ กัน สื่อผ่านตัวหนังสือ 

เรื่องราวที่ถูกบอกเล่าในจดหมาย กรอบแนวคิดทั้งหมด ส่งผลต่อการรวมกลุ่มบนพ้ืนที่ทาง

สังคมอันเป็นพ้ืนที่สื่อสาธารณะและอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ฟัง อันเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้ ศึกษา

สนใจในการท าการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้วาดกรอบความคิดที่เชื่อมโยงกับสมมติฐาน

ทั้งหมด ลงในแผนภาพเพ่ือสะดวกต่อการท าความเข้าใจและการวิเคราะห์งานครั้งนี้ 
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   ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดและขอบเขตในการศึกษา 
       ตวัตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ 

ภาพวาดโดย นางสาวสุดารัตน์ แซ่จึง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
 

 

สถำนที่ในกำรศึกษำ 

พ้ืนที่ในโลกออนไลน์ อันได้แก่ กลุ่มผู้จัด และ ผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว ได้แก่ เว็บไซต์

ทวิตเตอร์ (Twitter.com) ผ่านแฮชแท็ก #จดหมายเด็กแมว และเนื้อหาจากจดหมายที่ถูกส่งเข้ามายัง

รายการจดหมายเด็กแมว 

https://twitter.com/
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. สามารถน าไปอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มกันของ

คนในสังคม ท่ามกลางสื่อหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจ  

2. สามารถน าไปอธิบายถึงการเกิดพ้ืนที่ใหม่ ๆ ทางสังคม และ การรวมกลุ่มรูปแบบต่าง ๆ 

ในสังคมปัจจุบัน 

3. สามารถน าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์อ่ืน ๆ ในรูปแบบใกล้เคียงที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 

4. สามารถตอบโจทย์ผู้ฟังสื่อ ผู้เสพสื่อได้ ในสังคมบริโภคในยุคปัจจุบัน 

 

โครงสร้ำงของรำยงำนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  

กล่าวคือ เมื่อผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษา

แล้ว ก็จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาตีความและวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular 

Culture) และ แนวคิดพ้ืนที่กับสื่อมวลชน โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวการเกิดขึ้นและมีอยู่ของรายการ

วิทยุดังกล่าว การรวมกลุ่มกันบนพ้ืนที่สาธารณะของผู้ฟัง เพ่ือสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ 

และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ฟังและผู้จัดในยุคปัจจุบัน ภายในงานศึกษาชิ้นนี้มีการ

น าเสนอข้อมูลเพือ่อธิบายประเด็นของการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ โดยจะกล่าวถึงที่มาของความสนใจ

ต่อประเด็นที่จะท าการศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และอธิบายขอบเขตของการศึกษา แผนการ

ด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของงานศึกษาชิ้นนี้ และระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการแสดงให้

เห็นถึงขั้นตอนการเก็บข้อมูล แนวทางการศึกษาและขอบเขตของการศึกษาของงานชิ้นนี้ ทั้งในเรื่อง

ประเด็นของการศึกษา กรอบแนวคิด สถานที่และกลุ่มประชากรที่ศึกษาและข้อจ ากัดต่าง  ๆ ใน

การศึกษานี้ อันน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในล าดับต่อไป 

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

แรกเป็นการอธิบายถึงทฤษฎีที่จะน าใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งก็คือ แนวคิดอัตลักษณ์ 

และ แนวคิดพ้ืนที่กับสื่อมวลชน ส่วนที่สองเป็นการน าข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล
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เอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องมาศึกษา เพ่ือให้

เห็นถึงแนวทางในการศึกษาและการท าความเข้าใจกับประเด็นที่ต้องการศึกษาทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยใน

การอ้างอิงข้อมูลอีกด้วย 

บทที่ 3 สื่อวิทยุกับรำยกำรจดหมำยเด็กแมว เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบรายการวิทยุที่มี

อยู่ในสังคม และรูปแบบรายการวิทยุที่ได้รับความนิยมชมชอบจากวัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน (วิทยุกระแส

นิยม) รวมถึงประวัติความเป็นมาการเกิดขึ้นของคลื่นวิทยุ Cat Radio ตลอดจนการเกิดขึ้นของ

รายการจดหมายเด็กแมว เพ่ือท าให้เห็นถึงที่มาและเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มของผู้ฟัง และ 

ความสัมพันธ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าร่วมกันของกลุ่มผู้จัดและผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว 

บทที่ 4 ตัวตนและกำรสร้ำงพ้ืนที่สำธำรณะผ่ำนรำยกำรวิทยุจดหมำยเด็กแมว  อธิบายถึง

ประเด็นและพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงภาคสนาม การ

สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการสัมภาษณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต 

ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้จัดและฟังรายการจดหมายเด็กแมว เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานของการวิเคราะห์ใน

บทถัดไป 

บทที่ 5 เป็นกำรวิเครำะห์และสรุป โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งก็คือ 

แนวคิด   อัตลักษณ์ และ แนวคิดพ้ืนที่กับสื่อมวลชน 

 

แผนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลำกำรท ำวิจัย 

 ระยะเวลาตลอดท าการศึกษา และเก็บรวบร่วมข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการศึกษาภาคสนาม

และการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 

เดือน โดยการศึกษาในครั้งนี้ ได้แบ่งช่วงเวลาออกเป็น  
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แผนกำรด ำเนนิงำนตลอดโครงกำร 

ระยะเวลา ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

สิงหาคม 2560 – กันยายน 2560 การค้นหาเรื่องราวที่ต้องการจะศึกษา รวบรวม

ข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น รวมถึงก าหนด

ปัญหา วิธีการ และ ขอบเขตทางการศึกษา 

ตุลาคม 2560 – พฤศจิกายน 2560 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ 

วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 

ทบทวนวรรณกรรม และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 เก็บข้อมูลจาการลงภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ 

และ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และ ไม่มี

ส่วนร่วม ในแฮชแท็กทวิตเตอร์ #จดหมายเด็กแมว 

รวมถึงพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน หรือ จัด

กิจกรรมโดย Cat Radio อีกทั้งรวบรวมข้อมูลที่

ได้มาจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลจาก

การลงภาคสนาม 

มีนาคม 2561 – เมษายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และสรุปผลการศึกษา 

 

นิยำมค ำศัพท์ 

ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นเครือข่ายทางสังคมประเภทหนึ่ง ที่เป็นการพิมพ์หรือบอกข้อความ

เป็นประโยคสั้น ๆ เพ่ือเป็นการบันทึก ณ ช่วงเวลานั้นว่าเราท า หรือ คิดอะไรอยู่ ลงไปในเว็บไซต์ของ 

Twitter.com เช่น "ก าลังจะกินข้าว" "ก าลังจะออกจากบ้าน" เป็นต้น และเมื่อส่งประโยคสั้นๆ ไป

เรื่อย ๆ ในช่วงเวลาที่มีเวลา และสามารถท าได้ เมื่อกลับมาอ่านมัน ข้อความทั้งหมด มันจะก็จะ
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สามารถประติดประต่อ บอกเรื่องราวว่าเราท าอะไรไปบ้างช่วงวันหนึ่งๆ แต่ในปัจจุบันมักใช้เป็นพ้ืนที่

ติดต่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่มคนที่มีความชอบเช่นเดียวกัน เช่น แฟนคลับศิลปิน ดารา ต่าง ๆ เป็นต้น 

โดยใช้ Hashtag (#) เป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมด 

แฮชแท็ก (Hashtag #) ค ำค้นหำหลัก หรือ ที่เรียกกันว่าคีย์เวิร์ด (Keyword) ใช้เพ่ือค้นหา 

กลุ่มคน กลุ่มเพ่ือน ที่ต่างมีความสนใจเหมือนกัน ในเรื่องเดียวกัน ด้านเดียวกัน มีความรู้สึกเหมือนกัน 

อารมณ์เดียวกัน ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน อยู่ในสถานที่เดียวกัน อยู่ในงานอีเว้นท์ (Event) 

เดียวกัน ใช้ของยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน เคยใช้บริการที่เดียวกันมาก่อน เป็นต้น 

โลกอีเธอร์ (Ether) หรือ โลกเสมือน หมายถึง โลกเสมือนที่ผู้ฟังไม่จ าเป็นที่จะต้องแสดง

ตัวตนให้คนอ่ืน ๆ รับรู้ เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมวใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน ผ่าน #จดหมายเด็กแมว ใน twitter 

#จดหมำยเด็กแมว หมายถึง Hashtag ที่กลุ่มผู้ฟังและผู้จัดใช้พิมพ์ด้านหลังข้อความเพ่ือ 

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ มุมมอง ให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ ซึ่งกันและกัน 

กำรเขียนเล่ำเรื่อง หมายถึง การบรรยายถึงความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ประสบการณ์และ

เรื่องราวต่าง ๆ ที่พบเจอหรือจินตนาการขึ้นแล้วถ่ายทอดออกมาผ่านทางการเขียน 

พื้นที่สำธำรณะ (Public Space) หมายถึง พ้ืนที่ที่บอกเล่าความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น 

ประสบการณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของบุคคลออกสู่สาธารณะผ่านทาง

เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต 

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง การแสดงออกที่สะท้อนตัวตนของปัจเจก ผ่านความชอบ 

หรือความสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในบทนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอถึงแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

เรื่อง “ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ”  โดยส่วนแรก คือ

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แนวคิดอัตลักษณ์ ( Identity) และ แนวคิดพ้ืนที่กับ

สื่อมวลชน ในส่วนที่สอง คือ วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 

ประเด็นแรก คือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่สาธารณะในสังคมไทย ประเด็นที่สอง คือ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้สามารถ

น ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์และการเชื่อมโยงต่อยอดในงานศึกษาครั้งนี้ได้  

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) 

อัตลักษณ์คือความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการ 

ปฏิสังสรรค์ระหว่างตนเองและผู้อ่ืน โดยผ่านการมองตนเองและคนอื่นมองเรา ณ ขณะนั้น 

อัตลักษณ์นั้นแตกต่างจากบุคลิกภาพ เพราะเราอาจจะมีบุคลิกภาพร่วมกับบุคคลอ่ืน แต่การ

มีอัตลักษณ์ร่วม มีนัยของการเกี่ยวพันกับการตื่นตัว (active) บางอย่างในตัวของเรา เช่น เราเลือกที่

จะแสดงตัวตนกับกลุ่มหรืออัตลักษณ์ที่เฉพาะ ซึ่งบางครั้งเราอาจจะมีตัวเลือกมากกว่าคนอ่ืน และอัต

ลักษณ์ต้องการความตระหนัก (awareness) บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นของเรา บุคลิกภาพ

อธิบายลักษณะต่างที่บุคคลทั่วไปน่าจะมี เช่น การเข้าสังคมเก่ง หรือ อาจจะเป็นคุณลักษณะภายใน 

แต่อัตลักษณ์นั้นต้องการพ้ืนฐานบางอย่าง อาจจะถูกจัดประเภทด้วยการมีลักษณะบุคลิกภาพ แต่เรา

ต้องแสดงตนเอง ซึ่งหมายถึงการยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ ความส าคัญของการแสดงตัวตน 

(marking oneself) คือการมีอัตลักษณ์เหมือนกับกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างกับกลุ่มอ่ืน
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  การศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจก

และสังคม ในแง่หนึ่งอัตลักษณ์เป็นมิติด้านในของอารมณ์ความรู้สึก ความคิด หรือจิตใจที่เกี่ยวกับตัว

เราเอง ที่มักเปลี่ยนแปลงไปได้จากการผูกยึดติดตัวเรากับโลกรอบตัว ส่วนในอีกแง่มุมหนึ่ง อัตลักษณ์ก็

คือความเป็นปัจเจกที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคม กล่าวคือ เราอาจถูกก าหนดบทบาทและหน้าที่จาก

สังคมอย่างไร ดังนั้น อัตลักษณ์จึงถูกแบ่งออกเป็นสองระดับคือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลหรืออัตลักษณ์

ของปัจเจก และอัตลักษณ์ทางสังคมหรืออัตลักษณ์กลุ่ม (อภิญญา เฟ่ีองฟูสกุล, 2546) 

Kathryn Woodward (1997) ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ คือสิ่งที่ท าให้เรารับรู้ตนเองว่า เราคือ

ใคร และเราจะด าเนินความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ตลอดจนโลกแวดล้อมที่ตัวเราอยู่อย่างไร อัตลักษณ์

คือสิ่งที่ก าหนดทางเดินให้กับเรา เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ใครเป็นพวกเดียวกับเราบ้าง และใครที่แตกต่าง

จากเรา ส่วนใหญ่แล้ว  อัตลักษณ์จะถูกก าหนดโดยความแตกต่าง ซึ่งอาจจะมองเห็นได้ในลักษณะของ

การแบ่งแยกออกจากกัน เช่น อัตลักษณ์ในรูปแบบของความแตกต่างระหว่างชนชาติหรือความขัดแย้ง

ด้านความเชื่อ เป็นต้น โดยส่วนมากแล้วอัตลักษณ์นั้น จะถูกสร้างขึ้นในลักษณะของสิ่งตรงกันข้ามกัน 

เช่น ความปกติ – ความไม่ปกติ หรือ ความเป็นชาย – ความเป็นหญิง (เยาวลักษณ์ กล้ามาก, 2549)  

ดังนั้น Identity หรืออัตลักษณ์จึงมีความส าคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นปริมณฑลที่เชื่อมต่อ

ระหว่างปัจเจกและสังคม ในด้านหนึ่ง อัตลักษณ์คือ “ความเป็นปัจเจก” ที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์กับ

สังคม (Social Aspect) สังคมก าหนดบทบาทหน้าที่ และระบบคุณค่าที่ติดมากับความเป็นพ่อ ความ

เป็นเพ่ือน ความเป็นสามี-ภรรยา ความเป็นศิษย์-อาจารย์ ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้

สัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วย เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ จะกระท าโดยผ่านระบบ

สัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบ ในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ก็ยังเกี่ยวข้องกับ มิติ "ภายใน" ของความเป็นตัว

เราอย่างมากทั้งในด้านของอารมณ์ ความรู้สึกเรา เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลง

ความหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณ์และ

ตัวตนที่มันซ้อน ทับกันอยู่ จึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับคือระดับอัตลักษณ์ส่วน

บุคคล (personal identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) ที่จะใช้แสดงตน เช่น การที่

สังคมก าหนดบทบาทหน้าที่ และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็นเพ่ือนความเป็นสามี

ภรรยา เข็มโรงเรียน ผ้าที่พันคอของทีม ภาษาหรือบางที่อาจเห็นได้จากเสื้อผ้าที่ใส่ สัญลักษณ์และการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%C2%D2%C7%C5%D1%A1%C9%B3%EC%20%A1%C5%E9%D2%C1%D2%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สร้างภาพแทนความจริง (representation) เป็นสิ่งส าคัญในการแสดงให้เห็นแนวทางหรือที่เรามี     

อัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบางคน และการแยกแยะตัวเราด้วยการสร้างความต่างกับคนอ่ืน  

การอธิบายถึงวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมเพ่ือบอกถึงอัตลักษณ์ เป็นกระบวนการที่เป็นเส้นทาง 

หรือ วิถีทางที่จะอธิบายตัวเรา เช่น การเลือกดูภาพยนตร์บางประเภท สไตล์ของเพลงที่ชอบ อาหารที่

กินเป็นประจ า สีที่ชอบ ฟุตบอลทีมโปรด หรือแม้กระทั่งประเภทหนังสือที่อ่าน ซึ่งการที่พูดถึงวิถีชีวิต

คนดังกล่าว ก็คือ การบริโภคทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอัตลักษณ์นั้น ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณ์

เหล่านี้อย่างโดด ๆ เพราะหนังสือที่เราชอบอ่าน หรือ เพลงที่เราเลือกฟังก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันกับคน

อ่ืน ๆ ดังนั้นในสังคมบริโภคจึงได้สร้างความหมาย หรือสัญญะที่แตกต่างขึ้น และอัตลักษณ์นั้นก็

สามารถอธิบายได้ด้วยความแตกต่างเหล่านี้ อีกนัยหนึ่งอัตลักษณ์ก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างที่ถูกสร้าง

ขึ้นนั่นเอง การสร้างความแตกต่างดังกล่าวอาจสื่อสารผ่านวัตถุ สิ่งของ หรือสินค้าที่บริโภค เช่น การ

สอบถามความแตกต่างของชาวเซิร์บหรือชาวโครแอตระหว่างการท าสงครามกัน ทั้ง ๆ ที่เคยเป็นกลุ่ม

คนในชุมชนเดียวกัน อาจบอกได้ว่า การอธิบายอัตลักษณ์ของปัจเจกก็คือ การบอกเล่าถึงความที่

ตนเองแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไรนั่นเอง (Woodward Karthryn, 1997 อ้างใน ศรินธร รัตน์เจริญ

ขจร, 2544) 

เราจะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ที่หลากหลายของเรานั้น ยังถูกสร้างขึ้นมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ทาง

สังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตประจ าวันด้วย เราอาจสังเกตเห็นได้ถึงการบริโภคทาง

วัฒนธรรมในปัจจุบัน เป็นวิถีทางในการด ารงอยู่ หรือวิธีในการได้มาซึ่งอัตลักษณ์ อัตลักษณ์อัน

หลากหลายของเรานั้น ส่วนหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่ งของที่เราบริโภค ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงที่ฟัง 

รายการโทรทัศน์ที่ดู หนังสือที่ชอบอ่านหรือการสวมใส่เสื้อผ้า ล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้เห็นว่าตลาดได้ให้

เครื่องมือที่เราจะใช้ก าหนดอัตลักษณ์ไว้ หรืออาจบอกได้ว่า เราบริโภคอะไรและบริโภคอย่างไรนั้น ได้

บ่งบอกถึงว่าเราเป็นใคร เราต้องการจะเป็นอะไร และคนอื่นนั้นมองเราอย่างไรด้วย จนอาจกล่าวได้ว่า 

เรา “เป็น” อย่างที่เราบริโภค 

ตัวตน (self) และอัตลักษณ์ (Identity) เป็นค าที่ความหมายเก่ียวข้องกัน และมีความสัมพันธ์

กับวิชาที่หลากหลายในสายสังคมศาสตร์ ทั้งสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา 

(อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543, หน้า 2-3) 
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ซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จิตแพทย์ผู้คิดค้นแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีของ

เขาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดครั้งส าคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ “ฟรอยด์” 

ได้ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์นั้นมิได้เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลดังเช่นที่พวกเขาเชื่อ หรือ อยากเป็น หากแต่ความคิด

ของมนุษย์นั้น ถูกก าหนดโดยพลังแห่งจิตไร้ส านึก ที่ซ่อนเร้นและหลุดรอดจากความเข้าใจของมนุษย์

มาทุกยุคทุกสมัย ฟรอยด์พบว่าการกระท า ความคิด ความเชื่อ หรือเรื่องเกี่ยวกับตัวตนนั้น ถูกก าหนด

แสดงออกโดยไร้จิตส านึก (unconscious), แรงขับ (driver) และความปรารถนา (desire) มนุษย์ขจัด

ประสบการณ์และความทรงจ าอันเจ็บปวดโดยการเก็บกดไว้ในจิตไร้ส านึก อันจะส่งผลต่อการด าเนิน

ชีวิตของเขา และก่อให้เกิดกลไกที่ท าหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตัวเอง ที่เรียกว่า “Ego Defense 

Mechanism” ขึน้มา อันประกอบไปด้วย 

1. การไม่ติดสินใจเลือกข้างใดข้างหนึ่ง (Ambivalence) เป็นสภาวะที่ Ego ไม่ตัดสินใจ

เลือกข้างใดข้างหนึ่งให้เด็ดขาดลงไป แต่อยู่ในสภาวะสองจิตสองใจ เอียงไปข้างนั้นที 

ข้างนี้ที 

2. ปฏิกิริยาการหลบหนี (Avoidance) เป็นปฏิกิริยาการหลบหนีจากวัตถุ ผู้คน หรือ

เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องเจ็บปวด เนื่องจากต้องข่มความรู้สึกที่พลังทางเพศและความ

ก้าวร้าวอันแฝงอยู่ในจิตไร้ส านึก ถูกกระตุ้นให้ส าแดงความปรารถนาออกมา 

3. การหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง (Fixation) เป็นสภาวะที่หยุดอยู่กับที่ไม่ยอมเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงไปเพราะประสบการณ์อันเจ็บปวด (Trauma) เช่น เด็ก ๆ ที่เคยสูญเสียพ่อ

แม่ ก็จะไม่สร้างความรักกับใครอีกเลย หากจะเกาะยึดอยู่กับความรู้สึกสูญเสียที่เกิดขึ้น 

4. การเลียนแบบ (Identification) คือ การปรับตัวโดยการเลียนแบบบุคคล หรือ สิ่งของที่

ตนชื่นชอบ โดยการพยายามปรับเปลี่ยนด้วยความรู้สึกทางจิตใจ ไม่ใช่เพียงพฤติกรรม

เท่านั้น เช่น การแสดงพฤติกรรมให้เหมือนกับบุคคลต้นแบบ ซึ่งอาจจะเป็น ศิลปิน 

ดารา นักแสดงหรือตัวละครต่าง ๆ  

5. ความป้ายความผิดให้ผู้อ่ืน (Project) คือการลดความวิตกกังวล โดยการโยนหรือป้าย

ความผิดไปให้กับผู้อ่ืน 

6. การแสดงปฏิกิริยาตรงข้ามกับความปรารถนาที่แท้จริง (Reaction Formation) คือ 

การที่แสดงออกในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่ตนเองรู้สึก เพราะคิดว่าสังคมอาจจะยอมรับไม่ได้ 
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7. การเก็บกด (Repression) เป็นการเก็บความรู้สึกผิด ความคับของใจเอาไว้ในจิตใต้

ส านึก จนกระทั่งลืม ซึ่งการเก็บเก็ดนี้หากต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้มาก ๆ ก็อาจท าให้

กลายเป็นโรคประสาทได้ 

8. การขจัดความรู้ สึ ก  (Suppression)  มี ลั กษณะคลายกับ  Repression แต่ เป็ น

กระบวนการขจัดความรู้สึกดังกล่าวออกไปจากความคิด และเป็นกระบวนการที่เกิด

อย่างที่ผู้กระท ามีความรู้ตัวและตั้งใจ ในขณะที่ Repression นั้นเกิดขึ้นจากความไม่

รู้ตัว 

9. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) คือการหาเหตุผล หาค าอธิบาย มา

อ้างอิงมาประกอบการกระท าของตนเอง เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน 

10. การชดเชยหรือทดแทน (Substitution/Compensation) การชดเชยหรือการทดแทน

ด้วยการหาทางออกในอันที่จะแสดงความต้องการของตน เช่น การต้องการระบายความ

ก้าวร้าวก็หันไปเล่นกีฬาทดแทน หรือวิพากษ์วิจารณ์ศิลปะ เป็นการชดเชยในสิ่งที่สังคม

นั้นยอมรับได้ 

11. การถดถอย (Regression) คือการหนีกลับไปอยู่กับสภาพอดีตที่ตนเองเคยมีความสุข 

เช่น ผู้ใหญ่ เมื่อเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด ก็แสงอาการกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง 

12. การสร้างวิมานในอากาศ หรือ การฝันกลางวัน (Fantasy/Day Dreaming) คือการคิด

ฝัน สร้างวิมานขึ้นเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ไม่สามารถเกิดข้ึนหรือเป็นจริงได้ 

13. การแยกตัว (Isolation) คือ การแยกตัวให้พ้นจากสถานการณ์ที่น าความคับข้องใจมาให้ 

โดยการแยกตนเองออกไปอยู่ตามล าพัง (กาญจนา แก้วเทพ, 2547, หน้า 93-95) 

นอกจากนี้ ฟรอยด์ยังเชื่ออีกว่า มนุษย์นั้นมีธรรมชาติดังเดิมที่เป็นความชั่วร้าย คือ อิด(id) ที่ซ่อน

เร้นอยู่ในจิตไร้ส านึกของมนุษย์ ผลักดันให้มนุษย์กระท าการต่าง ๆ ที่เป็นพฤติกรรมของสัตว์ หรือ

กระท าไปโดยสัญชาตญาณ ฟรอยด์จึงสร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า ซูเปอร์อีโก้ 

(superego) หรือ ระบบศีลธรรมที่เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์จะควบคุมไม่ให้อีโก้ (ego) หรือ ตัวตน

ของมนุษย์นั้นตกอยู่ใต้แรงขับที่ชั่วร้ายนั้น การน าสาระของจิตไร้ส านึกมาตีแผ่ในจิตไร้ส านึก เช่น การ

ปฏิบัติจิตวิเคราะห์ การตีความฝัน หรือการบ าบัดผู้ป่วยทางจิต นั้นก็คือการควบคุมธรรมชาติด้วย

วัฒนธรรม 
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ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์ นั้นได้ถูกให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย พร้อมกับ
กรณีศึกษาที่แตกต่างออกไป รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์กับหลายสาขาวิชาในสายสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะ
เป็น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือแม้กระทั่งปรัชญา แต่ในงานศึกษาเรื่อง ตัวตนของกลุ่ม
ผู้ ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ ผู้ศึกษาจะใช้แนวคิดของ Kathryn 
Woodward (1997) ในแง่มุมที่มองถึงว่าอัตลักษณ์นั้นท าให้ เราเห็นความแตกต่างจากบุคคลที่
แตกต่างออกไปจากตัวปัจเจก รวมทั้งกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบหรือลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างและ
เหมือนกัน เพ่ือมองให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มคน  

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ ผู้ศึกษาเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจเรื่อง 

“ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ” เพราะจากที่ได้กล่าวไป

ข้างต้นเราจะเห็นได้ว่า การฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความชื่นชอบ

ของตัวตน และ ความแตกต่างของบุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับฟัง การเขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านจดหมาย

เพ่ือแสดงความเป็นตัวตน นั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนสิ่งที่ผู้เขียนหรือผู้ฟังสนใจ บอกผ่านตัวหนังสือ แสดดง

ให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนรวมถึง อัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มผู้ฟังด้วยกันเองอีกด้วย  ดังนั้น

การน าเอาแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ มาใช้ในการศึกษา จึงท าให้ผู้ ศึกษามองเห็นถึงอัตลักษณ์ที่ซ่อนอยู่

ภายในปรากฏการณ์ดังกล่าว  

 

แนวคิดพื้นที่กับสื่อมวลชน 

ความหมายของพ้ืนที่ Henri Lefebvre (1901-1991) แบ่งความหมายของพ้ืนที่ออกเป็น 3 ระดับ 

1. พ้ืนที่ทางกายภาพ (Physical space) หมายถึง พ้ืนที่ที่เป็นธรรมชาติด้านกายภาพ 

2. พ้ืนที่ทางความรู้สึกนึกคิด (Mental space) เป็นการรับรู้พ้ืนที่ทางจิตใจ เช่น ความรู้สึก

ผูกพันกับพ้ืนที่ ความรู้ถึงความสะดวกสบาย ปลอดโปร่ง 

3. พ้ืนที่ทางสังคม (Social space & Social practice) คือพ้ืนที่ที่ถูกประกอบด้วย กิจกรรม 

ปฏิบัติการ โครงการต่าง ๆ การใช้สัญลักษณ์ การสร้างอุดมคติ มีความหมายครอบคลุม

กว้างขวาง ทุกหนทุกแห่งของสังคม รวมทั้งการท าให้เป็นปริมณฑล (Sphere) ซึ่งใน

ความหมายนี้จะครอบคลุมของเขตอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่การใช้พ้ืนที่ในเมืองที่ท าให้เขต

บางเขตกลายเป็นเขตธุรกิจ (เช่นบริเวณถนนสีลม สยาม) ท าให้ที่ดินเหล่านั้นมีมูลค่ามหาศาล 
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ไปจนกระทั่งถึงอาณาบริเวณท่ีมีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร เช่น ในจอโทรทัศน์ ที่มีพ้ืนที่

ทางกายภาพเพียงไม่กี่ตารางนิ้ว แต่ในแง่พ้ืนที่ทางสังคมแล้ว โทรทัศน์นั้นกินอาณาเขต

บริเวณกว้างขวางตั้งแต่พ้ืนที่ของอวัยวะภายในร่างกายของคนไปจนกระทั่งถึงจักรวาล 

อาจจะกล่าวได้ว่า ทุกคนทุกแห่งในสังคมสามารถถูกประกอบสร้างขึ้นเป็น “พ้ืนที่ทางสังคม 

(Social space) ได้ทั้งสิ้น หากวาสมรปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว ด้วยเหตุนี้

เอง นักวิชาการ เช่น Michel Foucault จึงถือเอาว่า “ร่างกายของคน” ก็เป็นพ้ืนที่อย่างหนึ่ง 

เนื่องจากมีการใช้อ านาจต่าง ๆ บนพ้ืนที่แห่งนี้ นับตั้งแต่การรัดเท้าให้เล็กของผู้หญิงจีนในสมัยโบราณ 

หรือ การบังคับให้ผู้หญิงสมัยใหม่มีรูปร่างที่ผอมสูง แต่มีหน้าอกใหญ่ อย่างเช่นในปัจจุบัน (Lefebvre,  

1991 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557) 

แนวทางการศึกษา “พ้ืนที”่ ที่ Alfred  Weber  (1868 –1958) ได้ให้แนวในการศึกษาเรื่องพ้ืนที่ 

ดังต่อไปนี้ 

1) วิธีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วน ๆ ตัวอย่างเช่น บริเวณภายในบ้าน สมัยก่อน ภายในบ้านของ

คนไทยจะไม่มีการแบ่งกั้นเป็นห้องต่าง ๆ มากมายอย่างเช่นในปัจจุบัน เช่น ทุกคนจะนอน

รวมกันในห้องเดียว บริเวณลานหรือชานบ้านจะใช้เป็นทั้งที่รับประทานอาหาร รับแขก 

นั่งเล่น ฯลฯ แต่ในปัจจุบัน จะมีการแบ่งกั้นห้องออกเป็นส่วน ๆ การแบ่งกั้นดังกล่าวสะท้อน

ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิธีคิดเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ เช่น ค ากล่าวที่ว่า การแบ่งให้

เป็นสัดเป็นส่วน และในเวลาเดียวกัน การอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้น ก็จะส่งผลถึงการหล่อ

หลอมอัตวิสัยของบุคคล เช่น ความรู้สึกเป็นส่วนตัวจะเกิดขึ้นได้กับบุคคลที่มี “พ้ืนที่ส่วนตัว” 

เท่านั้น 

2) การก าหนดกิจกรรมที่กระท าได้พ้ืนที่ต่าง ๆ อันที่จริง ๆ เราคุ้นเคยกับปฏิบัติการทางสังคม 

จนอาจมองข้ามไป ตัวอย่างเช่น ในหนังผีแบบไทย ๆ เราจะเห็นหมอผีน าเอาสายสิญจ์มากั้น

อาณาเขตบริเวณที่ท าพิธี และก าหนดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมพิธีว่า จะปลอดภัยเฉพาะเมื่ออยู่

ในวงสายสิญจ์เท่านั้น การแบ่งบริเวณภายในบ้าน ในส านักงาน ในสถานที่ราชการ ฯลฯ จะ

เป็นตัวก าหนดกิจกรรมอยู่เสมอ เช่น คนไทยจะไม่สวนรองเท้านอนบนเตียง ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้า

ในห้องรับแขก เป็นต้น  
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3) การก าหนดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) ในทัศนะของนักสังคมศาสตร์ เมื่อ

กล่าวถึงกฎระเบียบบรรทัดฐานต่าง ๆ ของสังคมนั้น ในแง่รูปธรรมแล้ว ก็คือการที่สมาชิก

ของสังคมรู้จักและเข้าใจว่า ในกาลเทศะอะไร ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร ซึ่งในแต่ละ

สังคมก็จะแตกต่างกันออกไป ส าหรับสังคมไทยแล้วนั้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่รักในรูปแบบ

ของการจูบกันนั้น เป็นสิ่งที่ห้ามกระท าในพ้ืนที่สาธารณะ แต่เป็นสิ่งที่พึงกระท าในสังคม

ฝรั่งเศส เมื่อกล้องโทรทัศน์ยังไม่จับภาพมายังผู้ประกาศข่าว (ยังไม่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ)  

ผู้ประกาศข่าวสามารถท าท่าทางสบาย ๆ อย่างไรก็ได้ แต่ทว่าเมื่อกล้องหันมาจับภาพเมื่อใด 

(เปลี่ยนบริเวณดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สาธารณะ) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกาศข่าวกับคนดูก็จะ

เปลี่ยนไปทันที 

4) การศึกษาระยะห่างระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วในข้างต้น ในเรื่องของการ

สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมว่า ในแต่ละสังคมนั้น ได้ก าหนดระยะห่างทั้งในแง่ “รูปธรรม” และ

ในแง่ “นามธรรม” ระหว่างบุคคลในบทบาทต่าง ๆ เอาไว้ บางสังคมอาจอนุญาตให้ผู้หญิง

และผู้ชายยืนใกล้ชิดกันได้ แต่ไม่อนุญาตระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย 

5) โอกาสของการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ เช่น เมื่อมีการโยกย้ายจากพ้ืนที่เดิมไปยังพ้ืนที่ใหม่ ๆ 

ตัวอย่างเช่น คนสลัมที่เคยอาศัยอยู่รวมกันในพ้ืนที่เปิดตามแนวนอน เมื่อต้องโยกย้ายขึ้นไป

อาศัยอยู่ในห้องแฟลตที่เป็นพ้ืนที่ปิดตามแนวตั้ง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดังกล่าว จะ

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืน ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ สังคมและวัฒนธรรม 

เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากมี “แขกแปลกหน้า” ที่อาจจะเป็นผู้คน ห้าง

ร้าน หรือแม้กระทั่งโทรทัศน์เข้ามาในพ้ืนที่เดิม เช่น เมื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะอันมี

ขอบเขตกว้างขวางถูกน าเข้าไปสู่หมู่บ้านปิดที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกับโลกภายนอก การ

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ดังกล่าว จะส่งผลสะเทือนถึงระบบหมู่บ้านทั้งระบบ เป็นต้น 

  จากแนวทางทั้ง 5 ประการดังกล่าว Weber ได้ให้ตัวอย่างศึกษาเปรียบเทียบคนที่อยู่ในพ้ืนที่

แบบเมืองและคนที่อยู่ในพื้นท่ีแบบชนบทว่า มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ คือ 

1) คนที่อยู่ในเมืองต้องมีลักษณะ “ยับยั้งชั่งใจ (Reserved)” ไม่ว่าจะเป็นด้วยการคิด การพูด 

หรือการกระท า มากกว่าคนที่อยู่ในชนบท เนื่องจากการที่อยู่ในพ้ืนที่ที่แคบ ๆ และแออัด  
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จะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ได้ง่าย แต่ในเวลาเดียวกัน ความสัมพันธ์แบบกระทบกระทั่งกันนั้น  

ก็มีโอกาสเกิดข้ึนได้สูงกว่าเช่นกัน  

2) คนในเมือจะมีเสรีภาพและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า เนื่องจากขอบเขตของเมืองนั้น มี

ลักษณะกว้างขวางมากกว่า ในเวลาเดียวกัน มีการกั้นพ้ืนที่ให้เป็นบริเวณปิดมากกว่า ดังนั้น

แม้แต่อยู่ในบ้านเดียวกัน สมาชิกในครอบครัวก็ยังสามารถเข้าอยู่ห้องส่วนตัวได้ ซึ่งมีกฎว่า

แม้แต่คนในบ้าน ก็เข้ามาไม่ได้ หากไม่เคาะประตูขออนุญาตก่อน 

3) เนื่องจากในเมืองนั้น ประกอบด้วยผู้คนมากมายที่ต่างไม่รู้จักกัน แต่ในเมืองมีระบบเศรษฐกิจ

แบบเงินตรา (Money economy) และเป็นสังคมความรู้ (Knowledge society) ดังนั้น เงิน 

และ ความรู้ จึงเป็นเกณฑ์เพียง 2 อย่างที่คนในเมืองจะใช้ตัดสิน “แขกแปลกหน้า” ที่เข้า

มายังพ้ืนที่ ตัวอย่างเช่น คนขายของในร้านจะมองดูเครื่องแต่งกายของลูกค้าเพ่ือตัดสินคุณค่า

และฐานะ ทัศนคติต่อผู้คนและสิ่งของของคนในเมืองจึงถูกก าหนดจาก 2 เกณฑ์ดังกล่าว และ

ส่งผลมายังพ้ืนที่ด้วย เช่น ผู้หญิงไทยทุกคนอาจทุกมองอย่างเหมารวมว่าเป็นโสเภณี หากไป

เดินบริเวณถนนพัฒนพงศ์ เป็นต้น (Weber,  1929 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557) 

ในการศึกษาเรื่องราวของสื่อกับพื้นที่สาธารณะ: ทัศนะของ Habermas 

 Jurgen Habermas (1929-2004) นั้นเป็นนักวิชาการในส านักแฟรงค์เฟิร์ตที่มีความสนใจใน

เรื่องบทบาทของการสื่อสาร สื่อมวลชนกับการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ (Public sphere) ซึ่งเป็นปัจจัยที่

ส าคัญทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย Habermas ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของการเกิดขึ้นของ

พ้ืนที่สาธารณะในยุโรปที่คลี่คลายจากความหมายรูปธรรมมาเป็นความหมายเชิงนามธรรม และได้

พบว่า ในสังคมศักดินาก่อนหน้าคริสต์ศตวรรษที่17-18 นั้น ในขณะที่มีสถาบันกษัตริย์และสถาบัน

ศาสนาเท่านั้นทีมีอภิสิทธิ์ในการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะในทางการเมือง (Public sphere in political 

society) ซึ่งหมายถึง มีเพียงสองชนชั้นนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึง และมีอ านาจในการตัดสินใจใน

กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ของสื่อกับพ้ืนที่สาธารณะ สื่อได้มี

บทบาทในการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ นับตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ต่อกับคริสต์ศตวรรษที่ 18 

บรรดาชนชั้นกลาง (พ่อค้าหรือช่างฝีมือ) ได้เริ่มสร้างพ้ืนที่สาธารณะแบบใหม่ขึ้นมา โดยมีหนังสือพิมพ์

เป็นศูนย์กลาง ทั้งในแง่ของการกระจายข่าวสาร และตีพิมพ์ข้อคิดเห็นจากการสนทนาพูดคุย พ้ืนที่

สาธารณะดังกล่าวได้กลายเป็นพ้ืนที่ทางการเมืองที่ส าคัญ ที่ท าให้ชนชั้นดังกล่าว  สามารถช่วงชิง
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อ านาจทางการเมืองมาได้ พ้ืนที่สาธารณะจึงแปรเปลี่ยนเป็นความหมายไปเป็นหน้าที่ทางเศรษฐกิจ

หรือสังคม วัฒนธรรม  แต่ส าหรับในสังคมปัจจุบันนั้น ได้เกิดสื่อประเภทใหม่ ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นสื่อ

ด้านวิทยุหรือโทรทัศน์ อันมีหน้าที่ในด้านการให้ความบันเทิงเป็นหลัก จึงเป็นที่น่าสนใจ ว่าในปัจจุบัน 

สื่อประเภทใหม่นั้น จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างพ้ืนที่สาธารณะแบบใหม่ ๆ ให้กับสังคม  

(Habermas, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557) 

การประกอบสร้างทางสังคมของ “พ้ืนที”่ (Social Construction of Space) 

 Lefebvre ได้กล่าวว่า ทุกวันนี้เวลาเราพูดค าว่า “ห้อง” ในอพาร์ตเมนท์ ค าว่า “หัวมุมถนน/

กลางถนน” ค าว่า “ตลาด” สิ่งที่เราก าลังกระท าอยู่คือการ “แบ่งแยก/การแยกแยะ” พ้ืนที่ที่เคยมีอยู่

ในความจริง ให้แยกขาดออกจากกันในโลกทางความคิด/โลกทางสังคม การพูดของเราจึงมีค่าเท่ากับ

การเปลี่ยน “พ้ืนที”่ (Space) ให้กลายเป็น “พ้ืนที่ทางสังคม” (social space) เพราะบรรดาถ้อยค าที่

กล่าวมาข้างต้น ก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับค าโดยทั่วไป คือนอกจากจะท าให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจแล้ว ยังมี 

“คุณค่าหรือความหมาย” ติดมาด้วย เช่น เวลาเราพูดว่า “ท าตัวเหมือนเด็กข้างถนน” เป็นต้น 

นักวิชาการจึงควรให้ความสนใจว่า พื้นที่ต่าง ๆ ในสังคมถูกใส่รหัส (Encode) เพ่ือสร้างความหมายได้

อย่างไร 

Lefebvre จึงยืนยันว่า “พ้ืนที่” ไม่ได้เป็นเพียงลักษณะทางภูมิศาสตร์ (passive geography) 

รวมทั้งมิได้มีลักษณะเป็นกลางด้วย (neutral) แต่ “พ้ืนที่” เป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ของอ านาจต่าง ๆ 

ในสังคม (site of struggle) พ้ืนที่จะถูกผลิต (produce) และผลิตซ้ า (reproduce) ให้กลายเป็น 

“พ้ืนที่ทางสังคม” ในแบบต่าง ๆ ตามแต่อ านาจของกลุ่มผู้สร้าง  

“พ้ืนที่ทางสังคม” จึงเป็นผลผลิตของสังคมและวัฒนธรรม (cultural/social product) ในแต่ละ

ช่วงเวลา แต่ละยุคสมัย แต่ละวัฒนธรรม เป้าหมายของการประกอบสร้าง ผลิต และผลิตซ้ าพ้ืนที่

ดังกล่าว ก็เพ่ือให้เป็นเครื่องมือของความคิด เป็นเครื่องมือของการใช้อ านาจ รวมทั้งเป็นเครื่องมือของ

การครอบง าและควบคุม โดยที่ “พ้ืนที”่ นั้นจะเป็นอะไรก็ได้ รวมถึงร่างกายของมนุษย์ เราพบเห็นการ

ประกอบสร้างพ้ืนที่อยู่ในชีวิตประจ าวันจนชินชา เช่น หน้าประตูแห่งหนึ่ง ซึ่งยังคงเป็นพ้ืนที่ ทาง

กายภาพ (ในระดับหนึ่ง) แต่เมื่อมีแผ่นป้ายไปปิดว่า “สถานที่ราชการ ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้า” ปฏิบัติการ

ทางสังคมดังกล่าวก็ก่อให้เกิดการใช้อ านาจขึ้นมาทันที เช่นเดียวกับป้าย ห้ามเดินลัดสนาม ห้ามสูบ
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บุหรี่ หรือแม้แต่การน าเอากรวยสีส้มเข้าไปวางกลางถนนเพ่ือเปิดเพ่ิมช่องทางให้รถวิ่งได้ เป็นต้น ซึ่ง

ปฏิบัติการทางสังคมท้ังหมดนี้ คือการสร้างพื้นทางสังคมข้ึนมาทั้งสิ้น 

 ในท่ามกลางการปฏิบัติการดังกล่าวนั้น สื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการ

สร้าง “พ้ืนที่ทางกายภาพ” ให้กลายเป็น “พ้ืนที่ทางสังคม” เช่น บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าที่จะจัด

ให้พ้ืนที่ว่าง ๆ กลายเป็นบริเวณที่ฉลองงานเทศกาลเบียร์ (Beer Festival) เมื่อสื่อมวลชนไปถ่ายภาพ

ดังกล่าวมา และได้ประกอบสร้างความหมายใหม่ ๆ เช่น เป็นพ้ืนที่ที่มีความสนุกสนาน เป็นพ้ืนที่

ทันสมัยแบบตะวันตก (เยอรมัน) ฯลฯ หรือการถ่ายภาพหน้าประตูพระราชวังของเจ้าหญิงไดอาน่าที่มี

ผู้คนเอาดอกไม้ไปวางแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์ ก็ท าให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็น 

“พ้ืนที่ทางสังคม” ขึ้นมา ความหมายดังกล่าวกลายเป็นที่รับรู้ทางสังคม และมีผลต่อเนื่องตามมาอย่าง

มากมาย  

จากแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ทางสังคมนี้ Lefebvre แบ่ง “พ้ืนที”่ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. Spatial Space อันหมายถึง ปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ทาง

กายภาพ ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ของการท างานกับพ้ืนที่ของเวลาว่าง ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน

ออกไปตามลักษณะทางสังคมของบุคคลนั้น ๆ เช่น บ้านเป็นพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมเวลาว่าง

ส าหรับผู้ชาย แต่เป็นพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมทางการท างานส าหรับผู้หญิง ห้องสมุดเป็นพ้ืนที่

ส าหรับปฏิบัติการเก็บความรู้ส าหรับอาจารย์ แต่เป็นพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติการพบปะเพ่ือนฝูง

ส าหรับนักศึกษา และเป็นพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติการการใช้ระเบียบวินัยส าหรับบรรณารักษ์ เป็นต้น 

2. Repersentations of Space หมายถึง พ้ืนที่ที่มีอยู่ในความคิดของผู้คน (conceptualized 

space) เช่น นักวางผังเมือง สถาปนิก ฯลฯ เป็นพ้ืนที่ที่จะใช้ความรู้ความเข้าใจส าหรับการ

จัดการใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ โดยพิจารณาจากส่วนประกอบของพ้ืนที่นี้ เช่น เป็นที่ลุ่ม 

มีแสงสว่าง มีลมพัดผ่าน ฯลฯ 

3. Representational Space หมายถึง สัญญะ หรือ รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ ตัวอย่างเช่น 

ภูเขาสูง ๆ มีความหมายว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าส าหรับคนโบราณ พ้ืนที่ที่มีแสงสว่างมีความ

หมายถึงความอบอุ่น ความปลอดภัย ซึ่งตรงกันข้ามกันกับสถานที่มืดทึบ การสร้างมายาคติ

เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ เช่น สลัม ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย ฯลฯ การสร้างความหมายของ
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พ้ืนที่นี้จะมีการต่อสู้และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ชายหาดที่เคยเป็นบริเวณส าหรับ

รักษาโรค (Medical zone) ในอดีตก็เปลี่ยนมาเป็น บริเวณแห่งความเพลิดเพลิน (Pleasure 

zone) ในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ในความหมายสุดท้ายนี้ เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของ

สื่อมวลชน ทั้งในกระบวนการประกอบสร้างและในกระบวนการแปรเปลี่ยนความหมายของ

พ้ืนที ่ (Lefebvre, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557) 

เมื่อพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะที่ใช้วิทยุ-เพลงเป็นสื่อการในการสร้างพ้ืนที่ เราจะเห็นได้ว่า 

ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา วิทยุ-เพลงเป็นหัวใจของวัฒนธรรมวัยรุ่น Willis พบว่ามีความแตกต่าง

กันลงไปอีกในเรื่องรสนิยมการฟังเพลงของกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมด และวัยรุ่นโดยทั่วไปมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับ

เพลงที่ตนเองสนใจ วิธีการฟังวิทยุ ฟังเพลง ก็มีลักษณะที่สร้างสรรค์ขึ้นเรื่อย ๆ และมีเป้าหมายของ

การใช้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การขอเพลงจากรายการวิทยุและอัดเทปเอาไว้เป็นชุดเฉพาะของ

ตนเองอย่างเช่นในอดีต หรือ การโทรไปขอเพลงเพ่ือเปิดให้บุคคลที่เรานึกถึงฟัง การโทรไปพูดคุยกับดี

เจ หรือ เป็นพ้ืนที่เพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลเช่นในปัจจุบัน (กาญจนา แก้วเทพ, 

2549) 

เราอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันสื่อประเภทต่าง ๆ ล้วนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของผู้ได้รับสื่อ และสื่อมวลชนนอกจากจะมีอิทธิพลในด้านต่าง ๆ ทางสังคมแล้ว ยังมี

อิทธิพลในด้านการผลิตวัฒนธรรมมวลชน เนื่องจากมวลชนนั้นเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของสังคมใน

ยุคปัจจุบัน และมีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวโน้มวัฒนธรรมมวลชน รวมไปถึงการมีบทบาทใน

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ต่าง ๆ  ในทางเดียวกัน การศึกษาเรื่อง ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุ

จดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ จะเห็นถึงการใช้พ้ืนที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน 

อันก่อให้เกิดเป็นพ้ืนที่ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง โดยมี #จดหมายเด็กแมว เป็นสิ่งที่แสดงเห็นถึงพ้ืนที่ 

หรือ กลุ่มคนที่ใช้พ้ืนที่ดังกล่าว เราจึงอาจบอกได้ว่า การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ นั้น ก็

ถูกจัดหรือมองว่าเป็นการใช้พ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ทางสังคมรูปแบบหนึ่งอย่างที่ Henri Lefebvre 

(1901-1991) ได้ให้ความหมายไว้นั่นเอง  

เมื่อมองย้อนกลับมายังประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจ จะเห็นได้ว่ารายการวิทยุจดจดหมายเด็กแมว

นั้น มีการติดต่อสื่อสารและผู้คุยระหว่างผู้จัดและผู้ฟังรายการวิทยุ ทั้งพ้ืนที่ในโลกออนไลน์และพ้ืนที่

ทางกายภาพ อันเกิดจากการจัดกิจกรรมโดยคลื่นวิทยุ Cat Radio ดังนั้นพ้ืนที่สาธารณะดังกล่าว จึง



29 

 

 
 

เป็นพ้ืนที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรม แนวคิดพ้ืนที่กับสื่อมวลชน จึงเป็นแนวคิดที่ใช้ท าความเข้าใจ

และความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ฟังและผู้จัดรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ว่าด้วยเรื่องของการเกิดขึ้นของ

รายการตลอดจนการรวมกลุ่มของผู้ฟังนั้นมีจุดมุ่งหมายและมีลักษณะอย่างไร ตลอดจนผลที่เกิดขึ้น

จากการรวมกลุ่มของผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว ทั้งนี้ก็เพ่ือท าความเข้าใจการใช้พ้ืนที่สาธารณะของ

กลุ่มผู้ฟังและผู้จัดให้มากยิ่งข้ึน 

 

งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในงานศึกษาเรื่อง “ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ” 

จะเห็นได้ว่าในงานจะมีการศึกษาประเด็นหลักคือวัฒนธรรมสมัยนิยมและการใช้พ้ืนที่กับสื่อมวลชน 

ดังนั้นเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการศึกษา ผู้ศึกษาจึงแบ่งประเภทวรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่สาธารณะใน

สังคมไทย และส่วนที่สองคือ วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างตัวตน 

 

1. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้พื้นที่สาธารณะในสังคมไทย 

พ้ืนที่สาธารณะ สามารถแบ่งออกตามความหมายของพ้ืนที่ โดย (Henri Lefebvre, อ้างถึงใน 

กาญจนา แก้วเทพ, 2557) ได้ 3 ระดับ กล่าวคือ พ้ืนที่ทางกายภาพ พ้ืนที่ทางความรู้สึกนึกคิด และ

พ้ืนที่ทางสังคม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ในระดับความหมายใด ๆ ก็ตาม ทุก ๆ พ้ืนที่ล้วนมีความส าคัญ 

และ ความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ รวมถึงเป็นพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ในการท ากิจกรรม

บางอย่างของกลุ่มคนที่มีความชอบ หรือ สนใจในสิ่ง ๆ เดียวกัน บทความเรื่อง “บทส ารวจ พื้นที่

สาธารณะ” โดย สุธาริน คูณผล (2541) งานศึกษานี้ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้นิยาม ความหมาย

ของความเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ที่ไม่ได้หมายถึงพ้ืนที่ว่างเปล่า ที่มีเพ่ือรองรับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทาง

สังคม แต่พ้ืนที่สาธารณะกลับเป็นตัวก าหนด ปรากฏการณ์ทางสังคมในตัวเอง ทั้งการเกิดขึ้น หรือ 

การด ารงอยู่ของพ้ืนที่นั้น ๆ  ที่เป็นการผสมผสานระหว่างการสร้างเชิงกายภาพ และการสร้าง

กระบวนการทางสังคม  



30 

 

 
 

บทความชิ้นนี้ ได้ท าการส ารวจงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สาธารณะ ในหลากหลายมุมมอง 

ไม่ว่าจะเป็น มุมมองทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สตรีศึกษา และวัฒนธรรมศึกษา เพ่ือที่จะ

ได้วิเคราะห์ และถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์พ้ืนที่สาธารณะในแนวทางต่าง ๆ  โดยการศึกษาดังกล่าวเป็น

เพียงการส ารวจค านิยาม ว่า พ้ืนที่สาธารณะถูก ‘จ ากัด’ ความไว้อย่างไรบ้าง ในส่วนของบทความได้

กล่าวถึง ตัวอย่างค าจัดความของค าว่าพ้ืนที่สาธารณะหลายแง่มุม  

นอกจากนี้ยังมีบทความและวิทยานิพนธ์หลายเรื่อง ที่เก่ียวข้องกับการใช้พื้นที่เพ่ือจุดประสงค์

ต่าง ๆ ของปัจเจก ไม่ว่าจะเป็นการใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นสถานที่ในการร่วมกลุ่มคนเข้าด้วยกัน การใช้พ้ืนที่

เพ่ือแสดง อัตลักษณ์ของตนเองหรือกลุ่ม เพ่ือให้สังคมเข้าใจและเห็นถึงการกระท าดังกล่าว ซึ่งแต่ละ

บทความนั้น ล้วนเป็นการท าความเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออก การส่งผลที่ก่อให้เกิดการสร้าง 

อัตลักษณ์ และ การใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มคน โดยเฉพาะวัยรุ่น ว่ามีพฤติกรรมการแสดงออก

อย่างไรต่อพ้ืนที่สาธารณะนั้น ๆ การเลือกใช้พื้นที่ การใช้พฤติกรรมแสดงออก และการสร้างอัตลักษณ์

ของตนเองและกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น 

สารนิพนธ์เรื่อง “เมื่อคนมัน ๆ มารวมตัว Fat Radio : พื้นที่ทางสังคมของวัยรุ่นในเมือง” 

โดย อภิชา จันทนะโพธิ (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรายการวิทยุ Fat Radio อันเป็นรายการวิทยุที่มี

ผู้บริหารเดียวกับ Cat Radio เป็นคลื่นวิทยุที่มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากรายการวิทยุอ่ืน ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินรูปแบบรายการ การจัดกิจกรรม ซึ่งงานศึกษาชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดกิจกรรม

เทศกาลดนตรี หรือ Heineken Fat Festival ภายใต้สมมติฐานว่าเทศกาลดนตรีกล่าว เป็นการสร้าง

พ้ืนที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ฟัง Fat Radio หรือไม่ และการรวมกลุ่มดังกล่าวนั้นมี

ลักษณะและจุดมุ่งหมายอย่างไร  

โดยเริ่มต้นการศึกษาจากประวัติวิทุยกระจายเสียง จนเริ่มเข้ามาในประเทศไทย ว่ามีลักษณะ

ความเป็นอย่างไร การด าเนินงานของวิทยุกระจายเสียงตั้งแต่อดีตจบจวนปัจจุบัน รวมถึงประเภทและ

รูปแบบของรายการวิทยุกระจายเสียง จนถึงประวัติความเป็นและรูปแบบรายการของสถานีวิทยุ FM. 

104.5 FAT RADIO ที่เป็นรายการที่แตกต่างจากรายการวิทยุอ่ืน ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นคลื่นวิทยุ

ทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ฟัง ซึ่งกว่าจะมาเป็น Fat Radio ได้มีการปรับเปลี่ยนคลื่นรวมถึงรูปแบบ 
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concept ของรายการอยู่หลายครั้ง จนมาเป็น FM. 104.5 FAT RADIO คลื่นเพลงไทยสุดฮิต ไม่ยึด

ติดกับสังกัด กับรูปแบบของการเปิดเพลงป๊อปที่ดี และเพลงดีที่ป๊อป  

นอกจากการจัดรายการวิทยุที่มีลักษณะโดดเด่นและแตกต่างไปจากรายการวิทยุอ่ืน ๆ แล้ว 

Fat Radio ยังมีการจัดกิจกรรมต่างที่สอดคล้องกับ Life Style ของวัยรุ่นในยุคนั้น และเป็นทางเลือก

ใหม่ของสังคมอีกด้วย จากกิจกรรมและรูปแบบการด าเนินรายการของ Fat Radio ที่มีลักษณะโดด

เด่นและแตกต่างไปจากรายการวิทยุอ่ืน ๆ เป็นอย่างมาก “ฝนตกขี้หมูหัน คนมัน ๆ มารวมตัว” เป็น

สโลแกนที่มาพร้อมเทศกาลดนตรีอย่าง Heineken Fat Festival ที่จัดขึ้นโดยสถานีวิทยุ Fat Radio 

เป็นเทศกาลงานดนตรีที่แตกต่าง เนื่องจากแบ่งเป็นโซนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกได้ตามความใจชอบ 

ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งโซนเวทีเพราะมีความหลากหลายและสามารถเลือกรับชมและรับฟังได้ตามใจ 

เช่น โซนวงดนตรีหน้าใหม่ โซนวงดนตรีรุ่นเก๋า โซนวงดนตรีป๊อป นอกจากนี้ยังแบ่งมีโซนกิจกรรมอ่ืน 

ๆ เช่น การฉายหนัง หนังสือท ามือ หรือจับจ่ายใช้สอย DVD,VCD โปสเตอร์ต่าง ๆ จากผู้ผลิตหรือ

ศิลปินโดยตรง เป็นต้น 

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า Heineken Fat Festival เป็นงานรูปแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยการ

น าเอา Life Style ของวัยรุ่นในส่วนของ เพลง หนัง หนังสือ มาน าเสนอในมุมมองที่แตกต่างออกไป 

โดยการเป็นพื้นที่ให้กับบุคคลทั่ว ๆ ไป ที่ต้องการโอกาสในการเผยแพร่งานเหล่านี้ ได้ใช้พ้ืนที่งานเป็น

พ้ืนที่ในการแสดงออก ซึ่งในขณะเดียวกัน ก็เปรียบเหมือนจุดศูนย์ร่วมของวัยรุ่นในสังคม ส าหรับกลุ่ม

คนที่มีความสนใจในรูปแบบเดียวกัน มารวมตัวกัน เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้เห็นกระบวนการ การสร้างพ้ืนที่ของ Fat Radio ที่เกิดขึ้นเพ่ือ

เป็นการสร้างตัวตนของกลุ่มผู้ฟัง ไม่ว่าจะผ่านการแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกาย โดย

ผ่านรูปแบบของกิจกรรมหรือการด าเนินรายการ ที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม หากแต่เป็นการวมกลุ่ม

เพียงชั่วคราว ที่มีการเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และเป็นการรวมกลุ่มในระยะเวลาอันสั้นเพียงเท่านั้น การ

รวมกลุ่มประเภทนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการกระท าหรือการปะทะสังสรรค์กับทางสังคม แต่เมื่อใดที่

กิจกรรมหยุด กลุ่มเหล่านี้ก็จะหมดสภาพลงไปด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่เมื่อมีการจัดงานขึ้นมา 

กลุ่มผู้ฟัง และกลุ่มคนที่มีความสนใจก็จะมารวมตัวกัน เมื่อกิจกรรมจบก็แยกย้าย ดังนั้นการรวมกลุ่ ม

เช่นนี้จึงท าให้เห็นถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงให้เป็นพ้ืนที่ทางสังคม สอดคล้องกับ สารนิพนธ์
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เรื่อง “การใช้พื้นที่สาธารณะในสังคมเมือง กรณีศึกษา สวนสาธารณะใต้สะพานปิ่นเกล้า (ฝั่ง

ธนบุรี)” โดย กิตติยา ดวงวิชัย (2549) ซึ่งเป็นการศึกษาการใช้พ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับความนิยมจาก

คนในสังคม ไม่ว่าจะใช้เพ่ือประกอบอาชีพ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัย โดยงานวิจัย

ชิ้นนี้ ได้เน้นท าการศึกษาเรื่องราวของพ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) ที่ถูกให้นิยามและช่วงชิงค า

นิยามไปมาอยู่ตลอดเวลา  

นิยามความหมายของพ้ืนที่สาธารณะ ประกอบด้วยค า 2 ค า คือ ‘พ้ืนที’่ ที่ประกอบไปด้วยทั้ง

รูปแบบและนามธรรม ในแง่รูปธรรมจะหมายถึง อาณาบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง (area) ที่มีการแบ่งกั้น

เขตเอาไว้อย่างแน่นอน (boundary) เช่น พ้ืนที่โรงงาน พ้ืนที่บ้าน พ้ืนที่ในบริเวณวัด พ้ืนที่ใน

ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีความหมายทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม ที่มีลักษณะเป็น

นามธรรม เช่น หมายถึงเวที (ทางนามธรรม) ทางสังคมที่มีการช่วงชิงอ านาจ ส่วนค าว่า ‘สาธารณะ’ 

ความหมายถึงเข้าใจกันโดยทั่วไปคือค าว่า ส่วนร่วม (public) มักจะถูกให้นิยามโดยเปรียบเทียบกับคู่

ตรงข้ามคือค าว่า ‘ส่วนตัว’ ซึ่งความหมายของค าว่าสาธารณะอาจจะขยายไปถึงเรื่องผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมส าหรับคนหมู่มากหลากหลายกลุ่ม ที่อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนตัว 

ดังนั้น ค าว่า สาธารณะ จึงมีนัยยะได้ 2 นัยเช่นเดียวกับพ้ืนที่ กล่าวคือสามารถอธิบายได้ทั้งในลักษณะ

รูปธรรม เช่น สวนสาธารณะ และความหมายในเชิงนามธรรม เช่น ผู้น าชุมชนที่ท างานเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม 

จากการศึกษาดังกล่าวจึงท าให้เห็นถึง การที่ความเป็นเมืองมีมากข้ึนทุกวันท าให้แบบแผนการ

ด าเนินชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปด้วย อาทิเช่น ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในสังคมมี

อัตราสูงขึ้น แต่ปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตคือเงิน ดังนั้น คนเหล่านี้จึงใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การค้าขาย การใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นที่อยู่อาศัยดังที่ได้

กล่าวไปข้างต้น ในทางเดียวกันนั้น วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์ตัวตนบนพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่

สาธารณะในไดอารี่ออนไลน์” โดย เอมอร ลิ้มวัฒนา (2550) การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิเคราะห์

ตัวตนของปัจเจกบุคคลบนพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ 

ในการใช้บันทึกเพ่ือการแสดงตัวตนจากพ้ืนที่ส่วนตัวสู่พ้ืนที่สาธารณะ ลักษณะการแสดงตัวตน ปัจจัย

ที่ท าให้บุคคลเลือกที่จะแสดงตัวตนนั้น ๆ  ผ่านทางไดอารี่ออนไลน์ รวมถึงวิเคราะห์อิทธิพลที่ส่งผล

ผ่านการแสดงตัวตน โดยมีแนวคิดการแสดงตัวตนในวัฒนธรรมสมัยนิยม แนวคิดเรื่องพ้ืนที่สาธารณะ
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และพ้ืนที่ส่วนตัว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา จากการศึกษาพบว่า การเขียนไดอารี่ดังกล่าวท าให้

ผู้เขียนสามารถแสดงตัวตนได้อย่างอิสระ รวมถึงสามารถจ ากัดสิ่งที่อยากให้ผู้อ่านรับรู้ได้ด้วยตนเอง  

ไดอารี่ออนไลน์นั้นเกิดขึ้นจากความตองการของกลุ่มคนที่แสวงหาพ้ืนที่ส าหรับรองรับการ

แสดงตัวตน เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเข้าใจจากสังคม รวมถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้เขียน

อ่ืน ๆ ในชุมชนไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) ที่เป็นส่วนหนึ่งในบริบทสังคมปัจจุบัน อีกทั้งการเขียน

ไดอารี่ออนไลน์ดังกล่าวเปรียบเสมือนกับการสร้างตัวตนของผู้เขียน ที่สามารถเลือกแสดงหรือเสนอใน

แง่มุมที่ตนเองต้องการได้  นอกจากนี้ยังเห็นถึงอิทธิพลที่ส่งต่อการแสดงตัวตนในไดอารี่ออนไลน์ ที่

ประกอบไปด้วย แรงจูงใจส่วนบุคคลที่เกิดจากความต้องการ ในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของ

คน ด้านวัฒนธรรมสมัยนิยม การเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งส่งผลให้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้รับ

ความนิยมอย่างแพร่หลาย จนเกิดการต่อรองช่วงชิง และสร้างสรรค์ให้กับชีวิตของตนเองอีก ไม่เพียง

เท่านั้นการเขียนไดอารี่ออนไลน์ยังปราศจากโครงสร้าง เวลา (Time) สถานที่ (Space) และข้อจ ากัด

ทางสังคมอีกด้วย และ บทความเรื่อง ““การ hang out ของวัยรุ่นสะพานพุทธฯ” อัตลักษณ์ของ

วัยรุ่นในพื้นที่สาธารณะ” โดย นฤมล กล้าทุกวัน (2554) ได้ท าการศึกษากลุ่มวัยรุ่นสะพานพุทธ ที่

ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ โดย

ผู้เขียนพยายามท าความเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออก ที่ส่งผลให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์และการใช้

พ้ืนที่สาธารณะของวัยรุ่นสะพานพุทธ งานศึกษาชิ้นนี้ได้ให้ข้อเสนอในการดูพฤติกรรมของกลุ่มคนว่ามี 

พฤติกรรมการแสดงออกอย่างไร ต่อพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ที่สบายใจและเป็นตัวของตนเองมากที่สุด

ของกลุ่มวัยรุ่นคือพ้ืนที่ใด อีกทั้งยังกล่าวถึงเรื่องราวการแสดงอัตลักษณ์ของปัจเจกที่ส่งผลให้เกิด

เรื่องราวอ่ืน ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น การแสดงออกทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ของวัยรุ่นกลุ่มนี้ต่อ

สังคม รวมไปถึงพ้ืนที่สาธารณะที่วัยรุ่นใช้เป็นพ้ืนที่ในการแสดงอัตลักษณ์ของตนเองและกลุ่ม 

นอกจากนี้ยังให้มุมมองในเรื่องราวของการต่อรองการใช้พ้ืนที่สาธารณะในการแสดงอัตลักษณ์ของ

กลุ่มวัยรุ่นอีกด้วย ซึ่งบทความชิ้นนี้พยายามท าให้ผู้อ่านเข้าใจและมองวัยรุ่นสะพานพุทธในสิ่งที่พวก

เขาอยากจะน าเสนอ ไม่ใช่สิ่งที่สังคมตีตราหรือให้ความหมาย 
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2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างตัวตน 

งานวิจัยหรืองานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตนในรูปแบบต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน

นั้น มีรูปแบบที่หลากหลายกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การสร้างตัวตนที่เห็นได้จากการแยกตัว

ออกมาจากพ้ืนที่ หรือ กลุ่มคนเดิม ๆ การถูกแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมที่ท าให้ปัจเจกต้องสร้างตัวตน

ใหม่ ๆ ขึ้นมา เพ่ือที่จะได้มีจุดยืนและมีพ้ืนที่ที่เป็นของตนเอง รวมถึงการสร้างตัวตนในพ้ืนที่เสมือน

จริง หรือ โลกออนไลน์ที่ในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการ

บันทึกของความ การสร้างกลุ่มฐานแฟนคลับ การชื่นชมหรือการแสดงออกซึ่งความชอบในเรื่องราว

ต่าง ๆ จากการค้นคว้างานวรรณกรรมต่าง ๆ ผู้ศึกษาเห็นว่า มีงานวิจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างตัวตนในแง่มุมที่คล้ายคลึงกับการศึกษาเรื่อง การแสดงออกความเป็นตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการ

วิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ ที่ท าให้เห็นถึงการใช้พ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือแสดงความเป็น 

อัตลักษณ์ของตนเองหรือกลุ่ม การท าความเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ของปัจเจกที่ส่งผล

ให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้นขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น  

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริง” โดย จิรัฏฐ์ ศุภการ (2545) 

งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานศึกษาชุมชนใหม่บนไซเบอร์สเปซที่ชื่อว่า แลมบ์ดามู  อันเป็นชุมชนเสมือนจริง

แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุด เป็นพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ผู้ที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ส่วนนี้ สามารถที่จะสร้างตัวตน

ใหม่ได้อย่างที่ตนเองต้องการ ผ่านการบรรยายจากตัวอักษร ภายใต้ระบบการสร้างสภาพแวดล้อม

จ าลองที่เรียกว่า เวอร์ชวล เรียลลิตี้  (virtual reality)  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าในพ้ืนที่ชุมชน

เสมือนแห่งนี้ เป็นพ้ืนที่ที่ปัจเจกหรือผู้คนในชุมชนสามารถแสดงออก หรือ ท าสิ่งใหม่ ๆ ที่อาจเป็นไป

ไม่ได้ในโลกแห่งความจริงได้ตามความต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกผ่านทางตัวตนใหม่ใน

ชุมชนเสมือนจริง ที่สามารถตอบสนองความต้องการส่วนลึกในจิตใจและเติมเต็มบางส่วนให้กับความ

บกพร่องในชีวิตจริงของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ ในทางเดียวกันก็สอดคล้องกับการศึกษา การ

แสดงออกถึงความตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ ที่เป็นพ้ืนที่

ที่เปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มผู้ฟัง สามารถส่งเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยากจะบอกเล่า แลกเปลี่ยน 

พูดคุยในพ้ืนที่แห่งใหม่ให้กับบุคคลที่ไม่รู้จักกันผ่านตัวอักษร 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น ใน

เขตเมืองเชียงราย” โดย วันเฉลิม สาระไชย (2544) ชี้ให้เห็นถึงการแสดงความเป็นตัวตนของวัยรุ่น

http://202.28.199.61/tdc/basic.php?query=%A8%D4%C3%D1%AF%B0%EC%20%C8%D8%C0%A1%D2%C3%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.61/tdc/basic.php?query=%C7%D1%B9%E0%A9%C5%D4%C1%20%CA%D2%C3%D0%E4%AA%C2%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต โดยมักที่จะใช้ชื่อที่โดดเด่น ประโยคที่โน้มน้าวและมีความน่าสนใจ สัญลักษณ์ 

ค าพูด รวมถึงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ที่ส่งผ่านตัวอักษรจากห้องสนทนาไปยังสมาชิกคนอ่ืน ๆ การแสดง

ตัวตนของวัยรุ่นนั้น จะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การเรียนรู้ ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีวิธีการแสดง

ตนที่แตกต่างกันออกไป แต่วัตถุประสงค์หลักจะเป็นสิ่งเดียวกัน นั้นก็คือ การแสวงหาเพ่ือนต่างเพศ 

จึงเห็นได้ว่าวัยรุ่นนั้น มีความพยายามที่จะใช้ทุกวิธีเพ่ือที่จะท าให้เพศตรงข้ามสนใจในตนเอง การ

แสดงออกของวัยรุ่นผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตนั้น เป็นเพียงการเรียนรู้ทางสั งคมอย่างเป็นกระบวนการ ที่

เริ่มต้นจากการสังเกต การทดลองเล่นอินเตอร์เน็ตกับกลุ่มเพ่ือน การพูดคุยกันนั่นเอง การแสดงออก

ของวัยรุ่นนั้น นอกจากจุดมุ่งหมายของการแสวงหาเพ่ือนใหม่ ๆ แล้ว ก็ยังเป็นการสื่อสารระหว่างกัน

ในเรื่องราวต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของตน ไม่ว่าจะเป็น ความรัก การเรียน การท่องเที่ยว การแต่งกาย 

หรือ งานอดิเรกต่าง ๆ รวมถึงปัญหาที่ไม่สบายใจของวัยรุ่น เราจะเห็นได้ว่าการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตใน

การพูดคุยกันของวัยรุ่นนั้น สอดคล้องกับการพูดคุยหรือการส่งจดหมายไปยังรายการจดหมายเด็กแมว 

เพราะเป็นการเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาปัญหาที่ไม่สบายใจ เล่าเรื่องราวที่ตนเอง

สนใจหรือพบเจอในชีวิตประจ าวัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นด้านที่ปัจเจกต้องการที่จะแสดงออกให้เห็นซึ่ง

ตัวตนและความสนใจของตนเองผ่านตัวจดหมายและรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวนั่นเอง  

ในทางเดียวกันนั้น วิทยานิพนธ์เรื่อง “อัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นบนโฮมเพจของวัยรุ่นไทยที่

อาศัยอยู่ในบริบทสังคมไทยและวัยรุ่นไทยที่อาศัยอยู่ในบริบทสังคมอเมริกัน” โดย อรุโณทัย ปันศิริ 

(2544) เป็นการศึกษาท่ีชี้ให้เห็นถึงความสนใจของวัยรุ่นในสังคม ว่ามีความสนใจในสิ่งที่เป็นสากลหรือ

สิ่งที่คล้ายคลึงกัน จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า วัยรุ่นทั้งสองบริบทนั้นมีงานอดิเรกหรือสิ่งที่ชื่นชอบ

เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์คล้าย ๆ กัน ได้แก่ การท่องอินเตอร์เน็ต การสร้างเว็บเพจ การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอดิเรกเชิงสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น การเล่นกีฬา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึ ง

เปรียบเสมือนตัวสะท้อนถึงอัตลักษณ์และความเป็นคนรุ่นใหม่ของวัยรุ่นในสองบริบท ที่ชี้ให้เห็นถึง

ความสนใจในเรืองราวของเทคโนโลยี  สอดคล้องกับ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้เวลาว่างของวัยรุ่น

กับการสร้างตัวตน” โดย อนัญญา ชูลี (2545) เป็นการศึกษาลักษณะการใช้เวลาว่างและการสร้าง

ตัวตนของวัยรุ่นในเขตเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากนอกเหนือกิจวัตรประจ าวันของวัยรุ่นที่ท าเป็นประจ า

แล้ว พวกเขาก็ยังมีเวลาว่างทั้งที่บ้านและโรงเรียนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ ซึ่งในระดับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตเมืองเชียงใหม่ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษานั้น จะเห็นได้ว่าลักษณะการใช้เวลาว่าง
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ของวัยรุ่นขึ้นอยู่กับสภาพครอบครัว ลักษณะการเลี้ยงดู การอบรม โดยเวลาว่างที่โรงเรียนวัยรุ่นมัก

เลือกที่จะท ากิจกรรมตามที่ตนเองชื่นชอบ ส่วนเวลาว่างที่บ้าน มักจะท ากิจกรรมตามล าพังและมี

บางส่วนที่ยังคงท ากิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือนของตน ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็ยังมีการท ากิจกรรม

เกี่ยวกับการเรียนและกิจกรรมที่ชื่นชอบ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ลักษณะการสร้างตัวตนของวัยรุ่น

จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพศเดียวกันและอาจมีเพศชายที่คล้ายหญิงร่วมด้วย ซึ่งทั้งหมดต่างช่วยเหลือ

เอ้ือเฟ้ือ รักษาผลประโยชน์กันและกัน เพ่ือให้กลุ่มยอมรับและเกิดความประทับใจซึ่งกันและกัน โดย

จะยึดรูปแบบเฉพาะกลุ่มเป็นส าคัญ  ส่วนการสร้างตัวตนของวัยรุ่นที่บ้านนั้นจะเป็นการสร้างโลก

ส่วนตัว โดยการจินตนาการตามเรื่องราวที่ต้องการของตนเอง ผ่านการเล่าเรื่องราวทางโทรศัพท์กับ

เพ่ือนสนิทหรือการจดบันทึก ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การสร้างตัวตนของกลุ่มวัยรุ่นจากเวลาว่าง

นั้น มักจะเป็นไปในลักษณะของการรวมกลุ่มเพ่ือนเพ่ือสร้างลักษณะเฉพาะกลุ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยน

ค่านิยมต่าง ๆ เพื่อสร้างลักษณะเฉพาะ อาจยึดแบบจากบุคคลที่ประสบความส าเร็จ ครอบครัว บุคคล

ที่มีชื่อเสียง หรือความต้องการและความนิยมชมชอบของตนเอง  

จากการศึกษาในเรื่องดังกล่าว จึงท าให้เราเห็นถึงการใช้เวลาว่างของวัยรุ่นในเขตเมือง

เชียงใหม่ ที่มีลักษณะเป็นไปตามความต้องการหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้บริบทของกลุ่ม

วัยรุ่น อันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของวัยรุ่นผ่านการเลือกสรรทางกิจกรรม ในทางเดียวกัน 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์ไดอารี่ออนไลน์ : www.catcha.co.th” โดย ปิยเนตร ขาวโต 

(2547)  ชี้ให้เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่าง สมุดบันทึก กระดานข่าว และห้องสนทนาในรูปแบบ

ของเว็บไซต์ไดอารี่ โดยมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของเจ้าของไดอารี่นั้น ๆ และมีส่วน

ร่วมที่ใช้กับผู้อ่ืนด้วย โดยที่เนื้อหานั้นจะมีการน าเสนอทั้งเรื่องราวส่วนตัว เรื่องทั่วไปที่พบเจอใน

ชีวิตประจ าวัน ความคิดเห็นต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งการเขียนเพ่ือระบายความรู้สึกของตนเอง 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการให้ค าปรึกษาหารือ บอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีร่วมกันหรือ

แตกต่างกันออกไป บทบาทของไดอารี่ออนไลน์ยังท าให้เห็นถึงการตอบสนองจินตนาการของผู้บันทึก 

การสร้างตัวตน หรือสร้างเรื่องราวต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้บันทึก ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ

การศึกษาการแสดงออกความเป็นตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อ

สาธารณะเนื่องจากการเขียนจดหมายเข้ามายังรายการจดหมายเด็กแมวนั้น ก็เป็นเรื่องราวที่คล้ายคลึง

กับการเขียนไดอารี่ออนไลน์ ที่ใช้เพ่ือระบายความรู้สึก บอกเล่าเรื่องราวของทั้งตนเองและส่วนรวม 
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รวมไปถึงการขอค าปรึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้เขียนประสบพบเจอในชีวิตประจ าวันนั้นเอง อันท าให้

เห็นถึงความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่ทั้งในไดอารี่ออนไลน์และการเขียนจดหมาย  นั่นก็คือ ความต้องการที่

จะให้สังคมยอมรับและรับรู้  

และ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การแสดงตัวตนของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบ

ดอทคอม” โดย ดารานิตย์ คงเทียม (2556) เป็นการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความสนใจของผู้ใชเว็บไซต์ยู

ทูบดอทคอม ที่มีความแตกต่างกันออกไป จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพศชายมี

แรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวในการแสดงความสามารถของตนเอง โดยการอัพโหลดเผยแพร่

กิจกรรมที่ตนท า เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก ต้องการที่จะมีชื่อเสียง ต้องการได้รับการยอมรับ รวมถึงต้องการ

แสดงค่านิยมของตนเองและให้เป็นจุดสนใจในสังคม จากกิจกรรมและสิ่งที่ตนเองเผยแพร่ออกไป ส่วน

ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพศหญิงมีแรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์ที่ชัดเจนในด้านการผ่อนคลายความเครียด

จากกิจวัตรในชีวิตประจ าวัน หลีกหนีปัญหาหรือเพ่ือคลายความเหงา แต่ในขณะเดียวกันในช่วงอายุที่

แตกต่างกันออกไปนั้น เพศหญิงก็มีความต้องการที่จะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสังคม 

ต้องการที่จะได้รับการยอมรับ ต้องการที่จะแสดงความคิดของตนเองและแสดงออกด้านความสนใจ

ของตนเองเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าภาพรวมของการใช้สื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบดอทคอมนั้น ก็ยัง

เป็นส่วนนึงที่ปัจเจกใช้ในการแสดงออกความเป็นตัวตนและการแสดงค่านิยมเพ่ือให้เป็นจุดสนใจและ

เป็นที่ยอมรับในสังคม ในทางเดียวกัน การเขียนจดหมายที่ส่งไปยังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ก็

เป็นส่วนนึงที่สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกความเป็นตัวตนผ่านตัวอักษร ข้อความ และความสนใจ

ของปัจเจกจากเรื่องราวที่เขียนส่งไปยังรายการเช่นเดียวกัน 

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตน หรือ การ

ใช้พ้ืนที่สาธารณะในการสร้างตัวตนของกลุ่มปัจเจกในสังคม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตน 

ค่านิยมต่าง ๆ ที่ปัจเจกเหล่านั้นให้ความสนใจ อันสอดคล้องกับ การศึกษาเรื่อง ตัวตนของกลุ่มผู้ฟัง

รายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ ที่เป็นการศึกษาการแสดงออกของตัวตนกลุ่ม

ผู้ฟังรายการวิทยุ ที่ส่งผ่านตัวหนังสือในการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้พบเจอในชีวิตประจ าวัน รวมถึง 

เรื่องราวอ่ืน ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความชอบ ความฝัน การเรียน การงาน หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่

พวกเขาให้ความสนใจ และ ข้อความต่าง ๆ ที่ส่งผ่านหรือใช้พูดคุยสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะอย่าง

เว็บไซต์ทวิตเตอร์นั่นเอง 
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นอกจากนี้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ยังได้อธิบายถึงการศึกษาการสร้างตัวตน รูปแบบการสร้าง

ตัวตนของปัจเจกในสังคม และการใช้พ้ืนที่สาธารณะ การแสดงออกของกลุ่มคน ที่อยู่ท่ามกลางสื่อหรือกระแส

ใหม่ ๆ ในสังคม ที่ต้องการแสวงหาพ้ืนที่ในการแสดงอัตลักษณ์และความเป็นตัวตนของปัจเจก บทความและ

งานเขียนต่าง ๆ เหล่านี้ จึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการศึกษา การแสดงออกความเป็นตัวตนของกลุ่มผู้ฟัง

รายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ ว่าการรวมกลุ่มดังกล่าวนั้น เป็นการใช้พ้ืนที่สาธารณะใน

การแสดงออกซึ่งตัวตนของปัจเจกและกลุ่มคนอย่างไร รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ฟัง

รายการจดหมายเด็กแมว ว่ามีสิ่งร่วมกันอย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจการแสดงออกความเป็นตัวตน

ของคนในสังคม ในเรื่องราวอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
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บทที่ 3 

สื่อวิทยุกับรายการจดหมายเด็กแมว 

 

สื่อวิทยุ (Radio) เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ได๎รับความนิยมตามแตํยุคสมัย ในอดีตวิทยุมี
ความส าคัญกับประชาชนมาก เพราะเป็นสื่อมวลชนที่สามาเข๎าถึงได๎ทุกชํวงอายุคน ทุกสถานที่ ที่มี
การเข๎าถึงของสัญญานเครือขํายวิทยุนั้น ๆ อีกทั้ง ยังเป็นสื่อที่สามารถรับฟังได๎งําย ไมํแบํงชนชั้น แบํง
ฐานะของผู๎ฟัง ถึงแม๎วําผู๎ฟังจะมีความผิดปกติใด ๆ ของรํางกาย เชํน ตาบอด หรือ แม๎กระทั่งบุคคลที่
มีการศึกษาน๎อย อํานหนังสือไมํออก พวกเขาก็ยังสามารถรับสื่อชนิดนี้ได๎ เราอาจบอกได๎วํา สื่อวิทยุ
เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ไมํปิดก้ันใด ๆ อีกท้ัง สื่อวิทยุนั้นให๎ข๎อมูลทั้งขําวสารบ๎านเมืองในชีวิตประจ าวัน ขําว
บันเทิง หรือแม๎แตํกิจกรรมที่เกิดจากความบันเทิงในรูปแบบตําง ๆ อีกด๎วย 

ประเทศไทยเริ่มรู๎จักเครื่องวิทยุเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2447 เนื่องจากห๎าง บี.กริมม๑ น า
ผู๎แทนบริษัทวิทยุโทรเลข เทเลฟุงเก๏น เข๎ามาตั้งเครื่องรับสํงวิทยุโทรเลขทดลองในกรุงเทพฯ หลังจาก
นั้นราชการกองทัพเรือ และ กองทัพบก จึงได๎น าเครื่องรับสํงวิทยุโทรเลขขนาดเล็กมาใช๎รับราชการใน
เรือรบและงานสนาม ในปี พ.ศ. 2456 ราชการทางเรือได๎จัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขถาวรขึ้ นที่ต าบล
ศาลาแดง ในกรุงเทพฯ แหํงหนึ่ง และที่ชายทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อีกหนี่งแหํง โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 ได๎เสด็จมาทรงเปิดสถานีวิทยุโทรเลขแหํงแรก
ของประเทศไทย ที่ต าบลศาลาแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2456 

พลเอกพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าบุรฉัตรไชยากร กรมพรก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน 
เสนาบดี กระทรวงพาณิชย๑และคมนาคม ในรัชกาลที่ 7 ทรงเป็นผู๎บุกเบิกและริเริ่มให๎มีการทดลองสํง
วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยปี พ.ศ. 2470 พระองค๑เจ๎าบุรฉัตรไชยากร ได๎ทรง
ซื้อเครื่องสํงวิทยุเข๎ามา เพ่ือศึกษาและทดลองเอาโทรศัพท๑และเสียงเพลงมาสํงเสียงพูด พร๎อม ๆ กับ
เสียงดนจรีกระจายออกไป 



40 

 

 
 

  วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย จึงได๎ถือก าเนิดข้ึนระยะแรกชํวงปี พ.ศ. 2470 – 2472 โดย

พลเอก พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าบุรฉัตรไชยากร ที่ได๎ทรงริเริ่มทดลองสํงวิทยุกระจายเสียง

เป็นครั้งแรกในประเทศสยาม โดยทรงตั้งชื่อวํา “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” เนื่องจากสํงกระจาย

เสียงจากพระราชวัง  พญาไทนั่นเอง และยังทรงมอบหมายให๎กรมไปรษณีย๑โทรเลข โดยกองชํางวิทยุ 

ด าเนินการทดลองสํงวิทยุกระจายเสียง เป็นการคูํขนานกับสถานีสํวนพระองค๑ โดยผู๎ฟังนิยมเรียกวํา 

“สถานีวิทยุศาลาแดง” เนื่องจากสถานีที่สํงกระจายเสียงนั้น ตั้งอยูํในบริเวณยํานศาลาแดง และตํอมา

สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท เปิดกระจายเสียงอยํางเป็นทางการ เริ่มด๎วยการถํายทอดเสียงสด 

กระแสพระราชด ารัส เนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

รัชกาลที่ 7  

ในการณ๑นี้เราจะเห็นได๎วํา หากกลําวถึง “วิทยุกระจายเสียง” ก็คงขาดไมํได๎เลยที่จะกลําวถึง

พระนามของ พลเอกพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าบุรฉัตรไชยากร กรมพรก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน 

เสนาบดี กระทรวงพาณิชย๑และคมนาคม ในรัชกาลที่ 7 ที่เป็น “บิดาแหํงวงการวิทยุกระจายเสียงไทย” 

เนื่องด๎วยทรงเป็นผู๎บุกเบิก และริเริ่มให๎มีการทดลองสํงวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก 

และทรงซื้อเครื่องสํงวิทยุโทรศัพท๑ชนิดใช๎หลอด 3 อิเลคโตรด มาติดตั้งที่วังดอกไม๎ในกรุงเทพฯ เพ่ือ

ทรงทดลองค๎นคว๎า ทรงทดลองสํงเสียงพูด และ เสียงดนตรี ด๎วยเครื่องสํงวิทยุโทรศัพท๑ ท านองสํง

วิทยุกระจายเสียง นับได๎วําเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได๎เริ่มมีการสํงวิทยุกระจายเสียงนั่นเอง 

ภายหลังจากการริเริ่มสํงวิทยุกระจายเสียงแล๎วนั้น ก็ได๎มีการใช๎วิทยุกระจายเสียงในรูปแบบ

ตําง ๆ ไมํวําจะเป็นการใช๎เพ่ือการเมือง การปกครอง อยํางในชํวง พ.ศ. 2475 ที่คณะราษฎรได๎มีการ

ใช๎วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อในการเผยแพรํความรู๎ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือชํวง พ.ศ. 

2483 – 2515 ที่ใช๎วิทยุเป็นสื่อในการปลุกเร๎าความรู๎สึกนึกคิด และ ความเชื่อของประชาชนให๎เป็นไป

ตามนโยบายของรัฐบาลทหาร รวมถึงการกระจายเสียงรายการวิทยุ ที่เผยแพรํนโยบายตําง ๆ ที่

ต๎องการให๎ไทยกลายเป็น ชาตินิยม รัฐนิยม และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให๎มีลักษณะเป็นสากลนิยม 

หรือ ในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่วิทยุมีบทบาทในการโฆษณาชวนเชื่อลัทธิการเมืองของประเทศสอง

ฝ่ายที่ท าสงคราม 
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ในทางกลับกันในยุคขยายตัวทางธุรกิจและเสรีภาพวิทยุนั้น การใช๎สื่อวิทยุในประเทศไทยได๎

เปลี่ยนไปสูํเรื่องของการค๎า และ เครื่องมือในการท าก าไรทางธุรกิจ โดยเริ่มจากการขยายตัวของ

คลื่นวิทยุ ท าให๎รัฐบาลไมํสามารถเป็นผู๎สนับสนุนด๎านการเงินเพียงรายเดียว จึงเกิดการเปิดชํองให๎

เอกชน บริษัท ห๎าง ร๎านตําง ๆ มีการโฆษณาได๎เพ่ือสนับสนุนรายการ และในปลายปี พ.ศ. 2482 การ

ด าเนินงานเริ่มเปลี่ยนไปในแบบที่สอดแทรกโฆษณาเข๎ามา ในลักษณะของการให๎ความรํวมมือของ

บริษัทห๎างร๎านตําง ๆ ที่จัดแผํนเสียงมาให๎ออกอากาศ หรือ จัดท ารายการมาให๎สถานีวิทยุ และสถานีก็

จะตอบแทนบริษัทห๎างร๎าน ด๎วยการโฆษณากิจการให๎ในตอนเริ่มหรือตอนท๎ายของรายการ ซึ่งบางครั้ง

ก็ให๎โฆษณาท้ังสองชํวง ตํอมาได๎มีหนํวยงานของราชการกํอตั้งสถานีวิทยุทดลองเพ่ิมขึ้น การโฆษณาใน

รูปแบบห๎างร๎านก็มีเพ่ิมมากขึ้น จนสินค๎าโฆษณาได๎มีการออกอากาศอยํางแพรํหลาย จนท าให๎มีกลุํม

บุคคลคิดกํอตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน๑เพ่ือการค๎าขึ้น อยํางไรก็ตาม ในชํวงการขยายตัวทางธุรกิจของ

วิทยุตั้งแตํปี พ.ศ. 2525 เป็นต๎นมา บทบาทของวิทยุได๎เพ่ิมเป็นชํองทางในการประชาสัมพันธ๑ศิลปิน

และคํายเพลงตําง ๆ มีการเพ่ิมข้ึนของสถานีวิทยุอยํางรวดเร็วเป็นเทําตัว ในชํวงปี พ.ศ. 2525 – 2535 

โดยสํวนมากเป็นสถานีวิทยุรูปแบบ FM16 เพ่ือตอบสนองการเป็นเครื่องมือสํงเสริมการขายของคําย

เพลง โดยสถานีวิทยุตําง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ด าเนินกิจการโดยรัฐเก็บคําสัมปทาน และ คําเชําเวลา ในยุค

นั้นเกิดการแขํงขันระหวํางสถานีตําง ๆ อยํางมาก เพ่ือน ามาสูํก าไรที่จะได๎จากผลประกอบการนั่นเอง 

ภายหลังจากเกิดเหตุการณ๑ พฤษภาทมิฬ ได๎มีความคิดริเริ่ม ‘การเปิดเสรีสื่อ’ ขึ้นมาเพ่ือเป็น

ชํองทางให๎สื่อสามารถน าเสนอขําวสารในยามวิกฤตได๎อยํางเต็มที่และตามข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือให๎

ประชาชนได๎ทราบข๎อมูล จนสํงผลให๎ในปี พ.ศ. 2551 มีการผลักดันจนกฎหมายรองรับสิทธิของ

ประชาชนในการใช๎คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน๑สาธารณะ จึงท าให๎มีกลุํมคนท าวิทยุชุมชนขึ้นมาโดยไมํ

แสวงหาผลก าไร และ มีนโยบาย การด าเนินงานก าหนดงานตําง ๆ โดยชุมชนเอง (arjarnRT, 2552 : 

ออนไลน๑) 

ในปัจจุบันถึงแม๎วิทยุจะไมํได๎แพรํหลายเหมือนเชํนในอดีต เพราะมีสื่อตําง ๆ มากมายเข๎ามา
แทนที่ จากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต๎องการของปัจเจกได๎มากกวํา แตํ
                                                           

16 ระบบ FM (Frequency Modulation) สํงคลื่นโดยเปลี่ยนความถี่ของคลื่นพาหะตาม
สัญญาณของคลื่นที่ต๎องการสํงออกไป สํงคลื่นโดยใช๎คลื่นความถี่สูงมาก VHF ( Very High 
Frequency ) การสํงคลื่นระบบ FM ใช๎คลื่นความถี่ขนาดในชํวง 88-108 MHz  
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รายการวิทยุก็ยังคงสามารถปรับตัวและด ารงอยูํได๎ จากการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากเอกสารและ
บทความตําง ๆ ท าให๎เห็นถึงรายการวิทยุกระจายเสียงที่ มีรูปแบบแตกตํางกันออกไป แตํเราสามารถ
แบํงแยกออกเป็นหมวดหมูํของรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงอยํางเข๎าใจโดยงําย ได๎ 13 รูปแบบ 
(อ๎างถึงใน นภากรณ๑ อัจฉริยะกุล และธีรารักษ๑ โพธิสุวรรณ, 2546) ดังตํอไปนี้ 

1) รายการพูดคุยกับผู๎ฟัง (Straight Talk Programme) 

“straight talk” ก็คือรายการที่พูดคุยกับผู๎ฟังโดยตรง เป็นรายการที่ผู๎พูดเพียงคนเดียว พูด
ให๎ผู๎ฟังฟังโดยตรงนั้นไมํ ไมํใชํการพูดคุยกับบุคคลที่ 3 ให๎ผู๎ฟังฟัง แตํการพูดคุยในการจัดท ารายการ
ทางวิทยุกระจายเสียงนั้น จ าเป็นที่จะต๎องมีบท (script) แตํไมํใชํเป็นลักษณะรายการในการอํานบท 
เพียงเป็นการพูดคุยตามบทที่ได๎เตรียมมา ให๎เป็นธรรมชาติ เพ่ือที่จะนําฟังและดึงดูดวามสนใจจาก
ผู๎ฟังได๎ ทั้งนี้การจัดรายการวิทยุเชํนนี้ จะขึ้นอยูํกับลักษณะการพูดของผู๎พูดด๎วยวํา มีความเป็น
ธรรมชาติมาเพียงใด เพราะหากมีความเป็นธรรมชาติและลื่นไหลเทําใด ก็ยิ่งจะได๎รับความสนใจจาก
ผู๎ฟังมากเทํานั้น 

2) รายการสนทนา (Conversational Programme) 

เป็นรายการท านองพูดคุย แตํไมํใชํการพูดคุยกับผู๎ฟังโดยตรง หากแตํเป็นการสนทนาระหวําง
ผู๎รํวมรายการตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป โดยมีคนใดคนหนึ่งเป็นผู๎ด าเนินรายการสนทนา หรือ ท าหน๎าหน๎าที่
ด าเนินรายการ และเป็นผู๎คอยควบคุมให๎การสนทนาให๎อยูํในขอบเขตและลื่นไหลจากหัวข๎อหนึ่ง ไปยัง
อีกหัวข๎อหนึ่งอยํางเป็นเป็นธรรมชาติ มีระเบียบเป็นขั้นตอนไมํท าให๎ผู๎ฟังเกิดความสับสน นอกจากนี้ผู๎
ด าเนินรายการอาจรํวมออกความคิดเห็น รํวมสนทนา และท าหน๎าที่เชื่อมโยงการสนทนา พูดคุยกับ
ผู๎ฟังโดยตรง ตั้งแตํการขึ้นต๎นรายการ จวบจบการสรุปข๎อความการสนทนาอีกด๎วย 

3) รายการสัมภาษณ๑ (Interview Programme) 

เป็นรายการที่มีบุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป โดยมี ผู๎สัมภาษณ๑ (Interviewer) เป็นผู๎ถาม พูดคุย 
ซักถามเรื่องราวตําง ๆ ไมํวําจะเป็น ปัญหา ข๎อข๎องใจ หรือเรื่องราวชีวิต ความนําสนใจตําง ๆ ของผู๎
ถูกสัมภาษณ๑ (Interviewer) ซึ่งจะเป็นผู๎ตอบค าถามคาใจหรือปัญหา ประเด็นในเรื่องราวนั้น ๆ แตํ ผู๎
ถูกสัมภาษณ๑นั้นจะมีก่ีคนก็ได๎ แล๎วแตํความเหมาะสมของเวลา ประเด็น และเนื้อหาที่จะสัมภาษณ๑ของ
การพูดคุย วําจะเชิญใครมาสัมภาษณ๑บ๎าง ซึ่งอาจแบํงลักษณะการสัมภาษณ๑ ได๎ 2 รูปแบบ ดังตํอไปนี้ 
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3.1 การสัมภาษณ๑อยํางเป็นทางการ (Formal Interview) คือ การเชิญบุคคลส าคัญ หรือ ผู๎มี
ชื่อเสียงมาสัมภาษณ๑ โดยมีการนัดแนะ วันเวลา สถานที่ที่สัมภาษณ๑อยํางเป็นทางการ รวมถึงมี
จุดประสงค๑ในการสัมภาษณ๑ท่ีแนํนอน 

3.2 การสัมภาษณ๑อยํางไมํเป็นทางการ (Informal Interview) เชํน การสัมภาษณ๑คนเดิน
ถนน มักเป็นการถามค าถามโดยไมํมีการเตรียมการใด ๆ มากกํอน อาจเป็นการถามปัญหาเฉพาะหน๎า 
ถามความคิดเห็น ความรู๎สึก อารมณ๑ หรือสัมภาษณ๑เหตุการณ๑ที่ผู๎ถูกสัมภาษณ๑พบเห็น เป็นต๎น 

4) รายการอภิปราย (Discussion Programme) 

เป็นรายการพูดคุยอีกลักษณะหนึ่ง ที่ไมํใชํการพูดคุยกับผู๎ฟังโดยตรงอีกเชํนเคย แตํเป็นการ
พูดคุยโดยออกความคิดเห็นในหัวข๎อใด หัวข๎อหนึ่ง หรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตํมีผู๎มารํวมอภิปรายที่มี
ความคิดเห็น ทรรศนะที่แตกตํางกัน เพ่ือที่จะได๎รํวมกันแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น การแสดงความ
คิดเห็นนั้น จะเป็นไปทีละคนอยํางมีระเบียบ โดยมีผู๎ด าเนินรายการอภิปรายเป็นผู๎ควบคุมให๎รายการ
นั้น ๆ ด าเนินไปตามแนวและขอบเขตที่ได๎ตั้งไว๎ โดยผู๎ด าเนินรายการจะท าหน๎าทีเพียงน าการอภิปราย 
เน๎น และสรุปความคิดเห็นของผู๎รํวมอภิปราย รวมถึงสรุปความคิดเห็นในโอกาสที่สมควรด๎วย 

5) รายการสารคดี (Documentary Feature Programme) 

เป็นรายการที่เสนอข๎อเท็จจริงเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (one subject หรือ one topic) อยําง
ละเอียดลึกซ้ึง ซึ่งรายการสารคดีนั้น เป็นลักษณะรูปแบบรายการที่เน๎นให๎สาระความรู๎ แตํการน าเสนอ
รายการสารคดีอาจท าได๎หลายลักษณะ เพ่ือให๎ผู๎ฟังไมํเบื่อและดึงดูดความสนใจให๎กับผู๎ฟังอยํางมาก
ที่สุดด๎วย ดังนั้น รายการสารคดีจึงจ าเป็นต๎องมีทั้งความหลากหลาย (variety) และมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน (unity) เพ่ือเกี่ยวโยงความหลากหลายเหลํานั้นให๎เป็นรายการเดียวกัน 

6) รายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine Programme) 

“Magazine” หรือสิ่งพิมพ๑ที่เรารู๎จักกันในรูปแบบของ นิตยสาร เป็นสิ่งพิมพ๑ที่มีเรื่องราวอัน
หลากหลายรูปแบบ รวบรวมอยูํในเลํมเดียวกัน แตํเมื่อน ามาจัดเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงจึงใช๎ค า
วํา “นิตยสารทางอากาศ” อันมีความหมายวํา รายการที่มีหลายรส หลายเรื่อง หลายรูปแบบที่อยูํใน
รายการเดียวกัน 
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7) รายการขําว (News Programme) 

เป็นรายการที่จัดท าขึ้นเพ่ือ น าเสนอขําวสาร รายงานเหตุการณ๑ส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในแตํละวัน 
เพ่ือให๎ผู๎ฟังได๎รับรู๎วํา ใคร ท าอะไร ที่ไหน อยํางไร เมื่อไร ท าไม และอยํางไร ซึ่งรายการขําวทาง
วิทยุกระจายเสียงมักจะมีลักษณะสั้น ๆ ชัดเจน เข๎าใจงําย เพ่ือให๎รู๎วํา หัวข๎อนั้น ๆ เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับเรื่องอะไร และควรมีรายละเอียดครอบคลุมให๎ชัดเจน รายกาอํานขําวนั้น อาจแยกยํอยได๎
หลากหลายประเภท ไมํวําจะเป็น ขําวการเมือง ขําวอาชญากรรม ขําวตํางประเทศ ขําวเศรษฐกิจ ขําว
สังคม ขําวกีฬา ขําวการศึกษา และขําวบันเทิง เป็นต๎น 

8) รายการบรรยายเหตุการณ๑ (Commentary) 

เป็นรายการวิทยุที่รายงานเหตุการณ๑อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งแตกตํางจากการรายงานขําว คือ 
เป็นการรายงานเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น และ รายงานในขณะที่เหตุการณ๑นั้น ๆ ก าลังเกิดขึ้น หรือ ด าเนิน
อยูํ และผู๎บรรยายถํายทอดเหตุการณ๑นั้น หรือ เลําถํายทอดให๎ฟัง โดยอาจมีเสียงจริงประกอบจาก
สถานที่เหตุการณ๑นั้น ด๎วยการบรรยายสิ่งที่เห็น รวมถึงอาจมีการวิจารณ๑เพ่ือให๎ผู๎ฟังคิดตาม หรือ 
พลอยเห็นภาพตามไปด๎วยนั่นเอง 

9) รายการตอบปัญหา (Quiz Programme) 

รายการรูปแบบนี้ อาจเกิดข้ึนได๎ในหลายลักษณะ เชํน การเชิญผู๎ตอบมารํวมรายการ โดยการ
ตอบปัญหาในห๎องสํง ในลักษณะการแขํงขันกัน หรือเปิดโอกาสให๎ผู๎ฟังนั้น ได๎มีโอกาสรํวมรายการ 
(audience-participation) โดยการถามปัญหา และให๎ผู๎ฟังตอบปัญหากลับมาทางโทรศัพท๑ ซึ่งนับวํา
เป็นการใช๎สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อสารกัน 2 ทาง (two way communication) ท าให๎รู๎ผลสะท๎อน
กลับได๎ทันทีทันใด โดยรายการตอบปัญหานั้น มักเป็นรายการประเภทความรู๎ เพ่ือให๎ผู๎ฟังเกิดความรู๎ 
ซึ่งเป็นการใช๎สื่อวิทยุกระจายเสียงให๎เกิดประโยชน๑อยํางหนึ่ง 

10) รายการเพลง (Music Programme) 

รายการวิทยุในรูปแบบรายการเพลง เป็นรายการที่มีความส าคัญและได๎รับความสนใจจาก
ผู๎ฟังอยํางมาก และเป็นรายการที่ได๎รับความนิยมมานาน เพราะรายการเพลงนั้น เป็นรายการที่มุํงให๎
ความบันเทิงแกํผู๎ฟังอยํางแท๎จริง ซึ่งอาจจะมีขําวประกอบบ๎างเล็กน๎อย ในบางชํวงของรายการเพลง 
แตํก็ยังนับได๎วํา เป็นรายการวิทยุที่มีมากที่สุด และได๎รับความนิยมอยํางล๎นหลามกวํารายการวิทยุ 
อ่ืน ๆ อยูํเป็นจ านวนมาก 
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11) รายการละครวิทยุ (Radio Drama หรือ Radio Play) 

เป็นการน าเสนอรายกายในรูปแบบของการแสดงบทบาทสมมติที่ก าหนดขึ้น โดยสอดแทรก
เนื้อหาวิชา ความรู๎ และความบันเทิงด๎วยศิลปะรูปแบบตําง ๆ ของการใช๎เสียง เพ่ือให๎ผู๎ฟังเกิดความ
เข๎าใจ เกิดอารมณ๑ ความรู๎สึกคล๎อยตาม โดยอาศัยบทเจรจา เจรจา (dialogue) และการบรรยาย 
(narrator) รวมทั้งเพลงและเสียงประกอบ (sound effects) เป็นองค๑ประกอบส าคัญ เพ่ือให๎รายการ
นั้น ๆ ฟังแล๎วสมจริง 

12) รายการปกิณกะ (Variety) 

เป็นรายการวิทยุที่ประสมรายการหลายรูปแบบไว๎ในรายการเดียวกัน หรือที่เรียกวํา 
“Combination” เป็นเพียงการเสนอเนื้อหา และรูปแบบหลาย ๆ รูปแบบมาผสมปนกัน มีแตํความ
หลากหลาย แตํไมํมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นรายการที่เน๎นความบันเทิงเป็นสํวนใหญํ อาจะมี
เนื้อหา ความรู๎ ให๎ขําวสาร ผสมปนเปกันบ๎าง แตํเป็นจ าพวกสัพเพเหระ จึงมักเรียกวําเป็นรายการ
ปกิณกะ เชํน รายการประเภทเกมโชว๑ รายการตลก แขํงขันทายปัญหา หรือรายการรีวิว เป็นต๎น 

13) รายการสาระละคร (Docu-Drama) 

เป็นรายการที่นิยมท ากันเพ่ือมุํงให๎ความรู๎ และ ความบันเทิงพร๎อม ๆ กัน ใช๎รูปแบบของ
รายการวิทยุผสมกับรูปแบบสาระคดี โดยชํวงแรกมักจะน าเสนอรายการด๎วยรูปแบบของละคร ใน
เนื้อหาของละครนั้น ๆ อาจจะยกประเด็นปัญหา มาเพ่ือโต๎ตอบกันด๎วยเทคนิคของรายการวิทยุ โดย
การผูกเรื่องตําง ๆ ให๎กับผู๎ฟังตระหนักวําสิ่งเหลํานั้นคือปัญหา สาเหตุของปัญหานั้น ๆ เป็นเชํนไร 
รายการสาระละครที่ดี จะแสดงให๎เห็นประเด็นปัญหาที่เดํนชัด และเปิดทางให๎ผู๎ฟังรู๎สึกวํามีวิธี
แก๎ปัญหานั้นได๎หลายวิธี ตํอจากนั้นก็จะเป็นชํวงการแก๎ไขปัญหา โดยการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ 
คน มาแสดงความคิดเห็นกับปัญหาดังกลําว ซึ่งอาจท าได๎หลายรูปแบบ ไมํวําจะเป็น การเสนอสาระ
เชิงวิชาการ การบรรยาย การสรุป การวิจารณ๑ หรือการอภิปรายประกอบ เป็นต๎น (เพ่ิงอ๎าง, 2546) 

รูปแบบรายการวิทยุที่ได๎กลําวไปในข๎างต๎นนั้น ก็ตํางได๎รับความนิยมแตกตํางกันไปในแตํกลุํม 
ไมํวําจะด๎วยชํวงอายุหรือความชอบสํวนบุคคล แตํรายการวิทยุที่ได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลาย คง
หนีไมํพ๎น รายการวิทยุแบบรายการเพลง (Music Programme) เพราะเป็นรายการวิทยุที่ให๎ความ
ผํอนคลายและความบันเทิง อีกทั้งยังมีรูปแบบรายการเพลงให๎เลือกอยํางหลากหลาย ไมํวําจะเป็น 
เพลงไทย สากล หรือแม๎กระทั่งลูกทุํง การจัดรายการวิทยุแบบรายการเพลงและดนตรีนั้น ในปัจจุบัน
เราจะพบการจัดรูปแบบรายการวิทยุที่ไมํแตกตํางกันเทําใดนัก หากแบํงให๎เข๎าใจโดยกว๎าง เราสามารถ
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แบํงการด าเนินรายการได๎เป็น 2 รูปแบบ ก็คือ รูปแบบการด าเนินรายการที่เน๎นกลุํมผู๎ฟังเป็นวัยรุํน
ตอนต๎น (Preteen) หรือ ที่เราเรียกกันวํา ผู๎ฟังกลุํมวัยรุํนที่ก าลังศึกษาอยูํในชํวงมัธยมตอนต๎น และ
รูปแบบการด าเนินรายการที่เน๎นตอบสนองความต๎องการของกลุํมคนท างาน ที่เรารู๎จักกันในการจัด
รายการแบบ Easy Listening ซึ่งความแตกตํางของการด าเนินรายการทั้งสองนั้น จะเน๎นไปที่การ
ตอบสนองความต๎องการของปัจเจก กลําวคือ รายการเพลงสมัยนิยม มีกลุํมเป้าหมายเป็นวัยรุํน แตํ
เป็นวัยรุํนในกลุํมวัยรุํนตอนต๎น (Preteen) จะเน๎นการเปิดเพลงที่สนุกสนาน เป็นที่นิยมในกลุํมคน 
เรียกได๎วําเปิดเมื่อไหรํ ใคร ๆ ก็สามารถร๎องได๎ อีกทั้งยังมีการเลํนเกมส๑ ตอบค าถามชิงรางวัล รวมถึง
การจัดกิจกรรมคอนเสิร๑ต ตามโรงเรียนมัธยมตําง ๆ ตัวอยํางสถานีวิทยุ ที่มีการจัดรายการในรูปแบบ
นี้ ตัวอยํางเชํน Hot Wave 91.5 สํวนการจัดรายการแบบ Easy Listening ส าหรับกลุํมผู๎ฟังที่เป็น
กลุํมโตขึ้นหรืออยูํในชํวงวัยท างาน จะเน๎นไปที่การเปิดเพลงเรียบงําย ฟังสบาย ๆ สอดแทรกคติ 
แนวคิด ที่สามารถปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน ไมํมีการรํวมเลํนเกมชิงรางวัลผํานทางรายการวิทยุมากนัก 
โดยจะเน๎นในการน าเสนอเพลงเป็นสํวนใหญํ ตัวอยํางสถานีวิทยุที่มีการจัดรายการรูปแบบนี้ ได๎แกํ 
คลื่น 93 Cool Fm (อภิชา จันทนะโพธิ, 2548 : 1-2) 

การจัดวิทยุแบบรายการเพลง เป็นรูปแบบที่ได๎รับความนิยมมากที่สุดจากทั้งผู๎จัด และผู๎ฟัง 
การแขํงขันทางการน าเสนอรายการจึงมีสูง แตํละรายการจึงสร๎างความแตกตําง และเอกลักษณ๑
เฉพาะตัว เพื่อที่จะได๎ดึงดูดให๎ผู๎ฟัง มาฟังรายการของตนมากที่สุด เหตุที่การจัดวิทยุแบบรายการเพลง 
ได๎รับความนิยมก็เพราะวํา การรับฟังวิทยุแบบนี้เป็นการรับฟังแบบงําย และสามารถฟังระหวํางวันได๎
ทุกเมื่อ รวมถึงการฟังเพลงนั้น ถือเป็นการผํอนคลายและให๎ความบันเทิงในรูปแบบหนึ่ง จึงไมํแปลกที่
วิทยุแบบรายการเพลงจะได๎รับความนิยมจากปัจเจกในสังคมมานับตั้งแตํอดีต 

ในทางกลับกันในขณะวิทยุที่ได๎รับความนิยม มีรูปแบบรายการให๎เลือกหรือแบํงได๎ไมํกี่
รูปแบบ ในปลายปี พ.ศ. 2543 คลื่น 104.5 MHz Fat Radio ได๎ถือก าเนิดขึ้นมาพร๎อมกับทางเลือก
ใหมํที่ตอบสนองผู๎ฟังทั้งกลุํม preteen และ กลุํมคนท างาน ภายใต๎แนวคิดการด าเนินรายการแบบ 
“โตโต มันมัน” ที่แสดงถึงกลุํมเป้าหมายที่เป็นเด็กโต ที่มีชํวงการศึกษาอยูํในระดับมหาวิทยาลัย และ
ยังต๎องการความสนุกสนาน แปลกใหมํ ในชีวิตได๎อยํางชัดเจน โดยรูปแบบการด าเนินรายการของ Fat 
Radio มีความแตกตํางจากแบบแผนวิทยุทั่วไป กลําวคือ จะมีการสร๎างกิจกรรมที่สัมพันธ๑กับการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมเมือง เชํน การรับชมภาพยนตร๑ การแสดงดนตรี รวมไปถึงการเป็นพ้ืนที่ที่
ให๎วัยรุํนได๎แสดงพลังอันสร๎างสรรค๑ของตน ผํานทางการจัดกิจกรรมและการประกวดตําง ๆ  
ไมํวําจะเป็นการประกวดหนังสั้น หรือ การแสดงดนตรี  ที่จะมีการจัดขึ้นใน  ทุก ๆ เดือน  
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(อภิชา จันทนะโพธิ, 2548: 2) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประจ าปีหรือ Fat Festival ที่เป็นเทศกาล
ดนตรีที่ใหญํที่สุด และ Fat T-shirt เป็นกิจกรรมการขายเสื้อยืดและแสดงดนตรีโดยศิลปิน 

คลิกเรดิโอ จ ากัด (Click Radio) 

 

 

ภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ๑ บริษัท คลิกเรดิโอ จ ากัด 
(ท่ีมา : https://twitter.com/clickradiokk) 

 

 กํอนที่จะพูดถึงคลื่นวิทยุ Fat Radio นั้นเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไมํพูดถึงบริษัท คลิก เรดิโอ 
จ ากัดไมํได๎เลย เนื่องจากบริษัท คลิกเรดิโอ จ ากัด นั้นเป็นบริษัทผลิตรายการวิทยุ ที่มีความแตกตํางไป
จากรายการวิทยุ อ่ืน ๆ ในสมัยนั้น และเป็นบริษัทท่ีถือก าเนิด คลื่น Fat Radio ขึ้นด๎วย  

ตั้งแตํชํวงปี พ.ศ. 2533 เป็นต๎นมานั้น จะเห็นได๎วําอุตสาหกรรมวิทยุมีการขยายตัวอยําง
ตํอเนื่อง จากเดิมคือ รูปแบบการเชําเวลาเป็นชํวง ๆ  ในแตํละวันเพ่ือน าไปผลิตรายการวิทยุ 
เปลี่ยนเป็นการประมูลเวลา แบํงเชําเหมาตลอดทั้งวัน เพ่ือน าไปด าเนินการ ทั้งนี้ก็เพ่ือให๎บริษัทผู๎ผลิต
รายการสามารถก าหนดรูปแบบ รายการ และกลุํมผู๎ฟังได๎อยํางชัดเจนและตรงเป้าหมาย เพ่ือให๎ทันตํอ
การเปลี่ยนแปลง ขยายตัวของธุรกิจวิทยุในประเทศไทย คลิกเรดิโอ จึงก าเนิดขึ้นเพ่ือพัฒนาและ

https://twitter.com/clickradiokk
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สร๎างสรรค๑สื่อวิทยุให๎มีความทันสมัย โดยท างานอยํางเต็มที่ให๎ใกล๎เคียงกับความหมายของ “รายการ
วิทยุที่ดีท่ีสุด” ให๎ทุกวินาทีที่มีการออกอากาศหมายถึง ความสุข ของผู๎ฟังอยํางแท๎จริง บริษัท คลิกเรดิ
โอ จ ากัด ได๎กํอตั้งอยํางเป็นทางการเมื่อกรกฎาคม 2542 โดยกลุํมคนที่เคยรํวมงานกับบริษัท BNT 
(Broadcasting Network Thailand) ซึ่งในอดีต บริษัท BNT นั้นได๎ดูแลคลื่นวิทยุอยูํ 4 คลื่นด๎วยกัน 
อันได๎แกํ คลื่น 104.5 VFM, 102.5 Channel v radio, 103.5 Love FM (เพลง ไทย) และ 94.5  
Love FM (เพลงสากล) ซึ่งเมื่อมีการกํอตั้งบริษัท คลิกเรดิโอ จ ากัด ก็ได๎มีการจัดสรรคลื่นวิทยุ 3 คลื่น
จากบริษัท BNT ให๎อยูํในการดูแลของบริษัท คลิกเรดิโอ จ ากัด และได๎มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
รูปแบบ พร๎อมทั้งชื่อสถานีใหมํ เป็น คลื่น GET 102.5, FM. ONE 103.5, 104.5 FAT RADIO ซึ่งแตํ
ละสถานีนั้น ก็จะมีรูปแบบรายการ แนวเพลง และการน าเสนอท่ีชัดเจน ดังตํอไปนี้ 

 FM. 102.5 Get Radio เป็นคลื่นเพลงสากลรํวมสมัย เปิดเพลงสากลทุกรูปแบบ โดยมี
รูปแบบรายการที่เน๎นความทันสมัย ทั้งในด๎านของดนตรี ภาพยนตร๑ แฟชั่น กีฬา เทคโนโลยีตําง ๆ 
เหมาะส าหรับคนไทยยุคใหมํ มีความเป็นรายการวาไรตี้สูง ทั้งการเลือกเพลงฮิตมาเปิดให๎ฟังตลอด 24 
ชั่วโมง ทั้งเพลงช๎าฟังสบาย ๆ แลเพลงที่มีจังหวะสุดมัน   

 FM. 103.5 One คลื่นเพลงไทยสากล Easy Listening ที่ฮิตที่สุด ดีที่สุด ผํานรูปแบบเพลง
งําย ๆ ฟังสบายตลอดทั้งวัน  

 และ FM. 104.5 Fat Radio ในรูปของคลื่นเพลงไทยสุดฮิต ไมํยึดติดคําย และสังกัด กับ
รูปแบบของการเปิดเพลงป๊อปที่ดี และเพลงดีที่ป๊อป 

 ซึ่งสถานที่ตั้งบริษัท คลิกเรดิโอ จ ากัด ในอดีตนั้น ตั้งอยูํที่ระแวกซอยศูนย๑วิจัย ถนนพระราม 
9 โดยความต๎องการของบริษัท คือ การท ารายการวิทยุให๎มีความแตกตํางไปจากที่มีอยูํในปัจจุบัน มี
นายยุทธนา บุญอ๎อม หรือ ป๋าเต็ด ด ารงต าแหนํงกรรมการผู๎จัดการ และทีมงานที่มีความ คิด
สร๎างสรรค๑ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ๑ รวมถึงความเข๎าใจผู๎ฟัง ทุกรายการของ คลิกเรดิโอ จึง
กลายเป็นทางเลือกของความแปลกใหมํบนหน๎าปัดวิทยุในสมัยนั้น  

ด๎วยความโดดเดํนในลักษณะเฉพาะของรายการ และความชัดเจนในรูปแบบการน าเสนอ 
ตลอดจนการผลิตรายการ รวมถึงเวลาในการออกอากาศอยํางตํอเนื่อง จึงท าให๎ คลิกเรดิโอ สามารถ
ผลิตรายการเพลงพร๎อมสอดแทรกขําวสารได๎ตํอเนื่องตลอดวัน จนท าให๎ประสบความส าเร็จและได๎รับ
ความนิยมมากในสมัยนั้น (ชนิศา ชํอคง, 2550) และจะเห็นได๎วํา บริษัท คลิกเรดิโอ จ ากัด นั้นถือได๎วํา
เป็นต๎นก าเนิดที่ท าให๎เกิดคลื่น Fat Radio ขึ้นมานั้นเอง  
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Fat Radio โต ๆ มัน ๆ 

 

 

ภาพที่ 3.2 ตราสัญลักษณ๑คลื่นวิทยุ Fat Radio 
(ท่ีมา : http://lingolanguage.blogspot.com/2013/10/fat-radio.html) 

 

 สถานีวิทยุ FM. 104.5 Fat Radio เกิดข้ึนจากแนวความคิดเล็ก ๆ ของยุทธนา บุญอ๎อม หรือ 
ป๋าเต็ด ผู๎บริหารคลื่นวํา “ยังมีเพลงดี ๆ อีกมากที่รายการวิทยุไมํเปิด” โดย ป๋าเต็ด ได๎กลําวถึงที่มา
ของ Fat Radio ไว๎วํา  

ตอนนั้นมันมีเพลงอยูํมากมายที่ไมํถูกเปิดนะครับ คือ ตัวเราเองไมํได๎
รังเกียจเพลงป๊อป เพียงแตํวํามันมีเพลงบางเพลงที่คนชอบฟังเพลงป๊อปเนี่ยรังเกียจ 
เราก็เลยคิดวําจะเอาสองอยํางนี่มารํวมกัน ก็เลยวางเป็น concept วําเปิดเพลงป๊อป
ที่ดี เพลงดีที่ป๊อป ก็เลยกลายมาเป็นที่มาของ Fat Radio  (ยุทธนา บุญอ๎อม, 2546) 

 

Fat Radio ได๎อาศัยชํองวํางของตลาดสื่อวิทยุ ที่มีรูปแบบรายการเพลงอยูํเพียง 2 รูปแบบ 
เพ่ือเป็นวิทยุทางเลือกท่ีตอบสนองกลุํมผู๎ฟังที่อยูํในชํวงระหวํางวัยรุํนตอนกลางไปจนถึงกํอนวัยท างาน 
โดย Fat Radio กํอตั้งขึ้นมาด๎วยความที่ในยุคที่อะไร ๆ ก็น าเสนอแตํสิ่งที่นําสนใจ สิ่งที่เป็นกระแส 
เพ่ือให๎ได๎ผลตอบแทนที่ดีจากคําโฆษณา แตํตัว Fat ไมํได๎คิดเชํนนั้น เพราะวํา กลุํมผู๎จัดมองวําในสังคม
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ที่มีความหลากหลาย มีตัวเลือกให๎เรามากมาย ในเรื่องของเพลงก็เชํนกัน มีเพลงหลาย ๆ เพลงที่ดี แตํ
ไมํเคยมีคนฟัง ไมํมีคนเปิด ดังนั้น สิ่งนี้เองจึงเป็นต๎นก าเนิดรายการวิทยุที่ชื่อ Fat Radio ขึ้นมา และได๎
ออกอากาศครั้งแรก ในวันจันทร๑ที่ 20 พฤศจิกายน 2543 ทางคลื่นความถี่ 104.5 MHz โดยมี
เป้าหมายเป็นกลุํมวัยรุํนที่มีอายุ 15-24 ปี  

ถือได๎วําในสมัยนั้น Fat Radio เป็นคลื่นเพลงไทยยอดนิยม อารมณ๑ดี ที่อุดมด๎วยสํวนผสม
ของเพลงทุกแนวอยํางกลมกลืน เนื้อหาสาระที่สนุกอยํางกลมกลํอม และถ๎อยทีถ๎อยอาศัย เปิดเพลงป๊
อปที่ดี เพลงดีที่ป๊อป ไมํเลือกคําย ไมํจ ากัดแนว ประกอบด๎วยสํวนผสมของดนตรี กีฬา แฟชั่น หนัง 
และหนังสือในมุมมองติดมัน สมกับสโลแกนที่วํา 104.5 FAT RADIO โตโต มันมัน (อภิชา จันทนะโพธิ
, 2548: 43) 

เมื่อพูดถึงสโลแกน “104.5 Fat Radio โต ๆ มัน ๆ” จากบทสัมภาษณ๑ พ่ีบูม หรือ บรกรณ๑ 
หลงสวาสดิ์ อดีต Program Director คลื่น 104.5 Fat Radio หรือโปรดิวเซอร๑ คลื่น Cat Radio ใน
ปัจจุบัน ได๎ให๎ความหมายและท่ีมาของสโลแกนไว๎วํา 

 

ค าวํา FAT มันเป็นชื่อที่ดูสนุก และยังไมํมีใครเอาค านี้ไปตั้งเป็นชื่อคลื่นวิทยุมา
กํอน และยังเป็นชื่อรายการวิทยุที่เป็นพยางค๑เดียวด๎วย อีกอยําง ค าวํา FAT มันดูอ๎วน ๆ 
อารมณ๑ดี คนอ๎วนมักจะอารมณ๑ดี คนอ๎วนมีไขมัน แล๎วค าวํา “มัน” เราก็สามารถที่จะ
น ามาเลํนอะไรได๎หลายอยําง สํวนสโลแกนที่วํา โต ๆ มัน ๆ นั้นเป็นการตั้งให๎เข๎ากับ 
character ของคลื่นที่วางไว๎ โต ๆ มัน ๆ จึงหมายถึงความสนุกสนานแตํก็แฝงความเป็น
ผู๎ใหญํ คือมีความสนุกสนานแตํก็มีสาระ ได๎อะไรจากความสนุกสนาน ความมัน และไมํได๎
ดูเป็นผู๎ใหญํเกินตัว 

(บรกรณ๑ หลงสวาสดิ,์ 2557 : สัมภาษณ๑) 

 

ชํวงแรก ๆ ของ Fat Radio นั้นเปรียบเสมือนบริษัทที่จัดตั้งข้ึนมาใหมํ ๆ การด าเนินงานยังไมํ
เข๎าท่ีเข๎าทางสักเทําไหรํนัก ด๎วยรูปแบบรายการที่มีความแตกตําง ทั้งในด๎านของการเปิดเพลง ที่ยังไมํ
เป็นที่รู๎จักมากนัก และเพลงที่เรียกวําดี ในสมัยกํอนนั้นมีจ านวนน๎อยมาก การเปิดเพลงจึงซ้ ากัน 
รวมถึงดีเจก็เป็นดีเจหน๎าใหมํ ๆ ที่ยังไมํคํอยมีคนรู๎จัก ท าให๎ Fat Radio ในชํวงแรก ๆ อยูํในภาวะของ
การล๎มลุกคลุกคลาน ไมํมีสปอนเซอร๑ที่ให๎การสนับสนุน และไมํเป็นที่นิยมของกลุํมผู๎ฟัง 
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จนผํานไประยะเวลาหนึ่ง ในชํวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ความเปลี่ยนแปลงได๎เกิดขึ้นกับ 
Fat Radio โดยมีการประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินรายการครั้งใหญํ เนื่องจากความ
ต๎องการที่จะขยายฐานผู๎ฟังให๎มากขึ้น จึงได๎จัดกิจกรรมที่เป็นตัวชี้วัดวํา จริง ๆ แล๎วผู๎ฟังต๎องการอะไร
มากที่สุด โดยได๎จัดท ารูปแบบรายการวิทยุที่ได๎รับความนิยมจากสูงสุดส าหรับผู๎ฟังในกรุงเทพฯ ขึ้นมา
ทั้งหมด 7 รูปแบบด๎วยกัน อันได๎แกํ รูปแบบรายการเพลงเพ่ือชีวิต เพลงอินดี้ เพลงฮิต เพลงร็อค 
เพลงสากล เพลงป๊อป และเพลงลูกทุํง ด าเนินรายการติดตํอกัน 7 วัน วันละรูปแบบ เพ่ือให๎ผู๎ฟังได๎
โหวตรูปแบบรายการที่ตนเองชอบที่สุด หลังจากได๎ด าเนินรายการครบทั้ง 7 วัน Fat Radio จึงเกิด
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํขึ้น จาก 104.5 Fat Radio โต ๆ   มัน ๆ เปลี่ยนสโลแกนมาเป็น 104.5 
สถานีเพลงไทยยอดนิยม กลม ๆ มัน ๆ 

ไมํเพียงแตํ Fat Radio จะเปลี่ยนชื่อเทํานั้น เพราะรูปแบบการด าเนินรายการก็ได๎
เปลี่ยนแปลงไปอยํางสิ้นเชิง จากการเป็นคลื่นทางเลือกที่เปิดเพลงหลากหลาย เป็นการเปิดเพลงที่
ได๎รับกระแสความนิยม รวมถึงเพลงจากคํายใหญํ จากการเปิดเพลงป๊อปที่ดี เพลงดีที่ป๊อป ที่จะเปิดใน
ทุก ๆ ชํวงของรายการ ก็ถูกปรับเปลี่ยนให๎มีการเปิดในบางเวลาเทํานั้น แตํภายหลังจากท่ีเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด าเนินรายการไปเพียง 6 เดือน วันที่ 1 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2549 Fat Radio ก็กลับมาเป็น 
104.5 Fat Radio โต ๆ มัน ๆ ที่เปิดเพลงหลากหลาย ไมํสังกัดคํายเชํนเดิม เพราะกลุํมผู๎จัดมีความ
เชื่อมันที่วํา ยังมีกลุํมผู๎ฟังที่ยังต๎องการทางเลือกอยูํนั่นเอง 

ส าหรับ Fat Radio แล๎วนั้น การเลือกเปิดเพลงเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินรายการ โดย
จะเปิดเพลง ตาม Concept ที่วํา “เพลงป๊อปที่ดี เพลงดีที่ป๊อป” เป็นการเปิดเพลงป๊อปที่กว๎างขวาง 
โดยไมํจ ากัดคําย ไมํวําจะเป็นเพลงจากคํายเล็ก หรือ คํายใหญํ ไมํมีการปิดกั้น วําจะต๎องเปิดแตํเพลงที่
ได๎รับความนิยม และเพลงที่เลือกเปิดก็อาจจะไมํใชํเพลงที่ทุกคนจะชอบ แตํก็เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่ง 

ดังนั้นเราจะเห็นได๎วํา Fat Radio เป็นคลื่นที่มีความแตกตําง เพราะไมํได๎ยึดติดกับคํายเพลง
ใด ๆ และยังสามารถเปิดเพลงได๎อยํางหลากหลาย Fat Radio จึงเป็นทางเลือกใหมํ เป็นคลื่นวิทยุที่ไร๎
สังกัด แยกออกจากรายการเพลงที่ถูกผูกขาดโดยคํายใหญํ และเป็นคลื่นวิทยุ ที่ถูกเรียกวํา “คลื่นของ
คนอินดี้ หรือ คลื่นของเด็กแนว” ซึ่งมีอิทธิพลตํอวัยรุํน (อภิชา จันทนะโพธิ, 2548: 44-46) 

ในทางขัดแย๎งกันขณะที่ Fat Radio ได๎ตั้งเป้าหมายไว๎วําจะเป็นรายการวิทยุที่มีผู๎ฟังมากที่สุด 
โดยการเปิดเพลงอยํางหลากหลาย ไมํจ ากัดคํายนั้น ไมํสามารถท าให๎เป็นจริงได๎ในวงการเพลงไทย 
เพราะโดยสํวนใหญํแล๎ว ผู๎ฟังก็มักจะคุ๎นชินกับการฟังเพลงที่อยูํในกระแสหลักมากกวา ที่จะเลือกฟัง
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เพลงที่มีความแตกตํางออกไป แตํตัว Fat Radio เองก็พยายามที่จะสร๎างรูปแบบรายการวิทยุให๎ไมํซ้ า
กันในแตํละวัน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและความนําสนใจให๎แกํผู๎ฟัง 

นอกจากการสร๎างความหลากหลายในรูปแบบของรายการวิทยุแล๎ว Fat Radio ยังได๎จัด
กิจกรรมที่เป็นลักษณะเดํน ที่ท าให๎คลื่นวิทยุ มีความแตกตํางจากรายการวิทยุอ่ืน ๆ โดยกิจกรรมที่จัด
ขึ้นก็ล๎วนแล๎วแตํ เป็นกิจกรรมที่สอดคล๎องกับ Life style ของวัยรุํน รวมถึงเป็นทางเลือกใหมํของ
สังคม ไมํวําจะเป็นกิจกรรมฉายหนังสั้น (Fat Rama) กิจกรรม Bedroom Studio ที่ให๎ศิลปินหรือ
นักศึกษาผลิตผลงานเพลงของตนเองออกมาและน ามาเผยแพรํผําน Fat Radio กิจกรรม Fat T-shirt 
เทศกาลเสื้อยืดที่ให๎ศิลปินและผู๎ฟังทางบ๎านออกแบบลายเสื้อตาม Concept แตํละปีและน ามาขาย 
พร๎อมกับมีการแสดงดนตรีของศิลปินตําง ๆ และกิจกรรม Heineken Fat Connection หรือ เล็ก 
ชิ้น สด เป็นการจัดคอนเสิร๑ตในรูปแบบตําง ๆ เป็นต๎น จะเห็นได๎วํา Fat Radio เป็นคลื่นวิทยุที่มี
รูปแบบและเอกลักษณ๑เฉพาะตัว มีความแตกตํางจากคลื่นวิทยุอ่ืน ๆ อยํางชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนั้น 
เกิดข้ึนจากการมีวิธีคิดท่ีแตกตําง รวมไปถึงองค๑ประกอบในด๎านตําง ๆ ที่รวมกันเป็นคลื่นวิทยุ ไมํวําจะ
เป็น เพลงที่ไมํจ ากัดคําย ดีเจ รูปแบบการด าเนินรายการที่หลากหลาย และกิจกรรมที่จัดขึ้น ทั้งหมด
ล๎วนแล๎วแตํเป็นทางเลือกใหมํให๎กับผู๎ฟัง 

ในทางกลับกัน จากการด าเนินรายการมาเกือบ 15 ปี คลื่นวิทยุ Fat Radio ก็พบกับจุดอ่ิมตัว 
มีปัญหาตําง ๆ มากมาย อาทิเชํน วิกฤติเรื่องเศรษฐกิจ ที่ท าให๎คลื่นขาดรายได๎ บางเดือนพนักงานใน
บริษัทไมไํด๎รับเงินเดือนก็มี แตํตํางก็อยากท ารายการตํอด๎วยความรัก แตํเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งที่ทุกคนคิด
วําควรจะพอและหยุดเพียงเทํานี้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 จ๐อง (พงศ๑นรินทร๑ อุลิศ) อดีตผู๎บริหาร
คลื่น Fat Radio หรือผู๎บริหาร Cat Radio ในปัจจุบัน ได๎แถลงการณ๑เกี่ยวกับการจัดงาน The last 
fat fest (เทศกาลดนตรี) ครั้งสุดท๎าย และได๎กลําววํา “เลิกมันในวันที่ทุกอยํางยังดีอยูํ เลิกมันในวันที่
ยังเป็นเทศกาลดนตรีที่คนอยากไป อยากมีสํวนรํวม เลิกมันในวันที่ยังรักกันอยูํ มันนําจะเป็นสิ่งที่ดี
ที่สุด” (พงศ๑นรินทร๑ อุลิศ, แถลงการณ๑ 2555) เพ่ือเป็นการชวนทุก ๆ คนไปงาน Fat Fest เป็นครั้ง
สุดท๎าย และบอกลา จดจ าสิ่งดี ๆ ที่รายการ Fat Radio ได๎จัดขึ้นมา 

หลังจาก Fat Radio ได๎ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 หลังจากนั้นไมํนาน ก็
ได๎เกิดรายการวิทยุใหมํขึ้นมา ก็คือ Cat Radio โต ๆ แมว ๆ ภายใต๎ผู๎ผลิตรายการ Fat Radio เดิม 
โดยได๎ออกอากาศวันแรกในวันที่ 1 เมษายน 2557 จากการศึกษาและสัมภาษณ๑ถึงที่มาและที่ไปของ
การกลับมาท าคลื่นวิทยุอีกครั้ง โดยหนีไมํพ๎นแนวคิดเดิมเนื่องจาก กลุํมผู๎จัดยังคงรักและศรัทธาในการ
ท าคลื่นวิทยุที่ไมํเหมือนใคร ถึงแม๎วําท าอยํางอ่ืนจะได๎ผลลัพธ๑หรือผลตอบแทนที่ดีกวํา แตํก็เลือกที่จะ
ท าแบบนี้ เชํน การที่กลับมาเป็น Cat Radio วันแรก พวกเขามีลูกเลํนในการเปิดเพลงแบบเดียวทั้งวัน
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เป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย๑ วันแรกที่จัด ได๎เปิดเพลง วันสุดท๎าย – สุดา ชื่นบาน ที่ใช๎เปิดเป็นเพลง
สุดท๎ายใน Fat Radio เพ่ือเป็นการบอกให๎รู๎วํา Fat Radio กลับมาแล๎ว กํอนที่กลุํมผู๎จัดจะกลับมาท า
รายการใหมํได๎มีความคิดวําถกเถียงตําง ๆ มากมาย จนเกิดมาเป็นข๎อสรุปที่วํา 

 จะท ารายการแบบไหนดี ท ารายการอะไรดี จะตัดขาดจากรายการเดิม เป็น
รายการใหมํไปเลย จากการประชุมจึงได๎ชื่อมาวํา ปาริชาติ แตํเมื่อมาคิดทบทวนดูแล๎ว ปา
ริชาติมันดูไกลไปกวําจะสื่อสาร เลยประชุมกันใหมํ ให๎มันใกล๎กวําเดิม บูม (บรกรณ๑ หลง
สวาสดิ์ โปรดิวเซอร๑ Cat Radio) ได๎เสนอค าวํา Cat ขึ้นมา พอทุกคนได๎ฟัง ก็รู๎สึกชอบกัน 
เพราะค าวํา Cat มันมีอารมณ๑ รู๎สึกวําถ๎าคนไมํชอบหมาก็ชอบแมว ถ๎าชอบหมาก็อาจจะ
เกลียดแมวก็ได๎ มันมีอารมณ๑ของมัน ไมํมีใครกลาง ๆ กับมันเทําไหรํ ด๎วยความที่แมวมี
ความนํารัก นําชังอะไรบางอยําง เชิง concept สามารถตีความได๎มากขึ้น รายการวิทยุ
แบบ Fat อาจนํารักขึ้นในรูปแบบของ Cat Radio ท าอะไรสนุก ๆ ขึ้น ท าอะไรหําม ๆ ขึ้น 
ไมํต๎องสนใจอะไรใครให๎มากข้ึน ด๎วย character ของแมวที่สํงไป เลยตั้งวํา Cat Radio 

(พงศ๑นรินทร๑ อุลิศ, 2557 : สัมภาษณ๑) 

จากบทสัมภาษณ๑ข๎างต๎น ที่ยังไมํเห็นที่มาที่ไปของชื่อคลื่นที่แนํชัด ผู๎ศึกษาจึงได๎ติดตํอ
สอบถาม กับ พ่ีบูม บรกรณ๑ หลงสวาสดิ์ โปรดิวเซอร๑ Cat Radio โดยตรง เพ่ือที่จะได๎ทราบถึงที่มาที่
ไปของสโลแกน “Cat Radio โต ๆ แมว ๆ ” พ่ีบูมได๎ให๎ค าตอบวํา 

 

ตอนที่คิดชื่อรายการนั้น พี่ไมํได๎คิดอะไรมาก คือวันนั้นจะต๎องได๎ชื่อแล๎ว หันไป
เห็นแมวตัวนึงแถวนั้น แล๎วก็นึกถึงชอบมีประโยคแมวจะครองโลกในชํวงนั้น แล๎วชื่อ Cat 
มันก็พ๎องเสียงกับ Fat กิจกรรมทุกอยํางของ Fat ใช๎ชื่อใน Cat ได๎หมดเลย Fat Radio โต 
ๆ มัน ๆ Cat Radio โต ๆ แมว ๆ ล๎อตัวเองได๎ทั้งหมด ถ๎าเป็นชื่อนี้ท าอะไรก็ได๎เยอะดี ได๎
ทั้งชื่อใหมํ ทั้งล๎อของเกํา ก็คิดค า  เลํน ๆ ตํอจากโต ๆ แมว ๆ วํา ถ๎าไมํรักเราแล๎ว จะไป
รักแมวที่ไหน 

(บรกรณ๑ หลงสวาสดิ,์ 2560 : สัมภาษณ๑) 

 และนีเ่องก็ถือได๎วํา เป็นจุดต๎นก าเนิดของรายการวิทยุ Cat Radio โต ๆ แมว ๆ ใน
ปัจจุบัน ที่มีรูปแบบและการด าเนินกิจการคล๎ายคลึงกับ Fat Radio ในอดีต  
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Cat Radio โต ๆ แมว ๆ 

 

ภาพที่ 3.3 ตราสัญลักษณ๑คลื่นวิทยุ Cat Radio 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

 

การกลับมาของ Fat Radio ในชื่อของ Cat Radio โต ๆ แมว ๆ ก็ยังคง Concept ในการ
เปิดเพลงรูปแบบที่ไมํเหมือนวิทยุอ่ืน ๆ กลําวคือ เป็นการเปิดเพลงที่ไมํได๎อยูํในกระแสหลัก และการ
ให๎โอกาสวงหน๎าใหมํ ได๎มีโอกาสในการโชว๑ผลงานเพลงของตัวเองผํานคลื่นวิทยุได๎เชํนเดิม โดยในชํวง
แรกนอกจากการกระจายเสียงผํานวิทยุออนไลน๑ www.thisiscat.com ยังมีการออกอากาศผํานทาง
คลื่นวิทยุ FM 94.5 MHz ทุกวันตั้งแตํ 20.00-24.00 น. จนกระทั่งได๎ยุติการกระจายเสียงทางวิทยุลง
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558 และเหลือเพียงการกระจายเสียงผํานวิทยุออนไลน๑เพียงอยํางเดียว
จนถึงปัจจุบัน 

เนื่องด๎วยความเป็นวิทยุนอกกระแส Cat Radio จึงต๎องอาศัยรายได๎จากการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 
อาทิเชํน เทศกาลดนตรี (Cat Expo) หรือ เทศกาลเสื้อยืดและคอนเสิร๑ต (Cat T-shirt) นอกเหนือจาก
การโฆษณาทางวิทยุเป็นสํวนใหญํ ซึ่งแตกตํางกับวิทยุที่ได๎รับความนิยมในกระแสหลัก เพราะมักจะ
ได๎รับรายได๎จากการโฆษณาวิทยุเสียมากกวํา นอกจากการฟังผํานเว็บไซต๑แล๎ว Cat Radio ยังสามารถ
ฟังผํานทางแอปพลิเคชันได๎ด๎วยการดาวน๑โหลด ซึ่งเป็นนับวําเป็นการสร๎างความสะดวกสบายให๎แกํ
ผู๎ฟังท่ีชื่นชอบในการฟังวิทยุนอกกระแสหลักอีกด๎วย 

https://www.facebook.com/thisiscatradio
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ปัจจุบัน Cat Radio ได๎ยํางเข๎าปีที่ 4 แล๎วหลังจากการกลับมาเมื่อต๎นปี พ.ศ. 2557 เมื่อผู๎
ศึกษาได๎ท าการสุํมตัวอยํางผู๎ฟัง พวกเขาได๎ให๎ค าตอบไปในทิศทางเดียวกันวํา Cat Radio เริ่มเป็นไป
ในทางท่ีทุกคนเข๎าถึงได๎งํายกวําเดิม คล๎ายกับวํา Cat Radio เป็นตราสัญลักษณ๑ของวัยรุํน ใครฟัง Cat 
Radio หรือไมํฟัง ยังไงก็ไปงาน Cat Expo หรือเทศกาลดนตรีที่ Cat Radio จัดขึ้น มันกลายเป็น
แหลํงรวมวัยรุํน เป็นงานที่วัยรุํนหลาย ๆ ชํวงอายุได๎มาพบปะพูดคุยกัน อาจกลําวได๎วํา คนที่ไปงาน 
Cat Expo ที่จัดโดย Cat Radio นั้น “เราไมํได๎ไปเพราะฟัง Cat Radio แตํเราไป Cat Expo เพราะ
เราอยากฟังเพลง” หรืออีกมุมหนึ่งก็มีตัวอยํางผู๎ฟังมองวํา Cat Radio คล๎ายกับคลื่นวิทยุกระแสหลัก
ทั่วไป มีความเป็น mass มากขึ้นกวําเดิม เพราะเป็นที่รู๎จักมากข้ึนกวําเดิม 

ในทางกลับกันเมื่อถามพ่ีบูม บรกรณ๑ หลงสวาสดิ์ โปรดิวเซอร๑ Cat Radio ถึงความ
เปลี่ยนแปลงจาก Fat Radio สูํ Cat Radio ในมุมมองของคนจัด วําเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
บ๎าง พี่บูมได๎ให๎ค าตอบวํา 

 

 ตํางกับ Fat นะ พีว่ํา Cat มันมีความอามรณ๑ดี มีความเปน็มนุษย๑มากกวํา มันมี 
life styleความเป็นคน มีความรู๎สึกกวํา Fat จะขรึมๆเทํๆกวํา Cat เร้ือนและบา๎กวํา 3 ปี
เข๎า ปีที4่ ก็ไมํได๎เปลี่ยนอะไรคํะ Cat มีคนฟังเพิ่มเห็นได๎จากงาน เป็นคนใหมํ ๆ ทีไ่มํได๎
ตามมาจาก Fat 

       (บรกรณ๑ หลงสวาสดิ,์ 2560 : สัมภาษณ๑) 

 

นอกจากกิจกรรมตําง ๆ ที่ถูกจัดโดย Cat Radio ที่มีรูปแบบแตกตํางไปจากคลื่นวิทยุคลื่นอ่ืน 
ๆ แล๎ว Concept การจัดรายการวิทยุของ Cat Radio ในปัจจุบันนั้น ก็ยังคงรูปแบบที่แตกตํางจาก
คลื่นวิทยุอ่ืน ๆ ด๎วยเชํนกัน เพราะนอกเหนือจากการเปิดเพลงที่มีดีเจ เป็นผู๎ด าเนินรายการหลักในแตํ
ละวันแล๎ว ชํวงเวลา 21.00 – 24.00 น. ของทุกวัน จะมีการจัดรายการพิเศษที่แตกตํางกันออกไป 
ดังตํอไปนี้ 
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ภาพที่ 3.4 ผู๎จัดรายการวิทยุ Cat Radio ชํวง คนขอแมว 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

วันจันทร๑รายการคนขอแมว เป็น 3 ชั่วโมงที่เต็มอ่ิมกับเพลงตามสั่งได๎ฟังดั่งใจอยาก ใครขอ
เพลงอะไรมาเปิดหมด แตํถ๎าไมํมีคนขอ เราจะเปิดเพลงซ้ า ๆ จนกวําจะมีคนโทรมาขอ จัดรายการโดย 
ดีเจจูนจูน และดีเจวี วิโอเลต 2 สาวที่เจี๊ยวจ๏าวที่สุดในคลื่น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 ผู๎จัดรายการวิทยุ Cat Radio ชํวง จดหมายเด็กแมว 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

https://www.facebook.com/thisiscatradio
https://www.facebook.com/thisiscatradio
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วันอังคารรายการจดหมายเด็กแมว รายการตอบจดหมายปิดผนึกจากผู๎ฟังทางบ๎าน ไขทุก
ปัญหาชีวิต และเป็นที่พ่ึงทางใจให๎เด็กแมว โดย 3 ผู๎มีอิทธิพลตํอวัยรุํนไทยมากที่สุดแหํงยุคนี้ บอย 
ตรัย ภูมิรัตน , คมสัน นันทจิต และ เล็ก กรีซซี่คาเฟ่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 ผู๎จัดรายการวิทยุ Cat Radio ชํวง แมวสด 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

วันพุธรายการแมวสด รายการที่เลํนและร๎องให๎ฟังกันแบบสดๆ ขอเพลงกันมาสดๆ ในบาง
สัปดาห๑อาจมีหัวข๎อในการขอเพลง เชํน หัวข๎อเพลงแอบรัก อกหัก เป็นต๎น จัดโดย ดีเจกอล๑ฟ ดีเจตั้ม 
และดีเจลุลา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 ผู๎จัดรายการวิทยุ Cat Radio ชํวง แมวค๎นฅน 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

https://www.facebook.com/thisiscatradio
https://www.facebook.com/thisiscatradio


58 

 

วันพฤหัสบดี แบํงเป็น 2 ชํวง เวลา 21.00 - 22.00 น. รายการแมวค๎นฅน ที่มีconcept วํา 
คนไมํรู๎... แตํแมวรู๎ ค๎นชีวิตแขกรับเชิญที่วัยรุํนชื่นชอบ เพ่ือกํอแรงบันดาลใจ ถามตอบเน๎นๆ โดยดีเจ
เปิ้ลหนํอย และ ดีเจสับปะรดแนน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 ผู๎จัดรายการวิทยุ Cat Radio ชํวง หมอสองสามมิติ 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

และเวลา 22.00 - 24.00 น. รายการหมอสองสามมิติ มิติใหมํของการฟังรายการวิทยุ 2 
ชั่วโมงต๎องมนต๑แหํงการหยั่งรู๎โลกอนาคต อยากรู๎อะไรเพียงถามมา ตอบได๎หมด ความรัก ความฝัน 
กราฟชีวิต รู๎หมดหยั่งถึง โดยหมอสอง Paradox ที่ถูกลอตเตอรี่ได๎ทุกงวดดูดวงไพํยิปโซรายวัน โดย
เจ๎าของส านักยิปโซ รับสายดูดวงสลับการเปิดเพลงแก๎ชง แก๎เคล็ดตามคาขอ 
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ภาพที่ 3.9 ผู๎จัดรายการวิทยุ Cat Radio ชํวง แมวนอก 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

วันศุกร๑รายการแมวนอกที่จัดโดย ดีเจซอนนี่ / ดีเจนอร๑ ที่จะมาเปิดเพลงสากลจากทั่วทุกมุม
โลกให๎เราได๎ฟัง ไมํวําจะเป็น เพลงจากยุโรป อเมริกา เอเชีย หรือแม๎ กระทั่งแอฟริกา แตํในเพลง
เหลํานั้น ก็ยังเป็นเพลง ที่มีความแตกตํางไปจากเพลงสากลที่เปิดทั่ว ๆ ไป เพราะเป็นเพลงที่เรียกได๎วํา 
เป็นงาน Indy 17 จากประเทศตําง ๆ นั่นเอง ซึ่งเป็นรายการวิทยุที่เปิดกว๎างในการฟังเพลงให๎กับผู๎ฟัง 
โดยไมํมีภาษาหรือเชื้อชาติมาเป็นตัวขวางกั้นในการฟังเพลง  

 
 

 
 
 
 

                                                           
17 Indy หรือ Indies เป็นรูปยํอของค าวํา Independence ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง 

"อิสระ" ถ๎าน ามาใช๎ในแงํมุมของการฟังเพลง ก็จะหมายถึงเพลงตําง ๆ ที่ไมํยึดหรือขึ้นตํอคํายเพลง
หลัก 

https://www.facebook.com/thisiscatradio
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ภาพที่ 3.10 ผู๎จัดรายการวิทยุ Cat Radio ชํวง Bedroom Studio 

(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

วันเสาร๑ แบํงเป็นสองชํวงเชํนเดียวกัน เวลา 21.00 - 22.00 น. รายการ bedroom studio 
พ้ืนที่เปิดกว๎างส าหรับคนท าเพลง We make love anywhere but make music in bedroom. 
ชํวงนี้จะเปิดเฉพาะเพลงของศิลปินอิสระไมํมีคําย ไมํวําจะมือสมัครเลํนหรืออาชีพ ไมํวําจะเลํนมานาน
แล๎วหรือเพ่ิงเริ่ม เราเปิดหมด ที่จัดโดยดีเจ ฤทธิ์  

 และ เวลา 22.00 - 24.00 น. รายการ cat radio active ที่จัดโดย ดีเจรุํนเก๐า อยําง วาสนา 
วีระชาติพลี ที่จะมาเปิดเพลงhit เพลงhot จากทั่วทุกมุมโลก ไมํวําจะยุคไหน สมัยไหน เพลงไทยหรือ
สากล ดีเจทํานนี้จะเปิดให๎เราทุกคนได๎ฟังอยํางทั่วถึง 
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ภาพที่ 3.11 ผู๎จัดรายการวิทยุ Cat Radio ชํวง cat radio active 

(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

และวันสุดท๎ายของสัปดาห๑อยํางวันอาทิตย๑ รายการหนังหน๎าแมว รายการแซวหนังออกหน๎า
ไมค๑โดย 4 ดีเจปากแมว ดีเจจ๐อง ดีเจจ๎อย ดีเจโจ๏ก ดีเจคมสัน ถกสารพัดเรื่องหนัง เห็นภาพคมชัด 
แนะนาหนังดีทั้งใหมํและเกํา ทั้งไทยและเทศ ฟอร๑มเล็ก ฟอร๑มใหญํ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12 ผู๎จัดรายการวิทยุ Cat Radio ชํวง หนังหน๎าแมว 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

https://www.facebook.com/thisiscatradio
https://www.facebook.com/thisiscatradio
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จากรูปแบบรายการวิทยุตําง ๆ ที่ได๎กลําวไปข๎างต๎น ผู๎ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับรายการ 
“จดหมายเด็กแมว” เนื่องจาก เป็นรูปแบบรายการวิทยุที่พบเห็นได๎น๎อยในสังคมปัจจุบัน การด าเนิน
รายการจะเป็นไปในรูปแบบที่ ให๎ผู๎ฟังเขียนจดหมายมาบอกเลําเรื่องราวตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันที่พบ
เจอ หรืออาจจะเป็นเรื่องเลําใด ๆ ก็ตาม สํงมายังรายการวิทยุ เพ่ือให๎ผู๎จัด อํานจดหมายนั้น ๆ 
ออกอากาศ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางกัน รวมถึงการเขียนจดหมายเพ่ือปรึกษาปัญหาชีวิต 
ความรัก การเรียน การงาน หรือแม๎กระท่ังการเขียนจดหมายเพ่ือให๎ผู๎ฟังด๎วยกันเอง ได๎รับฟังข๎อความ
ที่เขียนผํานรายการวิทยุ 

ไมํเพียงแตํการเขียนจดหมายสํงไปยังรายการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางผู๎เขียนกับ
ผู๎จัดรายการเทํานั้น เพราะผู๎ฟังรายการดังกลําว ยังมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันด๎วย นั่นก็คือ เวปไซต๑ทวิตเตอร๑ โดยใช๎แฮชแท็ก #จดหมายเด็กแมว เป็นค าค๎น เพ่ืองํายตํอการ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

นอกเหนือไปจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันผํานไซเบอร๑สเปซแล๎ว ในงานกิจกรรมตําง ๆ ที่ถูก

จัดขึ้นโดย Cat Radio กลุํมผู๎ฟังรายการจดหมายเด็กแมว ยังมีการพบปะพูดคุยกันอีกด๎วย อาทิเชํน 

งาน Cat Foodival หรือเทศกาลอาหาร หนึ่งเมนู หนึ่งศิลปิน ที่ให๎ศิลปินและคนทางบ๎านท าอาหารที่

แตํงจากชื่อเพลงตําง ๆ มาขายในงานพร๎อมกับมีมินิคอนเสิร๑ตเล็ก ๆ รวมถึงการ workshop 

ท าอาหารจากดีเจและศิลปินอีกด๎วย ในงานดังกลําว เราจะพบเห็นการรวมตัวของกลุํมผู๎ฟังรายการ

จดหมายเด็กแมว เพื่อนัดปะพูดคุยกัน หรือ ในบางครั้งมีการนัดจับฉลากแลกของขวัญประจ าปีอีกด๎วย 

อันท าให๎เห็นถึงการรวมกลุํมของผู๎ฟังที่ไมํได๎รู๎จักกันมากํอน แตํรู๎จักกันผํานทางการฟังรายการวิทยุ

จดหมายเด็กแมว ซึ่งการพบปะพูดคุยกันนี้เองจึงท าให๎เราเห็นถึงการรวมกลุํมของผู๎ฟังบนพ้ืนที่

สาธารณะที่ถูกจัดกิจกรรมขึ้น 

ไมํเพียงเทํานั้น เพราะการพบปะพูดคุยไมํได๎เกิดขึ้นแคํกับผู๎ฟัง เนื่องจากกลุํมผู๎จัดรายการ

วิทยุจดหมายเด็กแมว หรือดีเจในชํวงเวลาดังกลําว ก็เข๎ารํวมกิจกรรมการจับฉลากด๎วย ยิ่งไปกวํานั้น 

ในชํวงเทศกาลสํงท๎ายปีอยํางชํวงใกล๎สํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ กลุํมผู๎ฟังมักจะรํวมกันสํงของขวัญไป

ยังคลื่นวิทยุ เพ่ือให๎ดีเจท าการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญกันอีกด๎วย ท าให๎เห็นถึงความรํวมมือรํวม

ใจกันระหวํางกลุํมผู๎จัดและกลุํมผู๎ฟัง ที่มีความสนิทสนมและให๎ความสนใจในตัวรายการจดหมายเด็ก

แมวเป็นอยํางมาก  
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เด็กอ้วน vs เด็กแมว 

 หากมองถึงความแตกตํางของคลื่นวิทยุ Fat Radio และ Cat Radio จากการศึกษาพบวํา 
นอกจากชื่อที่เปลี่ยนแปลงแล๎ว ก็แทบจะไมํมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากการด าเนินวิทยุในรูปแบบเกํา
เลย เพราะกลุํมผู๎บริหารและกลุํมทีมงาน ยังคงเป็นกลุํมคนเดิม ๆ ที่รักและชอบที่จะท าอะ ไรที่
แตกตํางไปจากคลื่นวิทยุในกระแสหลัก อาจมีรายการวิทยุบางชํวงที่แตกตํางไปจากเดิม มีผู๎จัดรายการ
หน๎าใหมํ ๆ ที่เข๎ามาแทนที่ผู๎จัด   รุํนเกํา เนื่องด๎วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แตํสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให๎
เห็นชัด จากคลื่นวิทยุเด็กอ๎วนสูํคลื่นวิทยุเด็กแมวนั้น คงหนีไมํพ๎น การเปลี่ยนแปลงจากคลื่นวิทยุที่
หมุนตามหน๎าปัดและคลื่นวิทยุออนไลน๑ เป็นคลื่นวิทยุที่ออกอากาศออนไลน๑เพียงอยํางเดียวนั่นเอง   

 เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบหรือ concept ของตัววิทยุจะเห็นได๎วําแทบจะไมํมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย จากบทสัมภาษณ๑ ของ พงศ๑นรินทร๑ อุลิศ หรือ จ๐อง ผู๎บริหารคลื่น Cat Radio 
ในปัจจุบัน เขามองวํา รายการที่เปิดเพลงยอดนิยมในปัจจุบันนั้น มีเยอะแล๎ว รายการเพลงสํวนใหญํ
ในหน๎าปัดก็เป็นแบบนั้น และพวกเขายังอยากท ารายการวิทยุในรูปแบบนี้ เพราะมองวํา ถ๎าทุกคลื่น
เปิดเพลงยอดนิยมกันหมด คนที่ยังไมํได๎รับความนิยม จะได๎รับความนิยมเมื่อไหรํ หากไมํเปิดโอกาสให๎
คนไมํดังมีโอกาสดังบ๎าง พวกเขาก็คงจะไมํมีวันดัง ดังนั้น หากเลํนแตํเพลงเกําหรือเลํนแตํเพลงที่ดัง
แล๎ว เพลงใหมํ ๆ ที่แตํงเมื่อวานนี้ ก็คงไมํมีโอกาสได๎เลํน แล๎วในสังคมปัจจุบันกลับไมํมีคลื่นใด ๆ ที่ท า
ในรูปแบบนี้เลย อาจจะมีแตํน๎อยมาก ก็เลยอยากจะที่จะท า เพ่ือให๎โอกาสคนท าเพลงใหมํ ๆ ให๎ผู๎ฟัง
รู๎จักกับคนใหมํ ๆ คนที่เขาอาจจะชอบก็ได๎ในวันพรุํงนี้ มะรืนนี้ หรือวันไหน ๆ และเปิดโอกาสให๎กับคน
ที่เขาเพ่ิงท างานบ๎าง 

 สํวนการเปลี่ยนแปลงของกลุํมผู๎ฟังรายการวิทยุจาก Fat Radio สูํ Cat Radio หากมองอยําง
ผิวเผินก็จะเห็นได๎วํา กลุํมผู๎ฟัง Cat radio มีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากกวําชํวง Fat Radio ในแตํกํอน อาจ
เป็นเพราะมีการเปิดกว๎างทางด๎านดนตรีมากขึ้น เด็กวัยรุํนในยุคนั้นเติบโตขึ้น มาเป็นผู๎ฟังที่สามารถ
เข๎าถึงรายการวิทยุได๎งํายขึ้นกวําในอดีต มีวงดนตรีหน๎าใหมํ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในไทยและ
ตํางประเทศ ยิ่งเฉพาะในประเทศไทยเราจะเห็นได๎วํา เป็นกลุํมคนที่มีอายุยังน๎อย ไมํวําจะเป็นตั้งแตํ 
มัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย ที่แตกตํางจากเม่ือกํอนมาก มีพ้ืนที่ในการแสดงออกความสามารถของ
ตนเองและกลุํม ผํานรายการประกวดตําง ๆ ที่มีนับไมํถ๎วน จึงท าให๎เห็นถึงการขยายตัวของกลุํมผู๎ฟัง
แ ล ะ ศิ ล ปิ น ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น นั่ น เ อ ง
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จดหมายเด็กแมว 

 รายการจดหมายเด็กแมว หรือ รายการที่ออกอากาศเป็นประจ าทุกวันอังคารของสัปดาห๑ 
ผํานคลื่นวิทยุออนไลน๑ Cat Radio เป็นรายการที่ให๎ผู๎ฟังทางบ๎าน เขียนจดหมาย หรือ พิมพ๑ เลํา
เรื่องราวตําง ๆ ที่พวกเขาสนใจ อยากรู๎ อยากแบํงปัน หรือ เรื่องราวใด ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน
สํงเข๎ามายังรายการ โดยจะมีผู๎จัดรายการหรือดีเจ คอยอํานและตอบค าถามให๎แกํผู๎ฟังเป็นประจ าทุก
สัปดาห๑ มีสโลแกนประจ ารายการวํา “จะรีบไปไหน? ใช๎ชีวิตสโลว๑ไลฟ์ไปกับรายการตอบจดหมายคน
ฟังสุดฮิต ไขทุกปัญหาชีวิตและเป็นที่พ่ึงทางใจให๎เด็กแมว โดย 3 ผู๎มีอิทธิพลตํอวัยรุํนมากที่สุดแหํงยุค
นี้ โดย ดีเจคมสัน ดีเจบอยตรัย และ ดีเจเล็กกรีซซี่ คาเฟ่ ทุกวันอังคาร 21.00-24.00 น. #จดหมาย
เด็กแมว”  

 

ภาพที่ 3.13 ผู๎จัดรายการจดหมายเด็กแมว 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

จุดเริ่มต๎นของรายการจดหมายเด็กแมว แรกเริ่มเป็นเพียงรายการที่ผู๎จัดต๎องการให๎ดีเจทั้ง
สามทํานได๎ท างานรํวมกัน จึงก าเนิดรายการเขียนจดหมายนี้ขึ้นมา กลุํมผู๎ฟังในตอนต๎นจะเป็นการเปิด
มาเจอด๎วยความบังเอิญ จากการฟังคลื่นวิทยุแฟต เรดิโอ เป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว เมื่อกลับมาในรูปแบบ
ของคลื่นวิทยุแคท เรดิโอและมีรายการที่นําสนใจ แปลกใหมํ ไมํคํอยพบเห็นในปัจจุบันเกิดขึ้น ท าให๎มี
คนสนใจที่จะรับฟังเป็นจ านวนหนึ่ง รวมทั้งความชื่นชอบในตัวผู๎จัดรายการเป็นทุนเดิม จึงท าให๎

https://www.facebook.com/thisiscatradio
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รายการนี้ได๎รับความนิยมตั้งแตํแรกเริ่ม นอกจากนี้ก็มีผู๎ฟังสํวนนึงที่เห็นจากความนิยมในแฮชแท็กทวิต
เ ต อ ร๑  
#จดหมายเด็กแมว ที่ได๎รับความนิยมจนติดเทรนด๑ (Trend)3 เกือบจะทุกสัปดาห๑ ท าให๎เกิดความสนใจ
และอยากรู๎วําเป็นรายการเก่ียวกับอะไร จึงท าให๎มีผู๎ฟังมากขึ้นจากความนิยมนี้ด๎วย  

ทั้งนี้ ในขณะที่รายการวิทยุจดหมายเด็กแมวได๎ออกอากาศตอนเวลา 21.00 -24.00 น. ของ
ทุกวันอังคารของสัปดาห๑ เราจะเห็นได๎วํามีการพูดคุยของกลุํมผู๎ฟังและพูดจัดรายการวิทยุผํานเว็บไซต๑
ทวิตเตอร๑ โดยใช๎ #จดหมายเด็กแมว เป็นสื่อกลางในการค๎นหา สะดวกสบายตํอการโต๎ตอบในประเด็น
ตําง ๆ ที่ถูกพูดถึงจากจดหมาย รวมถึงการ Tweet ประโยคหรือข๎อความใด ๆ ที่นําสนใจหรือเป็นที่
ถูกอกถูกใจของผู๎ฟัง ลงบนหน๎าทวิตเตอร๑ของตนเองด๎วย ซึ่งการใช๎งานในเว็บไซต๑ทวิตเตอร๑นี้เอง ท าให๎
เราเห็นถึงการพูดคุยหรือการติดตํอสื่อสารระหวํางผู๎ฟังและผู๎จัดรายการ เพราะในขณะที่จัดรายการไป
นั้น ผู๎จัดก็มีการเข๎ามาเช็คกระแสหรือความนิยม ความคิดเห็น หรือประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนกับพูดฟัง
ไปด๎วยพร๎อม ๆ กัน ซึ่งในขณะเดียวกัน การใช๎งานบนพ้ืนที่อินเตอร๑เน็ตเว็บไซต๑ทวิตเตอร๑ผําน #
จดหมายเด็กแมว ก็ท าให๎เกิดปฏิสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมคน เพราะการที่เราพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวํางกันและกัน เมื่อเวลาผํานไปจากการคุยกันระหวํางรับฟังรายการ ก็แปรเปลี่ยนกันไปถึง
การคุยเรื่องราวจิปะถะอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให๎กลุํมผู๎ฟังเหลํานั้นมีความสนิทสนมหรือรู๎จักกัน
มากขึ้น มากกวําการฟังรายการผําน ๆ ไปในแตํละสัปดาห๑  

ไมํเพียงการติดตํอสื่อสารระหวํางกันในอินเตอร๑เน็ตเพียงเทํานั้น เพราะจากข๎างต๎น เราจะเห็น
ได๎วํา Cat Radio นอกจากจะเป็นคลื่นวิทยุออนไลน๑แล๎ว ยังมีการจัดกิจกรรมงาน Event ตําง ๆ ที่
หลากหลาย ไมํวําจะเป็น เทศกาลดนตรีขนาดใหญํอยําง Cat Expo เทศกาลขายเสื้อยืดของศิลปิน
และร๎านค๎าตําง ๆ อยําง Cat T-shirt หรือ เทศกาลอาหารที่ให๎ศิลปินท าอาหารขายกันอยํางสด ๆ สํง
ถือมือแฟนเพลงแบบ Cat Foodival อีกด๎วย ซึ่งงานกิจกรรมตําง ๆ เหลํานี้ตํางก็ได๎รับความนิยมที่
แตกตํางกันออกไป นอกจากเป็นงานกิจกรรมที่ท าให๎กลุํมผู๎ฟังแคท เรดิโอ หรือ ไมํได๎ฟังก็ตาม มาท า
กิจกรรมตําง ๆ พบปะคุยกับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบแล๎ว ก็ยังเป็นงานกิจกรรมที่ท าให๎กลุํมผู๎ฟังรายการ
วิทยุจดหมายเด็กแมวได๎รวมตัวกันอีกด๎วย โดยเฉพาะงาน Cat Foodival หรือเทศกาลอรํอยหู หนึ่ง
เมนู หนึ่งศิลปิน ที่เป็นงานกิจกรรมที่กลุํมผู๎ฟังรายการจดหมายเด็กแมวมักจะมาพบปะพูดคุยหรือท า
กิจกรรมรํวมกันมากที่สุด เนื่องจากเป็นงานกิจกรรมขนาดยํอม ไมํวุํนวายหรือคนเยอะมากจนเกินไป 

                                                           
3 เทรนด๑ (Trend) การติดเทรนด๑ในเว็บไซต๑ทวิตเตอร๑ มีความหมายในแงํที่วํา หัวข๎อนั้น ๆ 

หรือ คีย๑เวิร๑ดในเรื่องนั้น ๆ จากแฮชแท็ก ได๎รับความสนใจจากผู๎ใช๎งานทวิตเตอร๑เป็นอยํางมาก  
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อีกท้ังยังมีพ้ืนที่ให๎นั่งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และ รับประทานอาหารจากฝีมือของศิลปินตําง ๆ ยิ่งไป
กวํานั้น ยังมีการนัดรวมตัวเพื่อจับฉลากแลกของรางวัลจากกลุํมผู๎จัดและผู๎ฟังด๎วยกันอีกด๎วย  

เราจะเห็นได๎วํารายการจดหมายเด็กแมวนั้น ท าให๎เกิดการใช๎พ้ืนที่สาธารณะทางสังคม อยําง 
ทวิตเตอร๑ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการรวมตัวท ากิจกรรมตําง ๆ ใน
งานกิจกรรมที่ถกูจัดโดยแคท เรดิโออีกด๎วย ไมํเพียงเทํานั้น เพราะนอกจากที่ได๎กลําวไปแล๎ว กลุํมผู๎ฟัง
ยังมีประโยค หรือ ศัพท๑เฉพาะที่ใช๎เพื่อแทนกับเรื่องราวตําง ๆ ระหวํางกัน เชํน สายตําง ๆ ที่เนื้อหาใน
จดหมายพูดถึง ไมํวําจะเป็น สายเทา ที่พูดถึงเรื่องราว เศร๎า ๆ หมํน ๆ หมอง , สายสีชมพู พูดถึง
เรื่องราวนํารัก ๆ กุ๏กกิ๊ก สดใส ที่คล๎ายคลึงกับวํามองอะไรก็กลายเป็นสีชมพู หรือ สายหิว ก็คือการ
เขียนจดหมายมาบอกเลําเรื่องราว สถานที่ท่ีแนะน าเมนู ร๎านอาหารเด็ด ๆ ให๎แกํกลุํมผู๎ฟังด๎วยกัน เป็น
ต๎น หรือ การน าประโยคท่ีพูดผิดมาหยอกล๎อกันระหวํางผู๎จัดและผู๎ฟัง เชํนค าวํา ไขํเจียวม๎า ที่ ดีเจเล็ก 
กรีซซี่คาเฟ่ อํานผิดจากค าวํา ไขํเยี่ยวม๎า รวมถึงประโยคที่รับรู๎กันเฉพาะกลุํมผู๎ฟังอยํางค าวํา วันนั้น
ของเดือน ที่จะเกิดขึ้นในทุก 1 ในวันอังคารของสัปดาห๑ เป็นวันที่ดีเจจะมาจัดรายการพร๎อม ๆ กัน 3 
คน เพราะปกติจะมีดีเจบอยตรัย และ ดีเจคมสันมาทุก ๆ วันอังคาร แตํถ๎าเป็นวันนั้นของเดือนจะมีดี
เจเล็กกรีซซี่คาเฟ่มาจัดด๎วย หรือถ๎า เป็นค าวํา วันไหนของเดือน ก็จะมีดีเจจ๐อง (พงศ๑นรินทร๑   อุลิศ) 
ผู๎บริหารแคท เรดิโอ มาจัดรายการรํวมด๎วยเชํนกัน  

ในปัจจุบันรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว มีอายุยํางเข๎าปีที่ 4 แล๎ว ท าให๎เป็นสิ่งที่นําสนใจมาก 
วําท าไมรายการวิทยุที่ให๎ผู๎ฟังเขียนจดหมายเข๎ามาเลําเรื่องราวตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันของกลุํมผู๎ฟัง 
นั้นถึงได๎รับความนิยมอยูํไมํน๎อย อีกทั้งยังกํอให๎เกิดการใช๎พ้ืนที่สาธารณะในโลกออนไลน๑ในการ
ติดตํอสื่อสารกับกลุํมผู๎ฟังด๎วยกันเองอยํางสนิทสนมและเป็นกันเอง คล๎ายกับเป็นเพ่ือนที่เราพบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการท ากิจกรรมตําง ๆ รํวมกันไมํวําจะเป็นการรับประทานอาหาร ไปงาน
กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นโดย Cat Radio อยํางที่ได๎กลําวไว๎ในข๎างต๎น และการจัดกิจกรรมขึ้นมาเองของ
กลุํมผู๎ฟังเพ่ือกระชับความสัมพันธ๑และสร๎างความสนุกสนานให๎แกํกลุํม  
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เจ้านกสีฟ้า : Twitter 

 

 

ภาพที่ 3.14 ตราสัญลักษณ๑เว็บไซต๑ทวิตเตอร๑ (twitter.com) 
(ท่ีมา : https://idgthailand.com/ออกแบบโลโก๎บริษัท/) 

 

Twitter คือ เครือขํายสังคมออนไลน๑อีกรูปแบบหนึ่ง ที่เน๎นความเรียบงํายและสะดวกรวดเร็ว

ตํอการใช๎งาน เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ๑ใด ๆ ขึ้น เราสามารถที่จะทวีต (Tweet)4  

ข๎อความเหลํานั้นได๎ทันที อีกทั้งยังสามารถแสดงข๎อมูล ข๎อความเหลํานั้นให๎กับบุคคลที่ติดตามเรา 

(Followers)5 เห็นได๎พร๎อม ๆ กันอีกด๎วย ค าวํา Twitter นั้นมาจากรากศัพท๑ของค าวํา Tweet ที่มี

ความหมายวํา เสียงนกร๎อง จึงท าให๎ใช๎สัญลักษณ๑เป็นรูปนกสีฟ้า โดยที่จะเป็นเพียงสีฟ้าหรือสีขาว

เทํานั้น และจะไมํมีการแสดงเป็นสีอ่ืน ๆ หรือสีด าโดยเด็ดขาด  

                                                           
4 ทวีต (Tweet) การอัพเดทหรือโพสต๑ข๎อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอใด ๆ ก็ตามลงบนทวิต

เตอร๑ของผู๎ใช๎งาน 
5 บุคคลที่ติดตามเรา (Followers) บุคคลที่สามารถเห็นข๎อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ขําวสาร

ตําง ๆ ที่เราได๎อัพเดทลงบททวิตเตอร๑ 
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ซึ่งการเลํน Twitter นั้น ก็คือการติดตามผู๎คนที่สนใจในเรื่องราวที่คล๎ายคลึงหรือเหมือน ๆ 

กับตนเอง ไมํวําจะเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับ การทํองเที่ยว อาหาร เทคโนโลยี ศิลปิน ดารา นักร๎อง 

นักแสดง ทั้งไทยและตํางชาติ รวมถึงการติดตามบุคคลที่เราสนใจอีกด๎วย (Follow)6 

 จุดก าเนิดของ Twitter 

 Twitter ได๎กํอตั้งขึ้นเมื่อ มีนาคม 2549 ที่ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Evan 

Williams และ Meg Hourihan ซึ่ง Evan Williams นั้นก็เป็นคนเดียวกับผู๎สร๎างบล็อกที่ได๎รับความ

นิยมอยํางล๎นหลามอยําง Blogger.com ตํอมาในเดือนกรกฎาคมได๎เปิดตัวเว็บไซต๑ ซึ่งได๎รับความนิยม

โดยมีผู๎ลงทะเบียนใช๎บริการ กวํา 500 ล๎านคนในปี พ.ศ. 2555 มีการ ทวีต (Tweet)  ข๎อความ กวํา 

340 ล๎านข๎อความตํอวัน นับตั้งแตํวันเปิดตัวของ Twitter ก็ได๎กลายเป็นเว็บไซต๑ติดอันดับ 1 ใน 10 

ของเว็บไซต๑ที่มีผู๎เข๎าใช๎งานมากที่สุด นอกเหนือจากการใช๎งานผํานเครื่องคอมพิวเตอร๑ ก็ได๎มีการ

พัฒนาเป็น Application เพ่ือที่สามารถใช๎งานบนโทรศัพท๑มือถือและสมาร๑ทโฟนได๎อยํางสะดวกสบาย

ในปัจจุบัน (ชุตินธร โพธิสุนทร, 2558) 

 รูปแบบการใช๎งานของ Twitter เป็นเพียงการบริการสํงข๎อความ ประโยคสั้น ๆ เพ่ือที่จะบอก

วํา ณ เวลานั้น เราก าลังท าอะไรอยูํ เป็นการบันทึกกิจกรรมตําง ๆ ที่เราได๎ท าลงไปในเว็บไซต๑ของ 

Twitter.com เชํน ก าลังจะกินข๎าว ก าลังจะออกจากบ๎าน เป็นต๎น และเมื่อเราสํงข๎อความในรูปแบบ

ประโยคสั้น ๆ ไปเรื่อย ๆ จะท าให๎เราเห็นถึงการบันทึกข๎อความที่สามารถประติดประตํอเรื่องราว

คล๎ายคลึงกับไดอารี่ เพียงแตํจะสะดวกสบายกวํา อีกทั้งเว็บไซต๑ Twitter ยังสามารถบอกวันและเวลา

ที่เราพิมพ๑ข๎อความสํงไป จึงท าให๎สะดวกในการบันทึกข๎อความ ทดแทนและเพ่ิมความนําสนใจให๎แกํ

ผู๎คนที่ต๎องการจะบันทึกเรื่องราวตําง ๆ แตํไมํชอบการพิมพ๑ข๎อความในรูปแบบพรรณนา หรือ เลํา

เรื่องราวแบบยาว ๆ Twitter จึงเป็นเว็บไซต๑ที่ได๎รับความนิยม และมีผู๎คนเข๎ามาใช๎บริการมากขึ้น  

หากแตํสิ่งที่ท าให๎ Twitter มีประโยชน๑และสนุกสนานมากขึ้น ก็คือ เราสามารถติดตาม (Following)7 

                                                           
6 การติดตาม (Follow) การติดตามบุคคล เรื่องราวตําง ๆ ที่เราสนใจ หรือ การถูกติดตาม

จากผู๎ใช๎งานในเรื่องราวที่สนใจคล๎าย ๆ กัน 
7 บุคคลที่เราติดตาม (Following) บุคคลที่เราสามารถเห็นข๎อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ 

ขําวสาร    ตําง ๆ ที่เขาได๎อัพเดทลงบททวิตเตอร๑ 
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บุคคลอ่ืน ๆ ที่พวกเขาได๎บันทึกข๎อความลงไปใน Twitter ของเขาได๎ วําเขาเหลํานั้นก าลังท าอะไร 

หรือ คิดอะไรอยูํ โดยเมื่อเราติดตาม (Follow) บุคคลใด ๆ แล๎ว เมื่อเขาพิมพ๑ข๎อความใด ๆ ลงใน 

Twitter เราก็จะได๎รับข๎อความเหลํานั้นไปด๎วยพร๎อม ๆ กัน จะเห็นได๎วํา Twitter เริ่มกลายเป็น

เครื่องมือในการกระจายข๎อมูล (Broadcast)8 ของบุคคลใด ๆ ไปยังอีกหลาย ๆ คนได๎อยํางงํายดาย 

ผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ต และที่ส าคัญเราสามารถสํงข๎อความ หรือ บันทึกข๎อความลงใน Twitter ได๎

อยํางรวดเร็วและงํายผํานโทรศัพท๑มือถือหรือสมาร๑ทโฟน (twitter.lomtoe.com, online, n.d.d.) 

เหตุการณ๑ส าคัญของ Twitter 

 Jack Dorsey เป็นผู๎ออกแบบหน๎า Twitter ได๎มีการทวีต (Tweet) ข๎อความแรกเมื่อวันที่ 21 

มีนาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งกํอนหน๎านั้น Twitter ได๎อยูํรํวมกับบริษัท obvious แตํในเดือนเมษายน พ.ศ. 

2550 ก็ได๎เกิดการถอนตัวออกมาจากบริษัท และได๎ตั้งบริษัทใหมํที่ชื่อวํา Twitter, Inc. โดยได๎มีการ

จดทะเบียนที่รัฐเดลาแวร๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 และในเดือน

สิงหาคมปีเดียวกันนั้น ก็ได๎มีการน า #Hashtag เข๎าใช๎งานเป็นครั้งแรกในเว็บไซต๑ Twitter โดยผู๎ใช๎ชื่อ

วํา Chirs Messina (Twitter, 2558) 

 ถัดมาในปีพ.ศ. 2552 เกิดเหตุการณ๑สายการบิน US Airways เครื่องบินตก ซึ่งตกลงไปใน

แมํนฮัดสันของเมืองนิวยอร๑ก ซึ่งในเหตุการณ๑ได๎มีการสํงข๎อความและภาพผํานทาง Twitter โดยถือวํา

เป็นการแชร๑ข๎อมูลได๎ทันเหตุการณ๑มากกวําสื่อตําง ๆ ในตอนนั้นทั้งหมด 

 ในเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2554 Twitter ได๎มีการรํวมมือกับบริษัท Apple เพ่ือน า Twitter 

ลงไปอยูํในโปรแกรมของ iOS5 เดือนกันยายนของปีเดียวกัน ก็ได๎มีการประกาศวํามีเข๎าใช๎บริการ 

Twitter กวํา 100 ล๎านคนตํอเดือนจากทั่วโลก  

                                                           
8 การกระจายข๎อมูล (Broadcast) การกระจายข๎อมูลตําง ๆ ที่ไมํวําจะเป็นภาพ คลิปวิดีโอ 

หรือข๎อความลงในสื่อตําง ๆ 
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ในเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2555 ประธานาธิบดีโอบามาได๎มีการประกาศชัยชนะจากการ

เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผํานทาง Twitter และท าให๎ข๎อความที่ Tweet ในตอนนั้นกลายเป็น

ข๎อความที่ถูกสํงตํอ (Retweet)9 มากที่สุดในโลกตอนนั้น 

 ในเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นการรํวมฉลองวันเกิดครบรอบ 8 ปีของ Twitter จึงได๎

มีการคิดกิจกรรมขึ้นมา เพ่ือให๎สมาชิกผู๎ใช๎งาน Twitter ค๎นหาข๎อความแรกของตนเองที่ได๎โพสต๑ลงใน 

Twitter และในเดือนเดียวกันนั้นเอง ก็ได๎มีการจัดงาน Oscars ซึ่งในงานได๎มีผู๎เข๎าชมสูงสุดอยูํที่ 3.3 

พันล๎านคน และ Ellen DeGeneres พิธีกรในงานได๎มีการถํายรูปรํวมกับนักแสดงที่มารํวมงาน 

จากนั้นได๎มีการโพสต๑รูปภาพพร๎อมข๎อความลงใน Twitter พร๎อมกับติดแฮชแท็ก #oscars ท าให๎มี

การ Retweet จากผู๎ใช๎งานจนท าลายสถิติเดิมของโอบามาลงไปได๎ด๎วยการ Retweet ข๎อความไปอยูํ

ที่ 3,388,913 ครั้งด๎วยกัน และข๎อความนั้นก็ได๎กลายเป็นข๎อความที่มีผู๎ใช๎งาน Retweet มากที่สุด 

(ชุตินธร โพธิสุนทร, 2558) 

แฮชแท็ก (#Hashtag) กับ Twitter 

แฮชแท็ก (Hashtag) คือการใช๎ เครื่องหมาย “#”มาน าหน๎าค าที่เราต๎องการที่จะเน๎น หรือ 

สื่อถึง ซึ่งใน Social Network นั้นจะใช๎ส าหรับค๎นหาสิ่งที่สนใจโดยการใสํ # และตามด๎วยค าที่

ต๎องการค๎นหา จากสํวนนี้จึงท าให๎ชํองทางตําง ๆ ของ Social Network มีการรองรับการใช๎งาน 

#Hashtag เพ่ือใช๎ในการค๎นหาข๎อมูลที่สํงผลให๎งํายและสะดวกรวดเร็วตํอการค๎นหา อีกทั้งยังสามารถ

ดูได๎วําใครสนใจในสิ่งเหลํานี้บ๎าง และหากเรื่องราวใด ๆ ก็ตามที่ได๎รับการให๎ความสนใจจากการ 

Tweet Retweet และการติดแฮชแท็กจากกลุํมคนจ านวนมากแล๎วนั้น ก็ยังสํงผลให๎เกิดการติดเทรนด๑ 

(Trend) ในทวิตเตอร๑อีกด๎วย ซึ่งการติดเทรน๑นั้นก็หมายความวํา เรื่องราวเหลํานั้นได๎รับความนิยม 

หรือ ความสนใจจากผู๎ใช๎งานเป็นจ านวนมาก  
                                                           

9 ข๎อความที่ถูกสํงตํอ (Retweet) เป็นการสํงตํอข๎อความที่คล๎ายกับการ Forward ซึ่งใน
เว็บไซต๑ทวิตเตอร๑จะเป็นการ retweet เพ่ือให๎ข๎อความหรือขําวสารเหลํานั้น ถูกสํงตํอและเห็นในวง
กว๎าง ๆ (จากที่ตอนแรกเห็นจากผู๎ใช๎งานที่ทวีตเพียงคนเดียว เมื่อมีการ Retweet เกิดขึ้น ผู๎ติดตาม
ของผู๎ใช๎งานที่ได๎ท าการ Retweet ไปนั้น ก็จะเห็นข๎อความเหลํานั้นด๎วย ถึงแม๎วําจะไมํได๎ติดตามจาก
บุคคลที่อัพเดทขําวสารนั้นเป็นคนแรกก็ตาม)รวมถึงการ retweet ยังท าให๎เกิดการติด Trend ใน
เว็บไซต๑ทวิตเตอร๑ด๎วยหากมีการ Retweet ข๎อความเหลํานั้นที่ได๎ท าการติดแฮชแท็กเป็นจ านวนมาก ๆ 
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แฮชแท็ก (#Hashtag) เริ่มต๎นใช๎ใน Twitter ในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยคุณ Chris 

Messina ผู๎เชียวชาญเรื่องเทคโนโลยีของสังคมออนไลน๑ในตอนนั้น เป็นคนทวิตด๎วยการติดแฮชแท็ก 

ลงใน Twitter เป็นคนแรก ด๎วยทวิตที่วํา ให๎มาลองใช๎ “#” เพ่ือจัดกลุํมข๎อความกันไหม เชํน 

#barcamp แล๎วตามด๎วยข๎อความ ในตอนนั้นเองคุณ Chris Messina ก็ได๎อยูํในงาน Barcamp จึงได๎

ทวิตข๎อความนี้ขึ้นมา ท าให๎ตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมาทาง Twitter จึงน าแฮชแท็ก มาใช๎เป็นคุณสมบัติอยําง

เป็นทางการ เพ่ือท าการจัดกลุํมทวิตที่มีความเหมือนกันมาอยูํด๎วยกัน อาจถือได๎วํา Twitter เป็น 

Social Network แหํงแรกท่ีน าแฮชแท็กมาใช๎ 

ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการใช๎แฮชแท็กท่ีส าคัญสามารถแบํงออกเป็นข๎อ ๆ ได๎ดังนี้ 

1. ใช๎ในการเพ่ิมค าค๎นหาให๎กับคอนเทนต๑หรือใช๎เพื่อให๎เข๎าใจตรงกันกับผู๎อําน วําตอนนี้ก าลังพูด

ถึงเรื่องอะไรอยูํ 

2. ใช๎เพื่อสร๎างกลุํมเฉพาะที่มีลักษณะบางอยํางรํวมหรือคล๎ายคลึงกัน 

3. ใช๎เพื่อท าให๎โพสต๑นั้น ๆ มีความนําสนใจมากยิ่งขึ้น มีเอกลักษณ๑ มีอารมณ๑ มีความรู๎สึกรํวม 

4. ใช๎บรรยายสิ่งที่ต๎องการจะเน๎นหรือให๎ความส าคัญเป็นพิเศษ 

5. ใช๎เพื่อรายงานเหตุการณ๑ที่ก าลังเกิดข้ึน ณ ขณะนั้น (ชุตินธร โพธิสุนทร, 2558) 

 

ในทางเดียวกันที่ชี้ให๎เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมการใช๎แฮชแท็กที่ส าคัญ ๆ แล๎วนั้น เรายังได๎รับ

ประโยชน๑จากใช๎แฮชแท็กอีกด๎วย นั้นก็คือ 

1. สามารถใช๎ในการสร๎างบทสนทนารํวมกันของผู๎ใช๎งาน Social Network ใน Twitter 

เนื่องจากมีการเกิดขึ้นมากของเรื่องราวตําง ๆ การใช๎แฮชแท็กจึงท าให๎กลุํมคนที่สนใจใน

เรื่องราวเดียวกัน สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข๎อมูลกันได๎งํายขึ้น 

2. สามารถรวบรวมข๎อมูลที่ต๎องการได๎งําย โดยเฉพาะเมื่อมีกิจกรรมตําง ๆ เกิดขึ้น ก็สร๎างมา

สร๎างแฮชแท็ก ของงานนั้น ๆ ขึ้นมา ผู๎ใช๎งานก็สามารถที่จะติดตามและรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ 

ได๎อยํางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3. ใช๎ติดตามดูคูํแขํงในแงํของการตลาด โดยดูจากการใช๎แฮชแท็ก ของคูํแขํงในแงํของผลตอบ

รับที่ได๎เป็นอยํางไรและสามารถน ามาปรับใช๎ให๎เข๎ากับบริษัทของตนได๎อยํางไร 
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4. ใช๎เพ่ือการวิเคราะห๑ข๎อมูล เพราะงํายตํอการรวบรวมข๎อมูลและสามารถดูได๎วํา มีคนแชร๑

ข๎อมูลเหลํานั้นไปแล๎วกี่ครั้ง รวมถึงถูกกลําวถึงมากเทําไรอีกด๎วย (ชุตินธร โพธิสุนทร, 2558) 

 ในยุคเริ่มแรกของ Twitter เราจะเห็นได๎วําผู๎ใช๎งานมักจะเน๎นไปที่การพิมพ๑ข๎อความสั้น ๆ 

เพ่ือบันทึกวําตนเองท าอะไรอยูํ ณ ขณะนั้น บันทึกกิจกรรมตําง ๆ ที่ได๎ท าระหวํางวัน แตํเมื่อเวลาผําน

ไป การเข๎าถึงและการใช๎งานของ Twitter ได๎รับความนิยมมากขึ้นตามล าดับ จากการบันทึกข๎อความ 

กิจกรรมที่ท า ผู๎คนสํวนมากนิยมใช๎บันทึกความรู๎สึก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยหรือถกเถียงกันใน

เรื่องราวตําง ๆ ที่ตนเองสนใจ ไมํวําจะเป็นกับเพ่ือน คนรู๎จัก หรือบุคคลที่ไมํรู๎จัก ผํานหน๎า ไทม๑ไลน๑ 

(Timeline)10 ทวิตเตอร๑ รวมถึงการใช๎ทวิตเตอร๑ในแงํของการตลาด เพ่ือการโปรโมท โฆษณาสินค๎า

ของบริษัทตําง ๆ เนื่องจาก ทวิตเตอร๑สามารถที่จะแจ๎งขําวสารใหมํ ๆ หรือ พูดคุยกับลูกค๎าหรือผู๎ที่

สนใจได๎อยํางสะดวกสบายและงํายตํอการเข๎าถึง จึงท าให๎เกิดการใช๎ทวิตเตอร๑ในแงํของธุรกิจอีกด๎วย 

เราจึงเห็นการพัฒนาของผู๎ใช๎งานเว็บไซต๑ทวิตเตอร๑ที่แตกตํางและหลากหลามากขึ้นจากเดิม เพราะ

การเข๎าถึงที่สะดวกสบายและเป็นการใช๎งานที่ไมํเสียคําใช๎จํายนั่นเอง 

 ดังที่ปรากฏในข๎างต๎น เราจะเห็นได๎วํากลุํมผู๎จัดและผู๎ฟังรายการจดหมายเด็กแมว โดยแคท 
เรดิโอนั้น มีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางกันนั่นก็คือเว็บไซต๑ทวิตเตอร๑ ที่พวกเขา
สามารถพิมพ๑ หรือ บอกสิ่งที่พวกเขาก าลังคิดอยูํใน ณ ขนะนั้นได๎เพียงเวลาไมํกี่วินาที โดยมีแฮชแท็ก 
#จดหมายเด็กแมว เป็นตัวกลางส าคัญในการค๎นหาหรือพูดคุยที่งํายขึ้นกวําเดิม แตํสิ่งที่ส าคัญไป
ยิ่งกวํานั้นก็คือเนื้อหาในจดหมายที่ได๎สํงเข๎าไปยังรายการ ที่มีทั้งความแตกตํางและคล๎ายคลึงกัน
ระหวํางกลุํมผู๎ฟัง ท าให๎เป็นสิ่งที่นําสนใจวํา กลุํมผู๎ฟังรายการจดหมายเด็กแมวนั้น มีความสนใจใน
เรื่องราวที่คล๎าย ๆ หรือ เหมือนกัน อันกํอให๎เกิดความชื่นชอบที่จะรับฟังรายการและติดตามรายการ
มาจนถึงปัจจุบัน 

 

                                                           
10 ไทม๑ไลน๑ (Timeline) หน๎าเว็บไซต๑ทวิตเตอร๑ที่มีการอัพเดทข๎อมูลขําวสารตําง ๆ จากบุคคล

ที่เราติดตาม ตามวันและเวลาที่ได๎ท าการ Tweet Retweet ซึ่งจะท าให๎เราเห็นข๎อมูลขําวสารตําง ๆ 
นอกเหนือไปจากการอัพเดทข๎อมูลของตนเอง 
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การพูดคุยและการเขียนจดหมายเข๎าไปยังรายการจดหมายเด็กแมวนั้น ท าให๎เห็นถึงตัวตนในลักษณะ
ของความชอบ ความสนใจของกลุํมผู๎ฟังมากยิ่งขึ้น ถึงแม๎วําจะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ในสังคมหรือกลุํมผู๎ฟัง แตํก็
ท าให๎เราได๎รับรู๎ข๎อมูลบางสํวน บางเสี้ยวของชีวิตคนอีกกลุํมหนึ่งที่มีลักษณะนิสัยหรือความชอบที่คล๎ายคลึงกัน
มาอยูํรํวมกัน 
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บทที่ 4 

ตัวตนและการสร้างพื้นที่สาธารณะผ่านรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว  

 

 การศึกษางานวิจัยเรื่อง ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อ

สาธารณะครั้งนี้ นอกจากความสนใจการศึกษาถึงการใช้พ้ืนที่สาธารณะในการติดต่อพูดคุยสื่อสาร

ระหว่างกลุ่มผู้ฟังและผู้จัดรายการวิทยุแล้ว ผู้ศึกษายังได้ให้ความสนใจในการศึกษาถึงการแสดงตัวจน

ของผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมวที่ส่งผ่านตัวจดหมายเข้าไปยังรายการอีกด้วย โดยผู้ศึกษาจะใช้การ

เก็บข้อมูลจากการสังเกตเนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏในตัวจดหมายของกลุ่มผู้ฟังภายในปี 2560 และการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขด้านเวลาที่มีอย่างจ ากัดในการวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรมสนทนา จ านวน 7 คน การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าจ านวน 3 คน การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถามแบบสุ่มจ านวน 40 คน และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบแนวคิดอัตลักษณ์และ

แนวคิดพ้ืนที่กับสื่อมวลชน ถึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็ก

แมว ตลอดจนการติดต่อสื่อสารพูดคุยในพ้ืนที่สาธารณะอย่างเว็บไซต์ทวิตเตอร์  

 

จดหมายกับคนฟัง 

 รายการจดหมายเด็กแมว เป็นรายการหนึ่งของคลื่นวิทยุ Cat Radio ที่ออกอากาศทุก ๆ วัน

อังคารของสัปดาห์ มีผู้ด าเนินรายการหลัก 2 ท่าน นั่นก็คือ ดีเจคมสัน และ ดีเจบอยตรัย แต่ทุก ๆ 1 

สัปดาห์ของเดือนในการออกอากาศจะมีดีเจเล็ก กรีซซี่ คาเฟ่ มาร่วมอ่านจดหมายด้วย ซึ่งกลุ่มผู้ฟังจะ

เรียกวันนั้นว่า ‘วันนั้นของเดือน’ เพ่ือเป็นที่รู้กันว่า วันนี้จะมีผู้ด าเนินรายการหลักส าคัญ 3 ท่าน

ด้วยกัน และหากวันไหนที่ผู้จัดอารมณ์ดี หรือโปรดิวเซอร์คลื่นอย่าง ดีเจจ๋อง พงศ์นรินทร์ อุลิศ มาร่วม

แจมอ่านจดหมายด้วย วันที่ออกอากาศวันนั้นก็จะถูกเรียกว่า ‘วันไหนของเดือน’ 
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  รูปแบบของรายการจดหมายเด็กแมวนั้น เป็นการให้ผู้ฟังทางบ้าน เขียนจดหมายเล่าเรื่องราว

ต่าง ๆ ตั้งค าถาม ข้อสงสัย ปรึกษาปัญหาที่พบเจอ หรือ เขียนเรื่องราวใด ๆ ก็ได้ส่งเข้ามายังรายการ 

เพ่ือที่ผู้จัดรายการจะได้อ่านออกอากาศพร้อม ๆ กับตอบปัญหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

ผู้จัดกับผู้ฟัง และผู้ฟังด้วยกันเอง จากการศึกษาพบว่าจุดเริ่มต้นของการฟังรายการจดหมายเด็กแมว

ของกลุ่มผู้ฟังนั้น แบ่งออกได้หลายประเภท บ้างก็ฟังเพราะเปิดเจอผ่าน ๆ บ้างก็ฟังเพราะติดตาม

คลื่นวิทยุมาตั้งแต่สมัยเป็น Fat Radio ฟังเพราะชื่นชอบในตัวผู้ด าเนินรายการหรือดีเจอยู่แล้ว หรือ

เห็นจากแฮชแท็กทวิตเตอร์  #จดหมายเด็กแมว ที่ ได้รับความนิยมจึงลองเปิดฟังบ้าง การ

ประชาสัมพันธ์ของคลื่นและผู้จัด การบอกต่อปากต่อปากของเพ่ือน ๆ รวมถึงการหากิจกรรมท าใน

เวลาว่าง ซึ่งผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมวส่วนมากนั้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มผู้ฟังที่ติดตามมาตั้งแต่

เริ่มมีรายการจดหมายเด็กแมว รวมถึงระยะเวลาในการเริ่มติดตาม เริ่มฟังรายการจดหมายเด็กแมวนั้น 

ก็มีระยะเวลาประมาณหนึ่งปีขึ้นไป หรือติดตามรายการมาตั้งแต่เริ่ม 

 

ตอนแรกเห็นแฮชแท็กในทวิตเตอร์ซักพักแล้วก็สนใจว่ามันคืออะไร โหลดแอพ

แคทมา แต่ยังไม่มีเวลาฟัง มีวันนึงว่างพอดีแล้วเห็นว่าพี่แสตมป์จะมาด้วย เลยได้ฟังเทป

นั้น สนุกดี ก็เลยติดตามมาเร่ือย ๆ ฟังบ้าง ไม่ฟังบ้าง จนหลัง ๆ เร่ิมรู้สึกว่าก็ฟังทุกอาทิตย์

เหมือนกันแฮะ 

(คุณ30 นามสมมติ, สัมภาษณ์: พฤษภาคม 2560) 

 

เป็นแฟนคลับพี่บอยตรัย แล้วพอทราบว่าพี่บอยจะมาจัดรายการก็

ติดตามฟังมาทุกสัปดาห์ 

(คุณ24 นามสมมติ, สัมภาษณ์: พฤษภาคม 2561) 
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เร่ิมแรกก็ลองฟังดูเพราะรู้สึกว่าแปลกดีที่สมัยนี้ยังรายการตอบจดหมายอีก แบบจดหมาย

จริง ๆ ที่ส่งไปรษณีย์มาเลย 

(คุณเด็กบอร์ดเขียว นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) 

 

พี่ฟังตั้งแต่ปี 2557 นะ จ าไม่ได้ขอไปย้อนร าลึกก่อนนะ  ฟังตั้งแต่แฟทเป็นแคท

เลยอะค่ะ แต่จ าไม่ได้ว่ารายการจมดม มาช่วงไหน  แต่ตามมาจากดีเจคลืนแฟตที่ติดตาม

ในเฟซค่ะ 

(คุณติ่งโคโค่หมาของ got7 นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) 

 

ฟังตั้งแต่ครั้งแรก ๆ เลยครับ แต่ช่วงแรก ๆ ฟังบา้ง ไม่ฟังบา้ง หรือฟังผ่านๆหู

ครับ แต่เริ่มฟังจริงจัง หลังจากผ่านไปปีกว่า ๆ ครับ 

(คุณย่องมายิง นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) 

 

ส่วนตัวผมเริ่มฟังจริง ๆ สักประมาณ 2 ปีก่อนครับ พอดีเป็นแฟน แฟตเรดิโอ 

น่ะครับ พอแฟตปิดตัวไปก็เลยตามมาฟังแคทดว้ย 

(คุณหมาใจร้าย นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) 

 

ฟังตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ เพราะเราชอบพี่บอยค่ะ 

(คุณหนูเอง นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) 
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ทั้งนี้จากการท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ฟัง ผู้ศึกษาสามารแบ่งจุดเริ่มต้นของการฟัง

รายการจดหมายเด็กแมวออกได้เป็น หมวดใหญ่ ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การเป็นแฟนหรือติดตามคลื่นวิทยุ Fat Radio มาตั้งแต่ในอดีต เมื่อกลับมาท าในรูปแบบ

ใหม่ เป็นรายการวิทยุใหม่อย่าง  Cat Radio ก็เลยเลือกท่ีจะกลับมาฟังเหมือนเดิม 

2. การติดตามจากศิลปินที่ชื่นชอบมาเป็นดีเจหรือผู้จัด 

3. พบเห็นจากแฮชแท็กในทวิตเตอร์ #จดหมายเด็กแมว ที่ได้รับความนิยมจึงลองเปิดฟังดู 

เป็นต้น  

แต่ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ท าให้กลุ่มผู้ฟังเลือกที่จะรับฟังรายการจดหมายเด็กแมวนั้น ก็คงหนี

ไม่พ้นความชอบหรือรสนิยมส่วนตัว ในเรื่องของการฟังวิทยุ การชอบรายการในรูปแบบที่ให้ผู้ฟังนั้นมี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มีส่วนร่วมกับตัวรายการ อย่างเช่น การเขียนจดหมายเข้าไปพูดคุยกับผู้จัด

รายการ หรือมุมมองที่มองว่าเป็นรายการที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร จึงท าให้เกิดความน่าสนใจ 

ในทางเดียวกัน ขณะที่ผู้ฟังทุกคนมีบทบาทในหน้าที่เป็นผู้ฟังแล้ว ก็มีผู้ฟังส่วนมากมีบทบาทหน้าที่ใน

การเป็นผู้เขียนจดหมายอีกด้วย จากการสัมภาษณ์นั้น ท าให้ผู้ศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ฟังเกือบจะทุกคน 

ล้วนเคยเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ที่ท าให้พวกเขานั้นเลือกที่จะเขียน

จดหมายเข้าไป อาจเพราะท าให้พวกเขารู้สึกว่า ตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “พ่ีเขียนจดหมาย

ไปด้วยแหละ มันเหมือนเราได้มีส่วนร่วมอะ เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่ง” คุณติ่งโคโค่หมาของ got7 นาม

สมมติ, สัมภาษณ์) ความรู้สึกที่อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือ บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ กับเพ่ือน

ที่ฟังรายการเหมือนกัน การเขียนเพ่ือขอค าปรึกษาจากผู้จัดรายการหรือผู้ฟังด้วยกันเอง หรือ การ

เขียนที่มองว่าเป็นการบันทึกความรู้สึกหรืออารมณ์ ณ ขณะนั้นไว้  

 

การส่งจดหมายก็เหมือนกับการขึ้นไทม์แมชชีนของโดเรม่อน ความรู้สึก ค าพูดใน

จดหมาย มันต้องผ่านเวลากว่าจะไปถึงวันที่จดหมายได้อ่านออกอากาศ ความรู้สึกตอนที่

เขียนมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก้ได้ เนี่ยแหล่ะเหตุผล 

(คุณหมาใจร้าย นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) 
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 เรื่องราวที่ถูกบอกเล่าผ่านเนื้อหาในจดหมายนั้น ต่างเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนส่วนนึง ไม่ได้พูด

หรือบอกเล่าให้กับคนรอบข้างหรือรอบตัวฟัง เพราะพวกเขามองว่า ผู้คนเหล่านั้นอาจจะไม่เข้าใจเรื่อง

ที่เขาต้องการที่จะสื่อออกไป รวมทั้งพวกเขายังมองว่า พ้ืนที่ในรายการจดหมายเด็กแมวนั้น เป็นพ้ืนที่

ที่ให้ความสบายใจพื้นที่หนึ่ง ที่พวกเขาสามารถจะเขียน หรือ บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่าง ๆ ให้

คนแปลกหน้าฟังได้อย่างสบายใจ มากกว่าที่จะไปพูดกับคนรอบตัว เพราะบางครั้งเราต่างก็มีเรื่องราว

ที่ไม่สามารถพูดออกไปได้ รายการจดหมายเด็กแมวจึงถือว่าเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่เปิดโอกาสตรงนี้ให้แก่กลุ่ม

ผู้ฟัง ดังนั้นจึงท าให้เห็นว่าการเขียนจดหมายไปยังรายการ หรือ พ้ืนที่ในส่วนที่พวกเขาได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างกันนั้น เป็นพื้นที่ท่ีพวกเขารู้สึกว่าสบายใจ สะดวกใจที่จะแบ่งปันหรือเล่าเรื่องราว

ต่าง ๆ ที่แม้ในบางเรื่องคนรอบตัวในชีวิตประจ าวันของพวกเขาไม่ได้รับรู้ จากการเก็บข้อมูลพบว่า มี

เรื่องราวจ านวนไม่น้อย ที่ถูกแบ่งปันและถ่ายทอดผ่านจดหมาย มากกว่าที่จะถูกเล่าจากปากของ

ผู้เขียน เพราะพวกเขามองว่า เรื่องบางเรื่อง คนรอบตัวก็ไม่เข้าใจ หรือ บางครั้งก็อยากที่จะเล่า

เรื่องราวเหล่านั้นเฉย ๆ ไม่ได้ต้องการค าตอบหรือบทสนทนาใด ๆ ตอบกลับมา พวกเขาจึงเลื อกที่จะ

ใช้จดหมายเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องราวเหล่านั้น  

 

แบบบางอย่างพูดแล้ว คนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจก็มี 

(คุณติ่งโคโค่หมาของ got7 นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) 

 

ใช่ค่ะ บางทีเขียนไปแค่อยากเลา่อยากระบาย เหมือนมีคนคอยรับฟัง 

(คุณหนูเอง นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) 

 

เป็นพื้นทีท่ี่เราเป็นอีกคน เปน็ทีม่ี่คนรู้จักเราอีกมุมนึง ซึ่งเป็นตัวตนอีกด้านมีไ่ม่ใช่ในชีวิต

จริง คือบางมุม เราก็ไม่เคยเปิดเผยในชีวิตจริงกับคนรอบตัว 

(คุณย่องมายิง นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) 
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จากการรวบรวมข้อมูลและฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวตลอดปี 2560 นั้นท าให้เราเห็น

ว่า เนื้อหาในจดหมายของกลุ่มผู้ฟังจดหมายเด็กแมว มักจะมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็น

เรื่องราวที่เป็นปัจเจกมาก ๆ เขียนมาเล่าเรื่องราวของตนเองที่พบเจอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่อง

ความรัก การงาน ปัญหาชีวิต หรือ เขียนมาระบายสิ่งที่อยู่ในใจต่าง ๆ รวมถึงเขียนมาเพ่ือร่วมสนุก

ต้องการชิงรางวัลจากรายการด้วย  

 ในทางกลับกันนั้น เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการสอบถามกับผู้ฟังรายการว่าปกติในชีวิตประจ าวันแล้ว

นั้น พวกเขา ชอบที่จะจดบันทึก หรือ เขียนไดอารี่ทั้งเป็นประจ าและครั้งคราวอยู่แล้วรึไม่ จึงท าให้

ชอบหรือสนใจที่จะเขียนจดหมายมายังรายการ ก็ได้ค าตอบไปในทิศทางเดียวกันว่า ปกติแล้วพวกเขา

ไม่ได้บันทึกหรือเขียนไดอารี่ใด ๆ เลย แต่ตัวรายการจดหมายเด็กแมวนั้นกลับท าให้พวกเขา เลือกที่จะ

เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ส่งมาเล่าเรื่องราวที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน เพราะพวกเขารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้น 

สนุกสนาน และได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ฟังด้วยกัน รวมถึงได้รับข้อเสนอแนะหรือได้ระบายความรู้สึกต่าง ๆ 

กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังมองว่า การเขียนจดหมายไปยังรายการ

จดหมายเด็กแมวยังท าให้เราได้ปรึกษา ได้รับค าตอบที่แปลกใหม่มากกว่าที่จะถามกับคนรอบตัว “การ

เล่าให้คนรอบข้างที่รู้จักฟัง มันจะกลายเป็นการปรึกษาไป ถ้าเราแค่อยากรู้ว่าคนอ่ืนเค้าคิดยังไง มันก็

ได้ค าตอบที่จริงใจดีนะ” (คุณหมาใจร้าย นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561)  

 ทั้งนี้ในการเขียนจดหมายแต่ละครั้ง สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยของการเขียน

จดหมายก็คือ นามปากกา หรือ นามแฝงของนักเขียน เพ่ือที่ผู้เขียนจะได้ไม่ต้องใช้ชื่อนามสกุลจริงใน

การเขียนจดหมายแต่ละครั้ง รวมถึงเป็นสัญลักษณ์หรือชื่อประจ าตัวของผู้เขียนอีกด้วย จากการศึกษา

พบว่า นามแฝงของผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมวนั้น ก็มีที่มาแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นจาก

ความชอบส่วนตัวจึงน ามาเป็นนามปากกา หรือ การซ่อนนัยยะหรือความหมายบางอย่าง อย่างเช่น 

Past unperfect ที่ให้ความหมายแฝงกับนามปากกาของตนเองว่า “เพราะเราเขียนถึงสิ่งที่เราพบเจอ

มา, ประสบการณ์ ซึ่งมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ” (คุณปัญธณัฐ พรหมโชติ, สัมภาษณ์: พฤษภาคม 

2560) จึงได้มาเป็นชื่อว่า Past unperfect  

หรือนามปากกาอย่าง ติ่งโคโค่หมาของ got7 ที่ใช้นามปากกามาจากการติ่งวงดนตรีเกาหลีที่

ตนเองชอบ และมักจะเขียนมาเล่าเรื่องของการติ่งอยู่บ่อยๆ (คุณติ่งโคโค่หมาของ got7 นามสมมติ, 
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สัมภาษณ์: พฤษภาคม 2560) ซึ่งคล้ายกับคุณหมาใจร้าย ที่บอกว่า ชื่อนามปากกาของตนเองนั้นมา

จากศิลปินที่เขาชอบมาก ๆ (คุณหมาใจร้าย นามสมมติ, สัมภาษณ์: พฤษภาคม 2560) แต่ก็ยังมีบางคน

ที่ไม่รู้หรือนึกไม่ออกว่าจะตั้งชื่อว่าอะไร ก็เลยตั้งชื่อง่าย ๆ ให้ตัวเองจ าได้ก็เพียงพออย่างคุณหนูเองที่

ได้บอกกับผู้ศึกษาว่า “ที่มาคือคิดไม่ออกค่ะว่าจะใช้ชื่ออะไร เลยตั้งมั่วๆ” (คุณหนูเอง นามสมมติ, 

สัมภาษณ์: พฤษภาคม 2560) เป็นต้น  

แต่ไม่ว่าที่มา ความหมาย หรือนัยยะใด ๆ ที่ซ่อนหรือแสดงผ่านนามปากกาของผู้เขียน

จดหมายนั้น จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ ไม่มีผลใด ๆ กันการฟังรายการจดหมาย

เด็กแมว เพราะบางครั้งผู้ฟังก็เปลี่ยนนามปากกาของตนเองไปเรื่อย ๆ บ้างก็มี ครั้งแรกอาจจะด้วย

เหตุผลชื่อไม่ถูกใจ หรือบ้างก็จ าไม่ได้ว่าครั้งแรกนั้น พวกเขาเขียนนามปากกาตัวเองว่าอะไร อย่างเช่น 

คุณ Merry ที่เขียนจดหมายเข้ามาว่า “จดหมายฉบับนี้ไม่ใช่จดหมายฉบับแรก แต่จ าไม่ได้แล้วว่าฉบับ

แรกใช้นามปากกาว่าอะไร” (จดหมายของคุณ Merry ออกอากาศเมื่อวนัท่ี 3 มกราคม 2560) 

ยิ่งไปกว่านั้นจากการศึกษาพบว่า เหตุที่ท าให้รายการจดหมายเด็กแมวได้รับความนิยมในกลุ่ม

คนจ านวนไม่น้อยนัก เป็นเพราะว่าตัวรายการมีความน่าสนใจและแปลกใหม่ไปจากรายการวิทยุอ่ืน ๆ 

ที่มีอยู่ในสังคมจากที่ได้อธิบายไปในข้างต้น ไม่เพียงเท่านั้นเพราะนอกจากการที่ผู้ฟัง ได้เขียนบอกเล่า

เรื่องราวที่อยู่ในใจ หรือ ปรึกษา ระบายปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเองพบเจอแล้ว พวกเขายังได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ ระหว่างกันและกัน จากผู้ที่เคยพบเหตุการณ์ท านองเดียวกัน หรือ ได้รับ

ฟังความคิดเห็นจากมุมคนนอก อย่างที่คุณหมาใจร้าย(นามสมมติ) ได้บอกกับเราว่า เราว่าสิ่งที่คนฟัง

โดยเฉพาะเด็ก ๆ ได้หรือแม้กระทั่งเราที่ก็ไม่เด็กแล้ว คือวิธีคิด ปัญหาบางอย่าง ข้อสงสัยบางข้อมันได้

ความเห็นจากผู้ใหญ่ที่คิดเป็น และส่วนตัวเราคิดว่าพวกพ่ีเขาเป็นคนดีน่ะ ได้ซึมซับจากตรงนี้ไปบ้าง 

แล้วก็มันท าให้คืนวันอังคารไม่เงียบเหงาเกินไปนัก  มันเหมือนตอนเลิกงานที่เรานั่งคุยเรื่องที่ไม่ใช่

งานน่ะ มันมีความเป็นกิจจะลักษณะ (คุณหมาใจร้าย นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) หรือ 

เรื่องท่ีเขียนส่งเข้ามาก็มีหลากหลายเรื่องราว มันเหมือนได้เป็นแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน อีกทั้ง

พิธีกรที่ด าเนินรายการก็ยิ่งท าให้รายการสนุกสนาน น่าติดตามอีกด้วย (คุณเด็กบอร์ดเขียว นามสมมติ, 

สัมภาษณ์: มกราคม 2561) 
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 จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า การเขียนจดหมายพูดคุยแลกเปลี่ยน

ระหว่างกลุ่มผู้จัดและกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุนั้น มีความเป็นกันเอง สนุกสนาน ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อ หรือ 

ซีเรียส อีกทั้งยังเปิดกว้างและพร้อมรับฟังทุก ๆ เรื่องราวที่อยากจะแบ่งปัน และทุกคนสามารถเข้า

เป็นส่วนหนึ่งของรายการได้ เพียงแค่มีความชื่นชอบในรูปแบบรายการในลักษณะนี้ 

 

เนื้อหาในจดหมายกับตัวตนของกลุ่มคนฟัง  

 จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า จุดประสงค์หลักของรายการจดหมายเด็กแมวนั้น คือการที่

ผู้ฟังรายการเขียนจดหมายเข้าไปเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องการที่จะปรึกษา ระบาย หาทาง

ออก หรือแม้แต่เสนอความคิดเห็นแก่กลุ่มผู้ฟังและผู้จัดรายการด้วยกันเอง เราจะเห็นได้ว่าตัวเนื้อหา

จดหมายนั้น จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีเรื่องราวที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ถึงแม้ว่าจะเป็น

จากผู้เขียนคนละคน อาจจะเป็นประสบการณ์ร่วมต่าง ๆ ที่พวกเขาพบเจอคล้าย ๆ กันและเขียนมา

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน งานกิจกรรมต่าง ๆ ที่พวกเขาได้มีโอกาสท าเหมือน ๆ กัน 

เช่นการไปงานกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นโดยคลื่น  Cat Radio แต่เป็นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป เราจะ

เห็นได้ว่า กลุ่มผู้ฟังจดหมายเด็กแมวนั้น มีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกัน หรือ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

อาจมองได้ว่าการที่พวกเขาชอบฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวนั้น ก็เป็นหนึ่งในลักษณะร่วม

เช่นเดียวกัน ในเนื้อหาจดหมายที่เราได้ท าการศึกษานั้นจะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องราวที่ไม่พ้นไกลตัว

ออกไปจากกลุ่มผู้ฟังเท่าไหร่นัก ถึงแม้บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่กลุ่มผู้ฟังไม่ได้พบเจอด้วยตนเอง แต่ก็

เป็นเรื่องที่พวกเขาเคยได้รับฟัง หรือ มีส่วนร่วมด้วย  

 ในการเขียนที่ปรากฏในเนื้อหาจดหมายนั้น นอกจากเป็นการเขียนเพื่อบันทึกเรื่องราวที่ได้พบ

เจอในเหตุการณต่าง ๆ หรือเขียนเพ่ือปรึกษา ขอค าแนะน า ยังเป็นการเขียนส่วนหนึ่งที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการในการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด การแสดงความคิดเห็น หรือ บอกเล่าเรื่องราวต่าง 

ๆ ได้อย่างอิสระ และการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่ผู้เขียนต้องการที่จะบอกเล่า โดยมีแรงจูงใจ

ส่วนบุคคลเป็นตัวผลักดันให้เกิดความต้องการที่จะบอกเล่าเรื่อง แสดงออกซึ่งการกระท าในลักษณะ

ต่าง ๆ ประกอบกับรายการจดหมายเด็กแมว เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีความเปิดเผย อันเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่



82 

 

 

กลุ่มผู้ฟัง สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นผลที่ท าให้บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องราว

คล้ายคลึงกัน มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น หรือ บอกเล่าเรื่องราวผ่านจดหมายบนพ้ืนที่แห่งนี้ 

 เนื้อหาจดหมายที่ปรากฏในรายการจดหมายเด็กแมว ท าให้เราเห็นถึงลักษณะร่วมของกลุ่ม

ผู้ฟังรายการ ที่มีความชื่นชอบ หรือ ความสนใจที่คล้ายคลึงกัน จากการศึกษาพบว่า เราสามารถแบ่ง

เนื้อหาจดหมายออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. จดหมายเกี่ยวกับความสนใจ ชีวิตประจ าวันที่พบเจอของปัจเจก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีต 

เรื่องที่ก าลังเกิดขึ้น หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่ปัจเจกมีความสนใจในเรื่องราวนั้น ๆ และ

น ามาถ่ายทอดให้กลุ่มผู้ฟังด้วยกันได้รับรู้  

จดหมายในลักษณะนี้ จะเป็นจดหมายที่นิยมเขียนกันมามาก เพราะเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็สามารถ

เขียนได้ ตามความสนใจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ หรือเรื่องใด ๆ ที่พบเจอในชีวิตของ

ผู้เขียน โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่า เนื้อความในจดหมายรูปแบบนี้มักจะเขียนเล่าเรื่องในลักษณะ 

เช่น จดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนเล่าเรื่องการไปร่วมทริปกับคนแปลกหน้า ‘เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหนูมี

โอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับคนแปลกหน้า 50 คนค่ะ พวกเราทั้งหมดคือผู้ร่วมทริป อ่านเถิดหนา ทริ

ปของพ่ีก้อง ทรงกลด บางยี่ขัน ที่ชวนคนเอาหนังสือเล่มหนามาอ่านด้วยกันหลาย ๆ คน ’ (จดหมาย

ของคุณเมียแมว ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560) หรือจดหมายของคุณปริ๊นส์ เดวิตต์ ที่เขียน

มาเล่าเรื่องประสบการณ์แขนหักครั้งแรก ที่ได้นอนในรถ ambulance ซึ่งจดหมายของคุณปริ๊นส์ เด

วิตต์ที่เขียนมาเล่าเรื่องประสบการณ์แขนหักของเขานั้น เป็นจดหมายที่มีความยาวมาก เพราะเขาได้

เขียนเล่าเรื่องตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น จนถึงการรักษาพยาบาล ซึ่งในปี 2560  จดหมายเล่าเรื่อง

ประสบการณ์แขนหักครั้งแรกของคุณปริ๊นส์ เดวิตต์ นั้นได้ออกอากาศเป็นจ านวน 3 ครั้งด้วยกัน 

เนื่องจากการอ่านจดหมายให้จบในครั้งเดียวจะเป็นการกินเวลาในการออกอากาศ ทางผู้จัดรายการจึง

ได้ท าการแบ่งทอนจดหมายให้ถูกออกอากาศได้หลาย ๆ ครั้ง เพื่อความตื่นเต้นและน่าติดตามต่อไป ซ่ึง

ในฉบับแรกจะเป็นการเล่าเรื่องถึงเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นขึ้น ฉบับที่ 2 จะพูดถึง

โรงพยาบาลที่ได้รับการรักษา ค่ารักษา และเรื่องราวที่เขาจะต้องได้รับการผ่าตัด และจดหมายฉบับ

สุดท้าย จะบอกเล่าถึงการเตรียมตัวเข้าผ่าตัด (จดหมายของคุณปริ๊นส์ เดวิตต์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 

เมษายน, 9 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 2560 ตามล าดับ) 
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นอกจากนี้ยังมีจดหมายของคุณปริ๊นส์ เดวิตต์ ที่เขียนมาแนะน าเรื่องราวของนักมวยปล้ าที่เขา

สนใจ ให้กับผู้ฟังคนอ่ืน ๆ ได้รู้จักอีกด้วย เนื้อหาในจดหมายที่ปรากฏจะเป็นในลักษณะที่ ‘หลังจาก

ห่างหายจากเรื่องมวยปล้ าไปพอนานสมควร ฉบับนี้เลยกลับมาพร้อมกับการแนะน านักมวยปล้ าให้

รู้จักกันครับ’ หรือ จดหมายอีกฉบับที่เห็นถึงกระแสความนิยมของ BNK48 ที่ได้รับความนิยมอย่าง

มาก ก็เลยเขียนเข้ามาแนะน านักมวยปล้ าหญิงชาวญี่ปุ่นที่มีหน้าตาน่ารักไม่แพ้สาว ๆ BNK48 ให้ได้

รู้จักกันบ้าง โดยมีใจความในเนื้อหาจดหมายประมาณว่า ‘จากกระแสวง BNK48 ที่เข้ามาสั่นสะเทือน

วงการดนตรีอินดี้ไทย ท าให้ผมตระหนักได้ว่า ผมควรจะพิมพ์แนะน านักมวยปล้ าหญิงชาวญี่ปุ่น ที่

หน้าตาน่ารักและก าลังเป็นกระแสในขณะนี้ ให้พ่ี ๆ และชาวจดหมายเด็กแมวได้รู้จักกัน เธอคนนั้นคือ 

ไคริ เซนครับ’ (จดหมายของคุณปริ๊นส์ เดวิตต์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 31 ตุลาคม 

2560 ตามล าดับ) ซึ่งจดหมายในลักษณะแนะน าเรื่องราวที่ตนเองสนใจอย่างจดหมายของคุณปริ๊นส์ 

เดวิตต์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ปรากฏอยู่มากในปี 2560 เห็นได้จาก จดหมายของคุณเอกอาสอวอ 

ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่เขียนมาเล่าเรื่องการจองตั๋วคอนเสิร์จออนไลน์ครั้งแรกของ

เขา โดยการเกริ่นน าเรื่องราวของการจองบัตรคอนเสิร์ตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เขาเคยได้ใช้งาน ก่อนจะ

เล่าถึงประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ที่เขาพบ ‘ปกติคอนเสิร์ตที่ผมเคยดู มักจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ได้มี

การแย่งชิงบัตรกันสูง... การจองบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกที่ผมจะเขียนนี้ ก็คือคอนเสิร์ต 

coldpay ที่จะเล่นในเดือนเมษายนนี้’  

ในทางเดียวกันยังมีจดหมายที่เขียนเกี่ยวกับศิลปิน วงดนตรี ภาพยนตร์ หนังสือที่ชอบอีก

จ านวนมาก ที่ปรากฎในรายการจดหมายเด็กแมว อย่างเช่น จดหมายของคุณกวีหน้าราม ออกอากาศ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เขียนมาเล่าถึง การฟังเพลงในชีวิตประจ าวัน การ ได้รับฟังเพลง

รูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่เคยฟังมาก่อน โดยพูดถึงความชอบศิลปินอย่าง เล็ก greasy café (หนึ่งในผู้จัด

รายการวิทยุจดหมายเด็กแมว) จนไปถึงการไปดูเล่นสด ‘เพลงของพ่ีเล็ก ก็เป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตประจ าวันของผมครับ ผมฟังครั้งแรกคือเพลง ป่าสนในห้องหมายเลข 1 ซึ่งประกอบหนังเรื่อง แต่

เพียงผู้เดียว เป็นเพลงที่ผมชอบมากครับ ตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดจ า ได้เลยว่าจะต้องมาดูพ่ีเล็กเล่น

สดในกรุงเทพฯให้ได้ซักครั้ง ผมได้มีโอกาสดูพ่ีเล็กเล่นสด 3 ครั้งครับ’ หรือ จดหมายของคุณติ่งหู ที่

ออกอากาศในวันเดียวกัน เขียนมาเล่าเรื่องราวที่ได้ ไปดูคอนเสิร์ตที่ชอบเช่นเดียวกัน ‘ พอดีว่าได้มี
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โอกาสไปงานแฟน meeting ของศิลปินเกาหลีครั้งแรกในชีวิตค่ะ แน่นอนว่าเป็นวง monstra x’ โดย

เล่าเรื่องตั้งแต่การจองบัตรจนถึงงานที่เกิดขึ้น   

จดหมายของคุณป้าปุยซีเปีย ที่ออกอากาศในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ก็เช่นเดียวกัน ที่พูดถึงการ

เป็นติ่งเกาหลีหรือเป็นแฟนคลับวง Exo โดยได้เล่าเรื่องตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นติ่ง ว่าเริ่มต้นการชอบ 

Exo ได้อย่างไร ความเป็นมาของวงดนตรีในรูปแบบคร่าว ๆ และศิลปินในวงที่เขาชื่นชอบมากที่สุด 

จดหมายที่เป็นเรื่องราวของการเป็นติ่ง หรือ แฟนคลับของศิลปินหรือวงดนตรีต่าง ๆ ยังไม่หมดเพียง

เท่านั้น เพราะยังมีจดหมายของคุณย่องมายิงที่มาพูดถึงการเป็นติ่งวงไกอา หรือ คุณนอราวาเต้ ที่พูด

ถึงสาว ๆ BNK 48 ที่มีการจบการศึกษาออกไป ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เนื้อหาใน

จดหมายที่ปรากฎก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวความเป็นมา เหตุผลที่เขาสนใจศิลปินวงนั้น ๆ สิ่งที่ท าให้

ประทับใจ หรือแม้กระทั่งการชม หรือ อยากจะแนะน าศิลปินที่เราชื่นชอบให้คนอ่ืนได้รับรู้ ได้รู้จัก

เพ่ิมขึ้นนั่นเอง และแน่นอนว่า ไม่เพียงแต่จะมีจดหมายที่เขียนถึงความสนใจทางด้านดนตรีเพียงอย่าง

เดียว เพราะก็ยังมีผู้ฟังอีกมากที่มีความสนใจในเรื่องอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ ภาพยนตร์ กิจกรรม

ต่าง ๆ ที่มีขึ้นในปัจจุบัน อย่างเช่น จดหมายของคุณ NW ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับงานเสวนาเปิดตัวหนังสือนักส ารวจและเรื่องฟินน์อ่ืน ๆ  โดยเนื้อหาใน

จดหมายพูดถึงสถานที่จัด พร้อม ๆ กับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเสวนาวันนั้น 

ในทางเดียวกัน นอกจากจดหมายที่เขียนถึงความชอบในเรื่องราวต่าง ๆ ที่ถูกส่งเข้ามาอย่างล้น

หลามแล้ว เรื่องราวที่ถูกส่งเข้ามาไม่แพ้กันก็จะเป็นเรื่องราวชีวิต อดีต ปัจจุบัน ที่เกิดเหตุการณ์ต่ าง ๆ 

ขึ้นของผู้ฟัง ที่มักจะชอบเขียนเข้ามาเล่า ระบาย หรือ เขียนไว้เพ่ือในอนาคตวันใด วันหนึ่ง จะได้

กลับมานึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อีกครั้ง จดหมายในลักษณะนี้ ถือว่าเป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมมาก

ส าหรับผู้ฟังที่จะส่งเข้าไป เพราะพวกเขาสามารถเขียนเรื่องราวใด ๆ ก็ได้ตามท่ีใจปรารถนานั่นเอง 

 

2. จดหมายเกี่ยวกับการเรียน การงาน และความรัก 

หากพูดถึงเรื่องส าคัญล าดับต้น ๆ ในชีวิตประจ าวันของคนทั่วไปก็คงหนีไม่พ้น เรื่องราวของ การ

เรียน การงาน และความรัก ที่มักจะน าทั้งความสุข ความทุกข์ เสียงหัวเราะ หรือแม้กระทั่งหยดน้ าตา

มาให้ เรื่องราวเหล่านี้จึงถือได้ว่าเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง ที่ผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวนิยมส่งเข้ามา
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กันอย่างล้นหลามเช่นเดียวกัน เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น หัวข้อนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและวนเวียน

อยู่ในทุก ๆ วันของมนุษย์อย่างเรา ๆ นั่นเอง  

มนุษย์ทุกคนจ าเป็นที่จะต้องเรียนหนังสือไม่ว่าใครก็แทบจะหลีกเลี่ยงเรื่องราวเหล่านี้ไปไม่ได้เลย 

เหมือนเป็นมาตราการณ์บังคับตั้งแต่เราเกิดมาแล้ว ว่าเมื่อเรามีอายุถึงก าหนด ก็ต้องถูกส่งเข้าโรงเรียน 

เรียนจนจบหลักสูตรก็เข้าสู่วัยท างานนั่นเอง เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างชีวิตในวัยเรียน และ วัยท างาน 

ก็มีเรื่องราวให้ถูกพูดถึงอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ท าร่วมกัน เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

เพ่ือนร่วมโต๊ะท างาน ทั้งในแง่มุมดี ๆ จนถึงกระทั่งเรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายอย่างเจ้าหน้าที่ท างาน 

เป็นต้น  

จดหมายจากคุณป้าปุยซีเปีย เป็นจดหมายที่เขียนมาเล่าเรื่องชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเขาที่ผ่าน

มาได้อย่างสู้ชีวิต เพราะเขาประสบปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้ท้อแท้เกี่ยวกับ Project จบการศึกษาที่ต้อง

ท านั่นเอง โดยได้เขียนมาเล่าเรื่องการชีวิตในช่วงที่ท าตลอดจนวันที่ส่งผลงาน และจบการศึกษาอย่าง

บริบูรณ์ โดยมีจดหมายทั้งหมดที่ออกอากาศในหัวข้อ ‘การเอาชีวิตรอดจากthesis’ ของคุณป้าปุยซี

เปียจ านวน 3 ฉบับด้วยกัน ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม , 14 กุมภาพันธ์ 20 มิถุนายน 2560 

ตามล าดับ แต่ในฉบับสุดท้ายที่ได้กล่าวถึงนั้น เป็นเรื่องราวที่ท าให้เขาต้องไปพบจิตแพทย์จาก

ความเครียดที่เป็นผลพวงมาจากการเรียน นอกจากนี้ยังมีโปสการ์ดจากคุณเพนกวิน (Painguin) ที่

เขียนสั้นๆเกี่ยวกับการท า thesis ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และจดหมายของคุณ 

เพนกวิน (Painguin) ที่มาเล่าเรื่องการท า thesis ของเขา พูดตั้งแต่วันที่เริ่มสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

อุปสรรค เรื่องราวต่าง ๆ ที่เขาพบเจอระหว่างการท างานชิ้นนี้ จนจบการศึกษาและส่งงานเป็นที่

เรียบร้อย โดยขึ้นประโยคที่น่าสนใจเกี่ยวกับจดหมายฉบับนี้ไว้ว่า ‘อุปสรรคมากมายเหลือเกิน แต่

อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้เรียนรู้ ในการท างานชิ้นนี้ก็คือตัวเราเอง’ ได้ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2560  

จดหมายเกี่ยวกับชีวิตในวัยเรียนไม่ได้มีเพียงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

เพราะว่าก็มีชีวิตในรั้วมัธยมด้วยเช่นเดียวกัน อย่างจดหมายของคุณนจบ. ที่มักจะเขียนมาเล่าเรื่อง 

ชีวิตในรั้วมัธยมต้นของเขาที่ต้องพบเจอกับอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น วันเปิดเทอม งาน open house 

ของโรงเรียน การติวสอบ และการสอบวิชาต่าง ๆ เพ่ือน รวมไปจนถึงความรักท่ีเกิดขึ้นในวัยเรียนด้วย 

จดหมายของคุณนจบ. มักได้รับเสียงหัวเราะจากผู้ฟังหรือมอบความสนุกให้กับผู้ฟังรายการวิทยุ

จดหมายเด็กแมวได้เป็นอย่างมาก เพราะภาษาที่ใช้(ผสมกับน้ าเสียงการอ่านของผู้จัด) และเรื่องราว
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ต่าง ๆ ที่เขาเล่า อย่างเช่น ‘สวัสดีชาวจดหมายเด็กแมวทุกคน ให้ทาย นี่ใคร?’ วันนี้เป็นวันที่ตายด้าน

มากเลย วุ่นวายมาก ๆ เนื่องจากศุกร์นี้จะมีงาน open house ที่โรงเรียน และอังคารที่ 28 สอบวัด

ระดับม.1-ม.2 และสอบปลายภาคในวันพฤหัสที่ 1 ยาวถึงวันที่ 3 ตอนนี้คุณครูสั่งงานประหนึ่งว่า เรา

เรียนวิชาแกคนเดียว เหนื่อยมาก ก.ไก่ล้านตัว ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 หรือ เล่าเกี่ยวกับ

การทะเลาะกับเพื่อนที่ใช้ภาษาในการเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนุก และน่าสนใจ อย่างประโยคที่ว่า ‘เห้ย ตู

เพ่ือนมึงตั้งแต่ป.4นะเว้ย’ หรือตอนที่ทะเลาะกับเพื่อน แล้วถูกเพ่ือนหาว่าน าไปนินทา เลยเกิดประโยค

ที่ว่า ‘เพ่ือนตูยังไม่มีเลย ใครจะเอาเพ่ือนอย่างมึงไปนินทาว่ะ ตูท าแล้วตูได้อะไร’ ออกอากาศเมื่อวันที่ 

21 มีนาคม 2560 ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีจดหมายของคุณ ตะวัน ที่เขียนถึงชีวิตมหาวิทยาลัยที่ก าลังจะ

เริ่มขึ้นและปรึกษาว่าจะรับมือรุ่นพ่ีในมหาวิทยาลัยอย่างไรดี กับการเข้าไปเป็นน้องใหม่ ออกอากาศ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นต้น  

นอกจากชีวิตในวัยเรียนแล้ว ชีวิตในวัยท างานก็มีเรื่องราวมากมายที่ส่งเข้ามา อย่างเช่น โปสการ์ด

สั้น ๆ ของคุณสายฟ้าฟาด ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เขียนมาบอกเล่าว่าเขาได้ไป

ท างานที่เชียงใหม่ หรือ จดหมายของคุณ Tea Three Tree ที่เขียนเล่าเรื่องราวหลังการเรียนจบ การ

ท างานของเขา จนเปลี่ยนแปลงมาเป็นการท าธุรกิจส่วนตัวในแบบที่เขาชอบ นั่นคือท าข้าวขาย แต่ก็มี

เหตุผลต่าง ๆ ที่ท าให้ต้องเลิกกิจการนั้นไป จนเป็นเรื่องราวการหางานใหม่ ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 

พฤษภาคม 2560 และจดหมายของคุณ Nahuel Egan ที่ได้เขียนมาเล่าเรื่องราวหลังเรียนจบและการ

เลือกที่ท างานของเขาที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ แต่ว่าชีวิตก่อนท างานของเด็กมหาลัย

ส่วนมากนั้น คงหนี้ไม่พ้นการฝึกงาน ที่เป็นทั้งในรูปแบบการบังคับของภาควิชาหรือแม้แต่ความสมัคร

ใจของนักศึกษาเอง ดังนั้นจดหมายเกี่ยวกับชีวิตเด็กฝึกงาน จึงเป็นจดหมายรูปแบบหนึ่งที่ถูกส่งเข้ามา

เช่นเดียวกัน โดยผู้เขียนมักจะเล่าเรื่องราวชีวิตในช่วงฝึกงาน สถานที่ เพ่ือน สิ่งที่ต้องท า และ

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะนั้นด้วย  

หรือแม้แต่จดหมายของคุณ อีก 3 กิโลเมตรถึงดาวพลูโต ที่เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลัง

เรียนบและลบค าสบประมาทต่าง ๆ ท างานที่ไม่เคยคิดว่าจะท าได้ออกมาได้อย่างพอใจ ตลอดจนชีวิต

การท างานของเขา ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 แต่ว่าไม่ได้มีเพียงเรื่องราวที่ถูกเขียนเข้ามา

พูดถึงปัญหาในชีวิตการท างานเพียงเท่านั้น เพราะจดหมายของคุณข้าวโพดโรงหนังพันธุ์สุลต่าน ได้

เขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับค าแนะน าจากการท างาน จนท าให้ได้รับค าแนะน าดี ๆ 

มากมายมาใช้ในชีวิต ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 
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ในทางเดียวกัน ยังมีจดหมายที่ส่งเข้ามาข้อค าแนะน า ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการท างานอย่าง ไม่

เพียงแต่จดหมายเท่านั้น เพราะมีโปสการ์ดของคุณก้อนหินใต้ท้องทะเล ที่พูดถึงการจะเริ่มงานที่ใหม่ 

จึงมาปรึกษา ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานครั้งแรก ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 

หรือจดหมายของคุณน้นฝาม ที่เขียนเข้ามาพูดถึงชีวิตการท างาน ที่ต้องท างานเกือบจะทั้งวัน นั้นก็คือ

ท างานตั้งแต่เวลา ตี5จนถึงตี2 และคุณอุ้ม ที่เขียนมาปรึกษาปัญหาเรื่องการท างานกับคนที่ไม่ชอบ 

ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 และ 14 มีนาคม 2560 ตามล าดับ 

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ว่าเรื่องราวของความรัก ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ใคร ๆ ต่างก็มักจะพูดถึง 

เป็นหัวข้อหลัก ๆ ในการสนทนาในกลุ่มต่าง ๆ เลยก็ว่าได้ รายการจดหมายเด็กแมวก็เช่นกัน มี

จดหมายที่เขียนมาเล่าเรื่อง ปรึกษาปัญหา ข้อค าแนะน า เกี่ยวกับความรักในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็น เรื่อง แฟนเก่า แฟนใหม่ อกหัก แอบรัก แอบชอบ เป็นแฟนกัน ตลอดจนการแต่งงาน  

ในเรื่องของความรัก ทุก ๆ คนมักจะเจอกับปัญหาต่าง ๆ ผู้ฟังวิทยุรายการจดหมายเด็กแมวก็

เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงท าให้เห็นจดหมายที่เขียนเข้ามาขอความคิดเห็น ค าปรึกษา จากผู้จัดและผู้ฟัง

ด้วยกันเอง อย่างจดหมายของคุณส.แมวโหด ที่เขียนมาปรึกษาเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จบลงไป

แล้ว ในรูปแบบที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักในอดีต แต่ใจความส าคัญของจดหมายฉบับนี้คือ ‘ถ้าเรา

เชิญแฟนเก่า มางานแต่งของเรา มันจะดูใจร้ายเกินไปไหมคะ เพราะเขากับเราไม่ได้ลงเอยกันด้วยดี

เท่าไหร่ แต่ยังนับถือเขาเป็นพ่ีชายคนหนึ่ง’ พร้อมกับทิ้งท้ายจดหมายด้วยค าถามว่าถ้าผู้จัดรายการ

จดหมายเด็กแมวเป็นผู้ถูกเชิญ จะไปงานแต่งงานหรือไม่  

หรือจดหมายของคุณป้อม ที่พูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของเขาที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นัก 

เพราะเกิดการงอนง้อระหว่างกันในขณะที่เดินทางเที่ยวในวันหยุดยาว ‘แฟนผมงอนตุ๊บป่องจองตั๋ว

เครื่องบินกลับกรุงเทพไปเสียแล้ว’ จึงเขียนเข้ามาขอค าแนะน าในการง้อคนรักของเขาจากผู้จัดและ

ผู้ฟัง ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 จดหมายจากคุณยุ้ย ที่เขียนมาถามเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความรักอย่างเช่น ‘รู้ตัวเองว่ามีความรักเมื่อไหร่’ ‘ถ้าจะซื้อของขวัญให้คนที่ชอบจะซื้ออะไรดี’  หรือ 

‘เราจะบอกชอบเขาตอนไหนดี’ เป็นต้น จดหมายจากคุณเขียนหวาน ที่สงสัยเรื่องราวเกี่ยวกับความ

รักเข้ามาถามไถ่กับผู้จัดและผู้ฟัง อย่างเช่น ‘เป็นแฟนกันจ าเป็นต้องอัพรูปคู่ลง facebook ไหม’ ‘ต้อง

ประกาศตัวว่ามีแฟนแล้วไหมหรือไม่ต้องก็ได้’ หรือ ‘การไม่ลงรูปคู่วัดความบริสุทธิ์ใจกันได้ไหม’ เป็น

ต้น ได้ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และจดหมายของคุณ ด.ช.งมสินี ที่เขียนมาเล่า

เรื่องราวที่หนทางการศึกษาท าให้ไปพบกับเธอคนนั้น อย่างหัวข้อที่น่าสนใจอย่าง ‘ประสบการณ์ไป
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ฝึกงานญี่ปุ่น 2 เดือนกับเธอคนนั้น’ ที่ได้เล่าเรื่องตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ จนถึงความสัมพันธ์ในปัจจุบันว่า

เป็นอย่างไรในรูปแบบไหน  

ทั้งนี้ก็มีจดหมายที่เขียนเข้ามาระบายความรู้สึกต่าง ๆ ในเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นแง่มุมต่าง 

ๆ อย่างเช่นจดหมายของคุณซิงค์ มีใจความส าคัญในจดหมายว่า ‘หลังจากที่เราคบกัน เธอก็ยังคิดถึง

เขา’ ซึ่งได้ระบายและเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนรักของตนที่ยังคงคิดถึงเขาคนนั้นอยู่เสมอ จนท าให้เขาต้อง

ท าอะไรบางอย่าง ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือจดหมายของคุณแป้ง ที่เขียนมาพูดถึง

ความรักที่ต้องจบความสัมพันธ์ลงไป แต่มีเรื่องราวที่ยังต้องท าด้วยกันอยู่ นั่นก็คือการไปคอนเสิร์ต

ด้วยกัน เพราะได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนั้นไปแล้ว ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  

ในทางกลับกันความรักก็ไม่ได้มีเพียงความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเพียงอย่างเดียว เพราะ

จดหมายของคุณหนูเองท่ีเขียนถึงความรัก ความผูกพัน ความทรงจ าที่มีต่อสัตว์เลี้ยงตัวแรกในชีวิตของ

เขา มีใจความส าคัญว่า ‘หนูเคยเลี้ยงน้องหมา 3 ตัว ที่เติมเต็มชีวิตในวัยเด็ก’ พร้อม ๆ กันแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 

ความรักอาจท าให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ มากมาย แต่เรื่องราวที่ถูกเล่าหรือมักจะนิยมได้รับการ

ถ่ายทอดมักจะเป็นเรื่องความรักที่ท าให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบมากกว่าในแง่บวก แต่จดหมายจากคุณ 

Justaway ก็ได้พูดถึงแง่มุมดี ๆ ของความรักที่ท าให้เขาฟังเพลงเศร้าได้ไพเราะมากกว่าเดิม โดย

เนื้อหาในจดหมาย จะพูดถึงความรักที่เกิดขึ้นในอดีตที่ถึงแม้ว่าจะจบลงไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด แต่ก็

นับว่าเป็นเรื่องดี ๆ ที่ได้เกิดขึ้น เพราะเขาได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ‘ตลอดเวลาที่รู้จักกันมา ทุกอย่างมันท าให้

ผมเป็นผมอยู่แบบทุกวันนี้ ซึ่งผมก็ยินดีครับ อย่างน้อย ๆ ก็ฟังเพลงเศร้าเพราะขึ้นแหละครับ ’ 

ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  

ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของการเรียน การงาน และความรัก เป็นเรื่องราวที่ผู้ฟัง

สนใจและนิยมเขียนกันมาอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะด้วยการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ปรึกษาปัญหา ขอค าแนะน า 

จนกระทั่งระบายความในใจหรือความรู้สึกที่มี เพ่ือให้ตัวเอง รู้สึกสบายใจ รู้สึกดีขึ้น หรือแม้แต่ได้รับ

ค าปรึกษาหรือได้เล่าเรื่องราวที่ไม่เคยเล่าออกไปนั่นเอง  
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3. จดหมายแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือสิ่งที่น่าสนใจ 

จดหมายในลักษณะนี้ เป็นจดหมายที่นิยมเขียนเข้ามาแนะน าสิ่งที่พวกเขาสนใจ ที่ไม่ว่าจะเป็น 

สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร เพลง หนังสือ ภาพยนตร์ หรือเรื่องราวใด ๆ ก็ตามที่ผู้เขียนสนใจ 

ต้องการที่จะเผยแพร่และบอกเล่า เพ่ือให้เป็นที่รู้จักหรือให้คนอ่ืน ๆ ได้ลองท าตาม ได้เดินทางไปบ้าง 

จดหมายรูปแบบนี้จึงเป็นจดหมายที่มีเนื้อเรื่องหลักไปในโทนเดียวกัน นั่นก็คือการแนะน าสิ่งดี ๆ ที่เรา

เจอ ให้กับผู้จัดและผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวนั่นเอง 

ตัวอย่างจดหมายที่ปรากฏในปี 2560 ก็มีทั้งการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ แต่ว่า

ส่วนมากจดหมายที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเที่ยวนั้น มักจะเขียนมาเล่าความสนุกสนาน 

บรรยากาศ เรื่องราวที่พบ กิจกรรมต่าง ๆ ที่พวกเขาได้ท ามากกว่าที่จะเชิญชวนหรือแนะน าให้มา ซึ่ง

การจดหมายเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ฟังและผู้จัดอยากที่จะไปสัมผัสบรรยากาศ ประสบการณ์

และสถานที่ท่ีถูกเล่าผ่านตัวหนังสือในจดหมายได้ดีทีเดียว  

ในทางเดียวกันไม่ได้มีเพียงจดหมายเท่านั้นที่ถูกส่งมาเพ่ือพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพราะ

ส่วนมากมักจะถูกส่งมาในรูปแบบของโปสการ์ดจากสถานที่นั้น ๆ เลยอย่างเช่น มักจะมีข้อความว่า 

‘มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แมลงสยาม แมลงเยอะมาก ผีเสื้อแยะมาก เป็นมิวเซียมที่น่ามาเที่ยวนะ ’  

โปสการ์ดจากเชียงใหม่ รูปพิพิธภัณฑ์แมลงสยาม ของคุณบอยและCJ ที่ออกอากาศ เมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2560  

โปสการ์ดคุณ ไข่ตุ๋นอุ่นๆ ตุ่นต้มนึ่ง จากอเมริกา ที่มีใจความว่า  ‘ไปเที่ยวรอยัลจอร์ชบีช สระพาน

ไม้ที่สูงที่สุดในโลก ก่อนที่จะมีลีกูแองฮี (ของจีน) อากาศดีและสูงมาก ๆ หวังว่าจะชอบโปสการ์ดนะ’ 

ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และ โปสการ์ดจากปาย ของคุณโอ๋ ที่เขียนมาว่า ‘ครั้งแรกที่

เขียนโปสการ์ด ไม่รู้จะเขียนให้ใครเลยเขียนมารายการ มีโอกาสมาเที่ยวนะ’ ออกอากาสเมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2560 เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการแนะน าร้านอาหารอย่างจดหมายของคุณผักกาดน้ าใส ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 

21 มีนาคม 2560 ได้พูดถึงสภาพอากาศร้อน ๆ ในช่วงเวลากลางวันของประเทศไทย ที่หากได้กินขนม

หวานเย็น ๆ ที่ถูกใจก็คงดีไม่น้อย อย่างประโยคที่บอกว่า ‘ผมมีโอกาสได้ไปกินลอดช่องแตงไทยเมื่อ

สัปดาห์ที่ผ่านมา’ หรือการแลกเปลี่ยนร้านขนมหวานที่ถูกใจของใครหลาย ๆ คนอย่างเช่น ร้าน

เฉาก๊วยและลอดช่อง ที่ช่างเหมาะกับอากาศร้อน ๆ ณ ขณะนั้น และจดหมายที่พูดถึงภาพยนตร์ที่
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ตนเองได้ไปชมมาและมาแลกเปลี่ยนภาพยนตร์ที่สนใจ พร้อมกับตั้งฉายาให้กับภาพยนตร์เหล่านั้น 

อย่างเช่น การแสดงแห่งปี หนังฟินแห่งปี ดูซ้ าแห่งปี เป็นต้น ของคุณเพนกวิน (PENGUIN) ออกอากาศ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 

 จะเห็นได้ว่าจดหมายในลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่จดหมายที่เป็นลักษณะที่ตรงไปตรงมา ในแง่

ของการเชิญชวนให้มาเที่ยว แต่กลับทิ้งท้ายข้อความน่ารัก ๆ อย่างเช่น มีโอกาสมาเที่ยวนะ สวยมาก 

ๆ เลย อากาศดีมาก ฯลฯ ที่เป็นประโยคจูงใจให้ทั้งผู้ฟังและผู้จัดรู้สึกอยากไปสัมผัสหรือได้รับ

ประสบการณ์ เก็บเก่ียวความทรงจ าจากสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น 

 

4. จดหมายที่เป็นเรื่องเล่าจากความฝัน หรือ เรื่องลี้ลับที่พบ 

จดหมายในลักษณะนี้ มักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ถูกส่งมาบ่อยนัก เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะพบกับ

เรื่องราวลี้ลับชวนขนแขนลุกนั่นเอง แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ฟังบางคนที่มักจะพบเจอเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็น

ประจ า เขียนมาบอกเล่าประสบการณ์ลี้ลับของเขา ให้ผู้จัดและผู้ฟังคนอ่ืนรับรู้และช่วยกันลุ้นระทึกหา

ค าตอบไปพร้อม ๆ กัน อย่างเช่น คุณปีโป้ ที่จากการเก็บข้อมูลนั้น พบว่าในปี 2560 เขาได้เขียน

จดหมายเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับต่าง ๆ ที่เขาเจอไม่ว่าจะเป็น ที่บ้านเช่า คอนโด ห้องเก่า หรือแม้แต่บ้าน

ที่ไปอยู่ตอนไปต่างจังหวัด เป็นจ านวน 10 ฉบับด้วยกัน  

นอกจากจดหมายที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับหรือประสบการณ์ขนหัวลุกที่เขียนส่งเข้ามาแล้ว ก็ยังมี

จดหมายในท านองทางเดียวกัน อย่างเรื่องราวของความฝัน ที่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะ

เกิดขึ้นจริงหรือไม่ อาจเคยเกิดขึ้น หรือไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้ เขียนส่งเข้ามาบอกเล่าให้ผู้จัดและผู้ฟังคน

อ่ืน ๆ ได้รับฟังด้วย อย่างเช่นจดหมายของคุณก้อนหินใต้ทะเล ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มกราคม 

2560 ได้เขียนมาเล่าเรื่องราวความฝันของเขาที่เป็นฝันเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ชอบ ‘เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟังพี่เล็ก

เล่าเรื่องงู ซึ่งเป็นสัตว์ที่หนูกลัวมากที่สุด เนื่องจากลักษณะรูปร่าง และความมีพิษของมัน ขนาดเห็นไกล ๆ 

ยังขนลุกเลย ไม่อยากเข้าใกล้แม้แต่ในความฝัน พูดถึงความฝันหนูเคยฝันถึงงูแค่ 3 หรือ 4 คร้ังเท่านั้น ไม่ฝัน

ว่าวิ่งหนี ก็ตีงูจนตาย’ เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างจดหมายที่เขียนเรื่องราวลี้ลับ 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

 จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า จดหมายในลักษณะดังกล่าวนั้น อาจจะปรากฏไม่มาก

เท่ากับจดหมายในรูปแบบลักษณะอ่ืน ๆ เพราะไม่ใช่เรื่องราวที่ทุกคนจะเจอบ่อย ๆ หรือเกิดเหตุการณ์

เรื่องราวเหล่านั้นขึ้นกับตนเอง แต่ก็เป็นเรื่ องราวที่แตกแยกออกมาจากหัวข้ออ่ืน ๆ เพราะมี

ลักษณะเฉพาะของเรื่องเล่ามากกว่านั่นเอง  

 

5. จดหมายเกี่ยวกับหัวข้อที่รายการวิทยุจดหมายเด็กแมวตั้งขึ้น 

  จดหมายในลักษณะนี้จะเป็นจดหมายที่อยู่ในช่วง วันส าคัญ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใน

ปีนั้น ๆ อย่างเช่น วันปีใหม่ วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ วันฮัลโลวีน เป็นต้น จากการการเก็บข้อมูล 

พบหัวข้อที่รายการวิทยุจดหมายเด็กแมวได้ตั้งเพ่ือให้ผู้ฟังได้เขียนจดหมายเข้ามา นั่นคือ  

 

5.1 จดหมายขอพรจากซานต้า  

  จดหมายในหัวข้อนี้เป็นจดหมายที่ตกค้างมาจากปลายปี 2559 ที่ได้ถูกน ามาอ่านออกอากาศ

ต้นปี 2560 เนื้อหาของจดหมายหัวข้อนี้ จะเป็นการเชิญชวนให้ผู้ฟังเขียนจดหมายเข้ามา ในลักษณะที่ 

ถ้าสมมติเราขอพรจากซานต้าครอสได้จะขอพรอะไร อย่างไร ตัวอย่างเช่น จดหมายของคุณ 

maybemy ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่มีข้อความที่ปรากฏว่า ‘สวัสดีครับ ลุงซานต้า 

https://www.facebook.com/thisiscatradio
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งงล่ะสิครับ ที่อยู่ ๆ ช่วงนี้ก็มีคนเขียนจดหมายมาหาลุงกันเยอะแยะ อันนี้ก็ต้องโทษพ่ี ๆ ดีเจและ

ทีมงานรายการจดหมายเด็กแมวเขานะครับ ที่มาตั้งหัวข้อเชิญให้แฟน ๆ รายการที่มีความโลภอยู่

มากมายมหาศาล ได้เขียนจดหมายถึงซานต้าครอส’ เช่นเดียวกันกับ จดหมายของคุณทองหยอง ที่แม้

จะไม่ค่อยจะอินกับช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่ก็ที่มีเนื้อหาใจความส าคัญในจดหมายว่า ‘ช่างเถอะ ไม่รู้จะ

เขียนอะไร งั้นผมจะเขียนมาขอของขวัญลุงซานต้าแบบที่พ่ี ๆ บอกดูก็ได้ จะว่าของขวัญก็ไม่เชิง เอา

เป็นขอพรซานต้าแบบไทย ๆ ตามนิสัยผมเลยดีกว่า ไหน ๆ จะขอแล้วผมขอหลาย ๆ  ข้อเลยนะ’ 

ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  

 

5.2 จดหมายความรักไม่รัก 

หากพูดถึงเดือนกุมภาพันธ์ อันดับต้น ๆ ของสิ่งที่นึกถึงในเดือนนี้ คงหนีไม่พ้นวันวาเลนไทน์ หัวข้อของ

การเขียนจดหมายเรื่องนี้ก็เช่นกัน เป็นหัวข้อที่ให้ผู้ฟังเขียนจดหมายเกี่ยวกับเรื่องความรัก ที่ จะรัก

หรือไม่รักก็ได้ เข้ามายังหลายการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ หรือแม้แต่ขอ

ค าแนะน าจากผู้จัดและผู้ฟัง ซึ่งความรักไม่รักที่เขียนส่งเข้ามาจะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะ อกหัก 

รักคุด มีแฟน เลิกกับแฟน แอบชอบ แอบรัก ชอบเพื่อนสนิท ชอบคนข้างบ้าน เป็นต้น  

  จดหมายในหัวข้อความรักไม่รัก จะมีเนื้อหาอย่างเช่น จดหมายของคุณบมบ. ที่ได้เขียน

เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ความรักที่เคยผ่านมา อันมีใจความส าคัญที่โยงให้เห็นถึงการเขียน

จดหมายตามหัวข้อที่ก าหนดของผู้จัดรายการว่า ‘ช่วงวาเลน์ไทน์นี้ให้เขียนจดหมายเกี่ยวกับความรัก

หรือไม่รักส่งเข้ามา ก็เลยนึกอยากจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครั้งนั้นซะหน่อยแล้วกันครับ ’ 

หรือจดหมายของคุณกระดาษไขและมีดโกน ที่เขียนถึงความรักในอดีตที่เคยเกิดขึ้นและกลับมาท าให้

พวกเขาได้พบเจอกันอีกครั้งจากประโยคใจความที่ว่า ‘ทั้ง ๆ ที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่กลับไปวงเวียนกับ

วงจรนั้นอีก’และจดหมายของคุณอีก 3 กิโลเมตรถึงดาวพลูโต ที่ข้ึนต้นประโยคจดหมายเกี่ยวกับความ

รักฉบับนี้ว่า ‘เราต่างไม่ได้รักกันมากพอ ที่จะท าให้เราทั้งคู่เกิดความเชื่อใจ และฉันคงไม่ได้มั่นคงและ

ชัดเจนมากพอ ที่จะท าให้เธอซื่อสัตย์ เธอไม่ได้เป็นคนดีมากพอที่จะยับยั้งชั่งใจ และฉันไม่ได้เป็นคนดี

มากพอ ที่จะท าให้เธอหยุดที่ฉัน’ อันแสดงให้ถึงการเกริ่นเรื่องความรักท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกัน 

และจดหมายของคุณผมเอง ที่ใช้โอกาสวันแห่งความรัก เขียนถึงเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้น ซึ่งมี

ประโยคส าคัญว่า ‘จากคนที่รักไม่ได้ถึงคนที่ไม่ได้รัก’ 
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  ไม่เพียงแค่จดหมายเกี่ยวกับความรักในช่วงวันวาเลนไทน์แล้ว เพราะยังมีโปสการ์ดจากคุณ

น้องไหม ที่เขียนเข้ามาอวยพรวันวาเลนไทน์ให้กับผู้จัดและผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวอีกด้วย  

ซึ่งจดหมายและโปสการ์ดที่ได้ยกตัวอย่างไปข้างต้น ได้ออกอากาศในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตรง

กับวันวาเลนไทน์พอดี เราจะเห็นได้ว่าจดหมายที่กล่าวถึงนั้น มีเนื้อหาใจความส าคัญคล้าย ๆ กับ

จดหมายในหัวข้อความรัก แต่ในทางกลับกันจดหมายที่ถูกออกอากาศในวันนั้น เขียนขึ้นมาเพ่ือให้ตรง

กับ      วันวาเลนไทน์และหัวข้อที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยผู้จัดรายการโดยเฉพาะ 

 

5.3 จดหมายถึงในหลวง (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 

จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ในหลวงรัชกาล

ที่ 9  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา จึงท าให้ผู้จัดรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ตั้งหัวข้อ 

จดหมายถึงในหลวง ขึ้น เพ่ือให้ผู้ฟังได้เขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว หรือเรื่องใด ๆ ส่งเข้ามายังรายการ ซึ่งส่วนมาก

จะเป็นจดหมายที่เขียนขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 หรือวันที่ออกอากาศพอดี 

เนื้อหาจดหมายในหัวข้อ จดหมายถึงในหลวงที่ปรากฏนั้น ได้แก่ จดหมายของคุณดวงดาว

เดียวดาย ที่พูดถึงความทรงจ าเก่ียวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 จดหมายของคุณ Chubta ที่พูดถึงเรื่องราว

ของการท างานของในหลวงโดยมีใจความส าคัญว่า ‘ทุกวันที่ท่านอยู่กับเราบนโลกใบนี้ จะมีวันไหนบ้าง

รึเปล่าที่ท่านไม่ได้คิดถึงการท างาน’ คล้ายกับจดหมายของคุณเรศ ที่เขียนจดหมายถึงพระราชกรณีย

กิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากจดหมายที่พูดถึงเรื่องการท างาน พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของใน

หลวงแล้ว ก็ยังมีจดหมายที่พูดถึงเรื่องราวในอดีตอย่างจดหมายของคุณคิม ที่เขียนเล่าเรื่องราวตอนที่

คุณยายของเขาได้ไปรอรับเสด็จในหลวง รวมถึงจดหมายที่เขียนถึงในหลวงที่ท าให้มีแรงบันดาลใจ น า

เพลงพระราชนิพนธ์มาเรียบเรียงใหม่ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการระลึกถึงพระองค์ท่าน อย่างจดหมาย

ของคุณจระเข้บัว เป็นต้น 

 

5.4 จดหมายเกี่ยวกับงานกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นโดยคลื่นวิทยุ Cat Radio 

หัวข้อจดหมายนี้ อาจบอกไม่ได้อย่างเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ว่าผู้จัดรายการวิทยุได้ตั้งขึ้นมาเพ่ือให้

ผู้ฟังพูดถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพราะ จดหมายในหัวข้อที่พูดถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานกิจกรรมที่ 

Cat Radio จัดนั้น ผู้ฟังส่วนใหญ่มักจะเขียนเข้ามาเล่าเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นประจ า ถือได้ว่าเป็นหนึ่ง
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ในหัวข้อหลัก ๆ ที่เกือบจะถูกคนที่เคยเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเคยเขียนเลยแหละ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องเล่าจากงานกิจกรรมสมัยที่ยังเป็น Fat Radio หรือในตอนที่เป็น Cat Radio แล้วก็ตาม ซึ่ง

กิจกรรมที่พูดถึงได้แก่ งาน Cat Expo หรือเทศกาลดนตรีประจ าปีของคลื่น งาน Cat T-shirt เทศกาล

ขายเสื้อยืด ที่ให้เหล่าศิลปินและคนทางบ้านส่งลายเสื้อเข้ามาตามหัวข้อและน ามาขายในวันที่งาน

กิจกรรมถูกขึ้น หรือ เทศกาลอร่อยหู หนึ่งเมนู หนึ่งศิลปิน อย่าง Cat foodival ที่ให้ศิลปินมา

ท าอาหารทั้งของคาว ของหวานให้แฟนเพลง แฟนคลับได้ซื้อจากมือ และกิจกรรมงานอ่ืน ๆ เช่น Cat 

talk, Cat gig เป็นต้น   

เนื้อหาที่ปรากฏในตัวจดหมายมักจะพูดถึงหรือกล่าวถึงกิจกรรมที่พวกเขาได้เข้าร่วมก่อน เพ่ือให้

ทั้งผู้จัดและผู้ฟังได้รับรู้ร่วมกันว่าจดหมายฉบับนี้พูดถึงงานกิจกรรมอะไรอยู่ เช่น จดหมายหรือ

โปสการ์ดที่ถูกเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงาน Cat T-shirt จะมีเนื้อหาที่ปรากฏในจดหมายหรือ

โปสการ์ดประมาณว่า ‘ปีนี้งานสนุกมาก มีเสื้อให้เลือกเยอะเลย’ ของคุณน้องหมาพญานก หรือ

โปสการ์ดของคุณบอตื่นเช้า ‘ถึงแม้ปีนี้วงที่หนูชอบ      จะมาน้อย แต่ก็ได้ดู safeplanet เล่นสดซักที

ค่ะ ซึ่งที่เหมือนกันระหว่างงานแคทปีนี้กับปีที่แล้วคือมาคนเดียวค่ะ’ พร้อมกับ ๆ พูดถึงบรรยากาศ

ของงาน ‘บรรยากาศคึกคักมากค่ะ รู้สึกอบอุ่นทุกครั้วที่ได้มา’ หรือโปสการ์ดจากคุณล. ที่คล้ายคลึง

กัน เพราะได้กล่าวถึงงานไว้ว่า ‘ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณ Cat Radio ที่จัดงานดี ๆ แบบนี้ขึ้นมานะ

คะ ประทับใจมาก ศิลปินแต่ละวงแสดงดีมาก’ ที่ได้ออกอากาศในวันที่ 11 เมษายน 2560 

จากการเก็บข้อมูลพบว่า จดหมายและโปสการ์ดที่เขียนถึงงาน Cat T-shirt ที่ปรากฏนั้น มักจะ

พูดถึงเรื่องราวของบรรยากาศงาน วงดนตรีที่ได้ฟัง ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นเหมือน ๆ กัน ว่า

พวกเขารู้สึกอย่างไรกับงานกิจกรรมครั้งนี้ ได้ท าอะไร เจออะไร แล้วพบอะไรบ้าง พร้อม ๆ กับเขียน

เข้ามาเล่า และ แลกเปลี่ยนให้กับผู้ฟังและผู้จัดได้รับฟัง 

ในทางเดียวกันนั้น จดหมายที่เขียนถึงงาน Cat foodival ก็เช่นเดียวกัน เพราะพวกเขาต่างก็

เขียนมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานกิจกรรมนั้น ๆ เช่น จดหมายของคุณไหมเองที่บอกว่า มางานนี้ มี

อาหารเยอะแยะมากมาย ‘พอได้กินของอร่อยแล้วก็นึกถึงคนที่ชอบ คนที่รัก’ ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 

กรกฎาคม 2560 หรือพูดถึงวงดนตรีที่ได้ฟังในวันนั้น ๆ ความประทับใจที่มีต่องานในทุก ๆ ครั้งที่ได้มา

เหมือน ๆ กับงาน Cat T-shirt นั่นเอง เช่นเดียวกันกับจดหมายที่พูดถึงเทศกาลดนตรีประจ าปีอย่าง 

Cat expo ที่ผู้ฟังได้เขียนมาเล่าถึงความประทับใจ ศิลปินนักดนตรีที่พบ หรือการสูญเสียเงินใน

กระเป๋าจากการเดินตลาดนัดขายแผ่น CD 
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จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า จดหมายประเภทหรือในหัวข้อนี้มักเป็นหัวข้อหนึ่งที่พูดฟัง

มักจะเขียนเข้าไปยังรายการ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟังส่วนมากนั้นก็ได้เจอคล้าย ๆ กัน เหมือนเป็น

เรื่องราวที่หลาย ๆ คนก็มีส่วนร่วมในวันนั้น ๆ และง่ายต่อการเล่าเรื่องเพราะพวกเขามักจะเขียน

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของครั้งแรกที่ได้ไปงานกิจกรรมนั้น ๆ หรือครั้งถัด 

ๆ มา ที่พวกเขาได้ไป เป็นต้น 

 

6. จดหมายเกี่ยวกับชิงของรางวัล 

 ในบางครั้งการเขียนจดหมายเข้ามายังรายการ ถ้าไม่มีเรื่องราวใด ๆ ที่อยากจะถ่ายทอด หรือ 

เวลาเขียนที่มากพอ ไม่มีแรงบันดาลใจ หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ที่ก่อให้การเขียนจดหมาย

ฉบับเหล่านั้นไม่ส าเร็จ ก็อาจจะท าให้รายการวิทยุอย่างจดหมายเด็กแมวไม่มีจดหมายมาอ่าน

ออกอากาศก็เป็นได้ ดังนั้น ในบางคราว จึงมีของรางวัลจูงใจต่าง ๆ เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ฟังหลาย 

ๆ คนเขียนจดหมายเข้ามายังรายการ ซึ่งรางวัลที่น ามาแจกหรือมอบให้กับผู้ฟังนั้น บางครั้งก็มาจากผู้

จัดรายการที่ไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ และซื้อติดไม้ติดมือกลับมา หรือ บางคราวก็เป็นผู้ฟังด้วยกันเอง

ที่คิดถึงกัน จึงส่งของรางวัลมาให้ผู้จัดช่วยแจก โดยมักจะมีข้อบังคับในรูปแบบประมาณว่า จดหมายที่

ส่งเข้ามาในสัปดาห์ที่จะแจกของรางวัล จะมีสิทธิ์ในการได้รับจับฉลากชื่อนั่นเอง อาจจะบอกล่วงหน้า

หนึ่งสัปดาห์เพ่ือให้ผู้อ่านได้ส่งจดหมายเข้ามา หรือไม่ก็เป็นการเซอร์ไพร์สในบางทีเพ่ือจะได้มีสีสันแก่

ผู้ฟัง  

 จดหมายในลักษณะนี้มักจะมีข้อความในเนื้อหาจดหมายอย่างตรงไปตรงมามากที่สุด เพราะ

ผู้ฟังส่วนมาก มักจะเขียนข้อความว่า ‘จดหมายฉบับนี้เขียนมาเพ่ือหวังของจับฉลากโดยเฉพาะ’ หรือ

บางครั้งก็เป็นในรูปแบบว่า ‘ไม่ได้เขียนมาเพ่ือหวังของรางวัลเลยจริ๊งจริง’ อย่างเช่น โปสการ์ดของคุณ

ย่องมายิง ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ‘โปสการ์ดฉบับนี้เขียนมาเพ่ือสิทธิ์จับฉลาก

โดยตรงครับ เนื้อหาก็มีแค่นี้แหละครับ จะปีใหม่แล้วก็ขอให้พ่ี ๆ ดีเจและทีมงาน เพ่ือน ๆ อีเธอร์ทุก

คนมีความสุขมาก ๆ นะครับ’ เป็นต้น  
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4.2 ตัวอย่างของรางวัลที่มอบให้ผู้ฟังที่เขียนจดหมายเข้ามาในวันที่ก าหนด 1 และ 

4.3 ตัวอย่างของรางวัลที่มอบให้ผู้ฟังที่เขียนจดหมายเข้ามาในวันที่ก าหนด 2 
(ท่ีมา : https://twitter.com/Jetzio) 

 ในทางเดียวกัน ตัวอย่างลักษณะจดหมายและโปสการ์ดที่ส่งมาอาจจะเป็นลักษณะสั้น ๆ ที่

เขียนมาแค่ว่าต้องการจับฉลากเพียงอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น หรืออาจจะมีการเล่าเรื่อง หรือเขียน

เรื่องราวต่าง ๆ ร่วมด้วย อย่างเช่นจดหมายของคุณวิบวับ ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 ที่

มีใจความว่า ‘คิดไว้ว่าจะเขียนมาหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่มีจังหวะซักที ฤกษ์งามยามดีตรงรู้ว่าจะมีจับ

ฉลากเนี่ยแหละค่ะ อิอิ เรารู้จักคลื่นนี้จากงาน Fat T-shirt 4 เมื่อตอน ม.3’ จะเห็นได้ว่า ประโยค

ขึ้นต้นของคุณวิบวับนั้น ได้บอกจุดประสงค์การส่งจดหมายอย่างชัดเจน แต่ในตอนหลังก็เล่าเรื่องราว

อ่ืน ๆ สอดแทรกมาด้วย หรือจดหมายของคุณเพนกวิน (PENGUIN) จดหมายเพื่ออยากได้ของขวัญจับฉลาก 

แต่ในส่วนถัดมาของจดหมายก็พูดถึงภาพยนตร์ที่ได้ไปชมมา เช่นเดียวกับคุณ นอราวาเต้ ที่เขียนจดหมายฉบับนี้

มาเพราะอยากได้รางวัล แต่ก็ได้พูดถึงเรื่องราวการชมภาพยนตร์ หรือคุณวิบวับที่ถึงแม้จะเขียนความ

ประทับใจที่มีต่อคลื่นวิทยุ Fat Radio จนเป็นคลื่นวิทยุ Cat Radio แต่ส่วนต้นของจดหมายก็เขียนมา

เพราะว่ามีการจับฉลาก รวมถึงคุณMerry ที่เขียนความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในปีที่ผ่านมา แต่ก็เขียนมา

เพราะอยากได้ของจับฉลากเหมือน ๆ กับจดหมายฉบับอื่น ๆ ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 
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นอกจากการจับฉลากแจกของรางวัลตามวาระโอกาสต่าง ๆ ของทั้งผู้ฟังและผู้จัดแล้ว ยังมี

เทศกาลส าคัญหนึ่งที่มีการจับฉลากอย่างจริงจังของผู้จัดและผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว นั่นก็

คือเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยที่จะมีการคิดตีมหรือรูปแบบหัวข้อของของขวัญที่จะน ามา

จับฉลากในปีต่าง ๆ ส่งเข้ามายังรายการพร้อมกับจดหมาย และเม่ือถึงวันออกอากาศครั้งสุดท้ายของปี

นั้น ๆ ผู้จัดก็จะเป็นคนจับฉลากรางวัลให้กับทั้งผู้จัดด้วยกันเองและผู้ฟัง เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน

ของขวัญซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นกิจกรรมนึงที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังและผู้จัดอีก

ด้วย 

 

7. จดหมายจิปาถะ 

 จดหมายในลักษณะนี้จะไม่ใช่จดหมายที่คล้ายคลึงกับในลักษณะอ่ืน ๆ เนื่องจากมักจะเป็น

เรื่องราวที่เขียนมาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของรายการ หรือ เขียนมาเพ่ิมสร้างความสนุกสนาน สร้างสีสัน

ให้กับรายการ มักจะเป็นจดหมายที่เขียนมุกตลก ๆ เรื่องเล่าข า ๆ หรือแม้กระทั่งบทละครวิทยุเพ่ือให้

ดีเจได้อ่านออกอากาศ เป็นต้น 

 ตัวอย่างจดหมายในลักษณะนี้ ได้แก่ จดหมายของคุณตะวัน ที่มีเนื้อหาในจดหมายประมาณ

ว่า ‘จดหมายเด็กแมวเซเลปจิกกัด ep.4 (ขี้เกียจเขียนเลข3 555) เรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบหลาย

สัปดาห์ เราจะมาเล่าให้คุณฟัง เน้นเรื่องเรียล ๆ แบบอันเซนเซอร์กับรายการเซเลปจิกกัด คุณ

สุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรี     ต่อจากนี้ขอเชิญพบกับ นักเขียนเซเลปที่รู้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องตัวเอง

นะฮ้าฟ นายตาตาตะวัน สวัสดีชาวจมดม. และชาวอีเทอร์ทุกท่าน ขอต้อนรับสู่รายการเซเลปจิกกัด 

กับกระผมนายตาตาตะวันครับผม ช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีแล้ว เป็นช่วงที่ต้องเตรียมหาของขวัญให้กับคนที่

เรารักกันนะครับ แต่ส าหรับผมของขวัญที่ดีที่สุดก็คือ ก็คือ ก็คือ การไปซื้อบัตร Cat Expo 3D ครับ 

(มีความ tie in เข้ามา) ชวนคนรักไปสนุกวงดนตรีที่คุณรักนะครับ... ’ ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2560 ถึงแม้จะเห็นว่าอาจจะมีเส้นเรื่องบางอย่างอยู่ในตัวจดหมาย หรือเนื้อหาจดหมายฉบับ

นี้ แต่ในมุมมองของผู้ศึกษานั้นมองว่า การเขียนจดหมายในลักษณะของคุณตะวันนั้น เป็นรูปหมาย

จิปาถะอย่างหนึ่ง เพราะพูดที่มาก และมักจะมีเกมส์ทายใจ หรือบทสนทนามุกตลกสั้น ๆ สอดแทรก

มาให้ดีเจอ่านอีกด้วย เป็นต้น หรือจดหมายของคุณทองหยอง ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
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2560 โดยมีเนื้อหาของจดหมายเป็นการเขียนนิทานเรื่องสั้น ที่ให้ผู้จัดรายการนั้นอ่านและเล่าเป็น

ละครวิทยุ  

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบของจดหมายจิปาถะนั้นไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เพียงแต่

เป็นจดหมายที่มักจะไม่มีเส้นเรื่องหรือใจความหลัก แต่ผู้ฟังต้องการที่จะเขียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหรือ

ส่วนร่วมกับรายการเท่านั้นเอง แต่ไม่เพียงแค่จดหมายเท่านั้น เพราะยังมีโปสการ์ดต่าง ๆ ที่ถูกส่งมายัง

รายการด้วยประโยคท่ีว่า ‘เห็นโปสการ์ดแล้วคิดถึงรายการ’ หรือ ‘โปสการ์ดสวยเลยส่งมา’ อีกด้วย 

ทัง้หมดทัง้มวลท่ีกล่าวมา จะเห็นได้วา่กลุม่ผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมวนัน้ ตา่งก็มีสิ่งท่ีสนใจ

ในเร่ืองราวคล้ายคลึงกันนัน้เอง จากการศึกษาพบว่า จุดร่วมของกลุ่มผู้ ฟังรายการจดหมายเด็ก

แมวนัน้ มกัจะมีความข่ืนชอบในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือพดูคยุระหว่างผู้คนไปมา เพราะ

หากไม่ช่ืนชอบในส่วนตรงนี ้การฟังรายการจดหมายเด็กแมวจะเป็นสิ่งท่ีน่าเบื่อหน่าย และ เป็นสิ่ง

ท่ีไม่น่าสนใจส าหรับพวกเขาเท่าไหร่นกั เน่ืองจากตวัรายการนัน้ เป็นการพดูคยุแลกเปล่ียนความ

คดิเห็นเสียส่วนมาก สิ่งนีเ้องจงึท าให้เห็นว่า กลุม่ผู้ฟังจดหมายเด็กแมวนัน้ มีลกัษณะท่ีแตกต่างไป

จากกลุ่มผู้ฟังขาจรหรือลกัษณะอ่ืน ๆ รวมถึงเร่ืองราวท่ีถูกแลกเปล่ียนผ่านตวัจดหมาย และ การ

พูดคุยของกลุ่มผู้ฟังนัน้ ยังเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ว่า พวกเขามีความสนใจในเร่ืองราวท่ีคล้ายคลึงกัน

นัน่เอง  

ในทางเดียวกนั จากการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ ฟังรายการจดหมายเด็กแมว พวกเขาได้ให้ข้อมูลไป

ในทิศทางเดียวกนัวา่ กลุม่ผู้ฟังนัน้ ล้วนมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั จงึท าให้ช่ืนชอบในการฟังรายการ

จดหมายเช่นเดียวกนั “ชาวอีเทอร์เฟรนลี่ดีนะ ชอบฟังเพลง ดูหนัง ชอบไปคอนฯเหมือนกัน เลยท า

ให้จูนกันง่าย และต้องมีความชอบเหมือนกันบ้าง บางคนที่เห็นแท็กติดเทรนนะ ก็เข้ามาดูแต่คงไม่

สนใจฟัง” (คุณเด็กบอร์ดเขียว นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) หรือ “คือเป็นคนชอบฟังเพลง

แน ่ๆ แหละ ฟังเยอะ รู้เยอะ ทั้งเก่าและใหม่ เป็นมนุษย์ดีเทล เรียกว่า Geek, พูดภาษาเดียวกัน” (คุณ

หมาใจร้าย นามสมมติ, สัมภาษณ์: มกราคม 2561) เป็นต้น  

จากที่ปรากฏข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ฟังวิทยุรายการจดหมายเด็กแมวนั้น แต่ละคนล้วนมี

ลักษณะความชื่นชอบที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของตนเอง ไม่ว่าจะด้วยผ่านนามปากกาที่ตั้งขึ้น อย่าง

หากเป็นบุคคลที่ชื่นชอบศิลปินหรือดาราใด ๆ ก็มักจะน าชื่อหรือข้อความที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนกลุ่ม

นั้นมาเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของนามปากกาของตน หรือลักษณะเฉพาะของตัวเอง ฉายาที่ถูกเพ่ือน 
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ๆ ในวัยเรียนตั้งขึ้น เป็นต้น แม้กระทั่งเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความชอบ ความสนใจ เรื่องราวที่พวก

เขาต้องการจะบอกเล่าผ่านเนื้อหาในตัวจดหมาย ที่สะท้อนถึง personality identity อย่างชัดเจน 

ดังที่ได้ยกตัวอย่างไปในข้างต้น ในทางกลับกัน ถึงแม้เรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านจดหมายนั้น จะมีความเป็น

เรื่องราวที่เป็นส่วนตัวหรือปัจเจกมาก ๆ แต่ในความเป็นส่วนตัวของเรื่องราวเหล่านั้น กับมี เนื้อหา

ส าคัญหรือใจความส าคัญคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่มผู้ฟังด้วยกันเอง อาจบอกได้ว่า เป็นเรื่องราวที่ต่าง

คนต่างก็เคยประสบพบเจอกับตัวเองมาแล้วในอดีต หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ อย่างเช่น

เรื่องราวของความรัก เรื่องราวของการเรียน หรือแม้แต่การไปเที่ยวหรือท ากิจกรรมที่เหมือน ๆ กัน

หรือกิจกรรมเดียวกัน เป็นต้น และที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือถึงแม้เรื่องราวที่พวกเขาบอกเล่านั้น จะเป็น

เรื่องราวที่เป็นส่วนตัว แต่พวกเขาก็ยินดีที่จะแบ่งปันและรับฟังเรื่องราวของกันและกัน  

 

กระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของกลุ่มผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว  

 กระบวนการสร้างพืน้ท่ีของกลุม่ผู้ ฟังรายการจดหมายเด็กแมวนัน้ มีพืน้ฐานหรือหวัใจหลกั

ของกลุ่มผู้ฟังมาจากคล่ืนวิทยุ Cat Radio  ท่ีมีความแตกตา่งไปจากคล่ืนวิทยอ่ืุน ๆ ในกระแสหลกั 

จากท่ีกล่าวในข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า คล่ืนวิทยุ Cat Radio นัน้ มีจดุเร่ิมต้นมาจากการหลีกเล่ียง

กระแสของการเปิดเพลงโดยสถานีวิทยท่ีุอยูภ่ายใต้สงักดัของบริษัทเพลงตัง้แตส่มยัยงัเป็นคล่ืน Fat 

Radio ท่ีเร่ิมต้นจากภายใต้แนวคิด (Concept) ของการสร้างคล่ืนวิทยทุางเลือก มาพร้อมรูปแบบ

รายการวิทย ุท่ีไม่เก่ียวข้องกบัคา่ยเพลง รวมไปถึงการด าเนินรายการ และตวัดีเจหรือผู้จดัรายการ

ท่ีมีความแตกตา่งหลากหลาย   

- เพลง  Cat Radio  ได้สร้างความแตกต่าง ภายใต้แนวคิดของการเปิด เพลงป๊อปท่ีดี และ 

เพลงดีท่ี    ป๊อป เพ่ือท่ีจะได้เปิดเพลงอย่างกว้างขวาง โดยไม่จ ากดัคา่ย และยงัให้โอกาส

กบัศิลปินหน้าใหม่ท่ียงัไมมี่คา่ยเพลงใด ๆ สนบัสนนุอีกด้วย ซึ่งเม่ือเทียบกบัสถานีวิทยอ่ืุน 

ๆ ท่ีอยู่ภายใต้สังเกิดของค่ายใหญ่ อย่างเช่น Grammy จะเห็นได้ว่าการเปิดเพลงของ

ศิลปินตา่งคา่ย หรือ ศิลปินหน้าใหม่เป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก เพราะ เป็นสิ่งท่ีมีความเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กับธุรกิจ จึงท าให้ Cat Radio เป็นวิทยุท่ีแตกต่างจากคล่ืนวิทยุอ่ืน ๆ และท าให้

เห็นถึงเอกลกัษณ์ในการเปิดเพลงของคล่ืนได้อยา่งชดัเจน 
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- ผู้ จัดรายการ (Dj) มีความหลากหลายและมีรูปแบบการด าเนินรายการท่ีแตกต่างกัน

ออกไปในแตล่ะวนั และตามแตช่่วงของการจดัรายการวิทย ุผู้จดัรายการแตล่ะคนนัน้จะมี

มุมมอง ท่ีแตกต่างกัน  แต่ เ ป็นแนวคิดและมุมมอง ท่ีอยู่ ในความสนใจของผู้ ฟัง

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวนัน้ มีผู้ ด าเนินรายการหลักอยู่ 3 คน

ด้วยกนั ได้แก่ ดีเจบอยตรัย ภมูิรัตน นกัร้อง นกัแตง่เพลง ดีเจคมสนั นนัทจิต นกัเขียนเร่ือง

สัน้ นกัแสดง พิธีกรรายการโทรทศัน์ และสดุท้ายคือ ดีเจเล็ก อภิชยั ตระกลูเผด็จไกร หรือ 

เล็กนกัร้อง Greasy Café  

- กิจกรรมของ  Cat Radio  ในสว่นของการสร้างรูปแบบของกิจกรรมนัน้ เป็นการสร้างความ

แตกต่างให้กับ  Cat Radio ได้เป็นอย่างดี เพราะการสร้างพืน้ท่ีผ่านส่ือวิทยุท่ีแตกต่าง

ออกไปจากรายการวิทยุอ่ืน ๆ  อย่างช่วง จดหมายเด็กแมว ก็เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส

ให้กับผู้ ฟัง ได้ส่งเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กับตวัของพวกเขา เข้ามาแลกเปล่ียน พูดคุย

ระหว่างกนัและกนั จึงเปรียบเสมือนพืน้ท่ีท่ีเปิดให้คนทัว่ไปเข้าไปใช้ หรือ เข้าไปแสดงออก

ได้  

จากรูปแบบการด าเนินรายการท่ีแตกต่างของ  Cat Radio  ได้ก่อให้เกิดการสร้างอัต

ลกัษณ์ให้กบัตวัคล่ืน และเกิดการสร้างพืน้ท่ีทางสงัคมขึน้ กล่าวคือ เม่ือพดูถึงรายการวิทย ุสิ่ง

ท่ีจะถูกนึกถึงก็คงหนีไม่พ้น รูปแบบของการด าเนินรายการวิทยุ ท่ีผู้ รับสารจะได้รับสารเพียง

ฝ่ายเดียว ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของส่ือวิทยุ ท่ีผู้ ฟังไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้

อย่างท่ีควร แต่ส าหรับ Cat Radio แล้วนัน้ ผู้ ฟังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการได้ 

อย่างเช่น รายการจดหมายเด็กแมว ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ฟังเขียนบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ มา

แลกเปล่ียน ปรึกษา ระบาย หรือขอความช่วยเหลือ ได้อย่างเต็มท่ีและอิสระ ลกัษณะดงักล่าว

นี ้ท าให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีของคล่ืนวิทย ุให้กลายมาเป็นพืน้ท่ีทางสาธารณะ ท่ีจะให้

ผู้ ฟังนัน้ เข้ามามีปฏิสมัพนัธ์มากยิ่งขึน้ และเป็นหลกัฐานท่ีสามารถพิสจูน์ได้ถึง ความมีตวัตน

ของกลุม่ผู้ฟัง 
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ภาพที่ 4.4 กล่องจดหมายที่วางตามงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดโดย Cat Radio 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/thisiscatradio) 

 ตามแนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีทางสงัคมของ Lefebrve (กาญจนา แก้วเทพ, 2554 หน้า 574) ได้

สะท้อนให้เห็นว่า การเปิดพืน้ท่ีของ Cat Radio  กับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ จัดเป็นพืน้ท่ี

ประเภท Representations of Space พืน้ท่ีท่ีมีความคิดของผู้ คน อันหมายถึง การท่ี  Cat 

Radio ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ฟังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของรายการ เช่น การแสดงความ

คิดเห็น หรือ การร่วมสนกุกบักิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีถกูจดัขึน้ในรายการ เป็นต้น ในทางเดียวกนันัน้ 

ความแตกต่างของคล่ืนวิทยุ Cat Radio  ท าให้เราเห็นถึงการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนท่ีมี

ความคิดแบบเดียวกนั เข้ามารวมกลุ่ม และมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั ไม่ว่าจะเป็น ระหว่างผู้จดั

รายการ กบัผู้ ฟัง หรือระหว่างกลุ่มผู้ ฟังด้วยกันเอง จึงเป็นการเปิดพืน้ท่ีทางสงัคมรูปแบบหนึ่ง

โดยผา่นส่ือวิทย ุในรูปแบบของ Cat Radio  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/thisiscatradio
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ทวิตเตอร์กับจดหมายเดก็แมว 

 ในยคุท่ีอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งหรือสิ่งส าคญัในชีวิตประจ าวนั ก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีกลุ่ม

ผู้ฟังจดหมายเด็กแมวจะใช้พืน้ท่ีสาธารณะอย่างอินเตอร์เน็ต ในการติดต่อส่ือสาร พูดคุย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทวิตเตอร์เป็นเว็บไซต์หนึ่งท่ีกลุ่มผู้ ฟังจดหมายเด็กแมว มี

ความคุ้นเคยกนัดีอยูแ่ล้ว และด้วยความท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเปิดกว้างให้ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ 

ทวิตเตอร์จึงกลายพืน้ท่ีส าคญัในการแลกเปล่ียน นอกจากนีฟั้งก์ชัน่การใช้แฮชแท็กของทวิตเตอร์

ยังเป็นสิ่งท่ีสะดวกสบายต่อการพูดคุย จึงท าให้เกิดขึน้ของ #จดหมายเด็กแมว เพ่ือง่ายต่อการ

พดูคยุและแลกเปล่ียนความคดิเห็นของกลุม่ผู้ ฟังด้วยกนั  

 จากการศึกษาเราพบว่า ในทุก ๆ วนัองัคารของสัปดาห์ท่ีมีการออกอากาศของรายการ

จดหมายเด็กแมว #จดหมายเดก็แมว มกัจะได้รับความนิยมอย่างสม ่าเสมอ จนถึงกบัตดิเทรนทวิต

เตอร์ในหลาย ๆ สปัดาห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เกิดกลุ่มผู้ ฟังหน้าใหม่ ๆ เข้ามายงัรายการด้วย 

จากความสงสยัท่ีเห็นว่า     #จดหมายเด็กแมว นัน้คืออะไร ท าไมถึงได้รับความนิยม จนกลายมา

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ ฟัง เราจะเห็นได้ว่าการใช้พืน้ท่ีในเว็บไซต์ทวิตเตอร์นัน้ เป็นการใ ช้พืน้ท่ี

สาธารณะรูปแบบหนึง่ในการตดิตอ่ส่ือสาร ไมว่า่จะเป็นกลุม่ผู้จดักบัผู้ฟัง หรือกลุม่ผู้ฟังด้วยกนัเอง  

 การเช่ือมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ฟังรายการจดหมายเด็กแมวนีเ้อง ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกนั

ขึน้ ส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มมาจากการท าความรู้จกัก่อนทัง้ภายในบริบทของเว็บไซต์ทวิตเตอร์ 

ภายใต้ #จดหมายเดก็แมว จากนัน้จงึเกิดการพดูคยุปรึกษาปัญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็นตา่ง ๆ 

รวมถึงการชกัชวนกนั เพ่ือหากิจกรรมท่ีสนกุสนามและส่งเสริมต่อความสมัพนัธ์ของกลุ่มให้มีมาก

ขึน้ หรือ ในอีกรูปแบบหนึง่ คือการรวมกลุม่หลงัจากบริบทภายนอกเว็บไซต์ทวิตเตอร์แล้ว โดยผู้ ฟัง

ท่ีมีความสนใจ ทัศนคติ ในเร่ืองราวคล้ายคลึง หรือ เหมือน ๆ กัน ก็จะเข้ามาพูดคุย เพ่ือโต้แย้ง 

แลกเปล่ียนความคดิเห็นตา่ง ๆ อนัน ามาซึง่การท าความรู้จกัและสร้างความสมัพนัธ์ตอ่กนัในล าดบั

ตอ่มา 

 ส าหรับการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ ฟังของกลุ่มรายการจดหมายเด็กแมว ท่ีปรากฏใน               

เว็บไซต์ทวิตเตอร์นัน้ พบว่าส่วนมากเป็นกลุ่มผู้ ฟังท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่มีการสร้าง
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ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัภายหลงั จากการพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัง้พืน้ท่ีในอินเตอร์เน็ต 

และพืน้ท่ีจริงท่ีถูกจัดกิจกรรมขึน้โดย  Cat Radio เป็นต้น ซึ่งการรวมกลุ่มกันขึน้นี ้ก็จะมีการ

แสดงออกท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะกลุ่มเพ่ือให้เกิดการเข้าใจและรับรู้ถึงความเป็นกลุ่มเดียวกนั บางก็

มีกลุ่มย่อยท่ีแยกลงไป จากการพบเจอกันเป็นประจ าหรือการนัดพบปะพูดคุยกันนอกรอบ หรือ 

นอกเหนือไปจากงานกิจกรรมท่ีถูกจัดขึน้โดย  Cat Radio แต่กลุ่มผู้ ฟังส่วนมากท่ีมีการพบปะ

พดูคยุกนันัน้ มกัจะเป็นกลุ่มคนท่ีมีพืน้ท่ีอยู่ในกรุงเทพ และ ปริมณฑลเน่ืองจากง่ายต่อการเข้าถึง 

และ ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ มากกวา่กลุม่คนท่ีอยู่ตา่งจงัหวดั สว่นกลุม่ยอ่มท่ีแยกลงเป็นนัน้ มกัจะเป็น

กลุม่ท่ีมีความชอบเหมือน ๆ คล้ายคลงึกนั หรือมีความสนิทสนมกนัมากกวา่ จากการพดูคยุ จะเห็น

ได้ว่าเทคโนโลยีและบริบทการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ทวิตเตอร์นัน้ เป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญในการ

ติดต่อส่ือสารผู้คยุของกลุ่มผู้ฟัง เป็นพืน้ท่ีท่ีกลุ่มผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง แนะน า 

หรือให้ค าปรึกษากบักลุ่มผู้ฟังด้วยกนัเองได้อย่างอิสระ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเปิดกว้างให้

ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี ้จากการศึกษายงัพบว่าการรวมกลุ่ม หรือ แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นระหว่างกนั ของกลุ่มผู้ฟังจดหมายเด็กแมวนัน้ ยงัท าให้พวกเขาได้รับข้อมลูข่าวสารใหม่ ๆ 

ได้รับฟัง ค าตอบ ข้อมลู ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นท่ีแตกตา่งไปจากตนเอง และ ได้ความคิดเห็น

ท่ีหลากหลายอีกด้วย  

ในการพูดคยุเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ผ่านตวัจดหมาย และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่าน

แฮชแท็กทวิตเตอร์ นอกจากจะเป็นการบนัทึกหรือตัง้ค าถามกบัเร่ืองราวท่ีเราสนใจแล้ว ยงัเป็นการ

เขียนเพ่ือตอบความสนองตอ่ความต้องการในการเขียนแสดงออกด้านความรู้สึกนึกคิด การแสดง

ความคิดเห็นในเร่ืองราวตา่ง ๆ อย่างอิสระ และการได้แสดงออกถึงความเป็นตวัตนบางอย่างท่ีไม่

สามารถกระท าได้ในโลกของความจริงด้วยข้อจ ากัด จึงท าให้เกิดความต้องการท่ีจะแสดงออกซึ่ง

การกระท าตา่ง ๆ ประกอบเป็นการเขียนเล่าเร่ืองผ่านจดหมาย หรือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น

บนพืน้ท่ีสาธารณะอย่างเว็บไซต์ทวิตเตอร์ ท่ีมีความเปิดเผย อันมีคุณลักษณะของความเป็น

เทคโนโลยีเครือข่ายท่ีทกุคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกนั อีกทัง้ยงัตกอยูใ่นกระแสของความ

นิยมของคนในสงัคม จงึท าให้บคุคลตา่ง ๆ เกิดความสนใจและต้องการท่ีจะมีโอกาสได้แสดงความ

คดิเห็นผา่นพืน้ท่ีแหง่นี ้
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บทที่ 5 

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาเรื่อง “ตัวตนของกลุ่มผู้ ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อ

สาธารณะ” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษารูปแบบและการสร้างพ้ืนที่สาธารณะทาง

สังคมผ่านรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวโดย คลื่น Cat Radio ศึกษาลักษณะและจุดมุ่งหมายของการ

รวมกลุ่ม ตลอดจนวิเคราะห์ลักษณะตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมว ผ่านตัวหนังสือ หรือ 

เนื้อหาในจดหมายที่ส่งเข้ามายังรายการ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีอัตลักษณ์ (Identity) ในแง่มุมของ

ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวที่สื่อผ่านเรื่องเล่าผ่านเนื้อหาในจดหมาย อันแสดงให้

เห็นถึงความสนใจในเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันของกลุ่มผู้ฟัง และ แนวคิดพ้ืนที่กับสื่อมวลชนมาเป็น

กรอบในการศึกษา เพ่ือที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการใช้พ้ืนที่สาธารณะทางสังคม มาเป็นพ้ืนที่ในการ

ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะน า หรือ พูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ ของทั้งผู้ฟังและผู้จัด

รายการวิทยุจดหมายเด็กแมว  

ในงานศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก #จดหมายเด็กแมว ในเว็บไซต์ 

ทวิตเตอร์ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแบบสุ่มจ านวน 40 คน การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น

ทางการ ผ่านทางสื่อออนไลน์จ านวน 7 คน เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาและศึกษาถึงกลุ่มคน ลักษณะการ

รวมกลุ่ม การใช้พ้ืนที่สาธารณะในการสื่อสาร และปัจจัยในการเลือกรับฟังรายการวิทยุจดหมายเด็ก

แมว และการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าจ านวน 3 คน เพ่ือวิเคราะห์ถึงลักษณะการแสดงตัวตนของผู้ฟัง

รายการผ่านเนื้อหา ตัวหนังสือ เรื่องราวต่าง ๆ ที่ถูกเล่าผ่านตัวจดหมาย และเนื้อหาจดหมายที่ถูกส่ง

เข้ามายังรายการจดหมายเด็กแมวตลอดปี 2560   

แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) เป็นแนวคิดท่ีผู้ศึกษาเลือกน ามาใช้ในการอธิบายตัวตนของ

กลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่มผู้ฟัง โดย

ผู้ศึกษาได้น ามาใช้อธิบายถึงลักษณะร่วม รสนิยม ความสนใจ สิ่งที่ชื่นชอบอันคล้ายคลึงกันของกลุ่ม
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ผู้ฟัง จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในตัวจดหมายตลอดปี 2560 นั้น ต่างมีเรื่องราวที่

สอดคล้อง หรือเป็นเรื่องราวที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มผู้ฟังวิทยุรายการจดหมายเด็ก

แมวนั้น ให้ความสนใจ และมีความสนใจ ในเรื่องราวที่เหมือน ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นความชอบในการฟัง

เพลง การรับชมภาพยนตร์ การชอบเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ การชื่นชอบในตัวคลื่นวิทยุ หรือ

แม้กระทั่ง การชื่นชอบผู้จัดรายการวิทยุ รวมไปถึงความรู้สึกที่อยากแลกเปลี่ยน อยากเล่า เรื่อง 

แบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ให้คนแปลกหน้า หรือกลุ่มผู้ฟังด้วยกันเองได้รับรู้ เพราะกลุ่มผู้ฟัง

รายการวิทยุจดหมายเด็กแมวนั้น ต่างมองว่าพ้ืนที่ในรายการจดหมายเด็กแมว เป็นพ้ืนที่ที่สร้างความ

สบายใจให้แก่ตน และพวกเขาสะดวกใจ ที่จะพูดคุย บอกเล่าและแลกเปลี่ ยนเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งกัน

และกัน  

จากการศึกษา จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ที่หลากหลายของเรา ถูกสร้างขึ้นมาจากกิจกรรมต่าง ๆ 

ทางสังคม รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตประจ าวัน เราอาจสังเกตเห็นได้ถึงการบริโภคทาง

วัฒนธรรมในปัจจุบัน เป็นวิถีทางในการด ารงอยู่ หรือวิธีในการได้มาซึ่งอัตลักษณ์ อัตลักษณ์อัน

หลากหลายของเรานั้น ส่วนหนึ่งจึงถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งของที่เราบริโภค ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงที่ฟัง 

รายการโทรทัศน์ที่ดู หนังสือที่ชอบอ่าน หรือการสวมใส่เสื้อผ้า ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท าให้เห็นว่า ตลาด

ได้ให้เครื่องมือที่เราจะใช้ก าหนดอัตลักษณ์ไว้ หรืออาจบอกได้ว่า เราบริโภคอะไรและบริโภคอย่างไร

นั้น บ่งบอกถึงว่าเราเป็นใคร เราต้องการจะเป็นอะไร และคนอ่ืนนั้นมองเราอย่างไรด้วย จนอาจกล่าว

ได้ว่า เรา “เป็น” อย่างที่เราบริโภค  

เมื่อเกิดอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นตัวเราขึ้นมา จากเนื้อหาที่ถูกบอกเล่าผ่านจดหมาย ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตามท่ีสนใจจากตัวปัจเจกเอง หล่อหลอมจนเกิดเป็นกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมาย

เด็กแมว ที่มีความสนใจ และ ชื่นชอบในเรื่องราวคล้าย ๆ กัน สิ่งนี้เองจึงก่อให้เกิดอัตลักษณ์หรือ

ลักษณะร่วม จากความชื่นชอบส่วนตัวของตัวปัจเจกแต่ละคนที่มีร่วมกัน มาใช้พ้ืนที่เดียวกัน ในการ

แลกเปลี่ยน ปรึกษาปัญหา ให้ค าแนะน า บอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งพูดคุย

หยอกล้อซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีค าศัพท์ที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม อันแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันของกลุ่มผู้ฟัง ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นกลุ่มก้อนของผู้ฟังรายการจดหมายเด็กแมวที่มี

ลักษณะร่วมกัน ยิ่งไปกว่านั้น การเขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาของจดหมาย นอกจาก

จะเป็นการเขียนเพ่ือบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้พบเจอ ปัญหา ความขับข้องใจที่เคยเกิดขึ้นของกลุ่ม
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ผู้ฟังแล้ว ยังเป็นการเขียนที่ตอบสนองความต้องการในการแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิด การแสดง

ความคิดเห็นในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวปัจเจกได้อย่างอิสระ และการแสดงออกถึงความ

เป็นตัวตนหรือบอกเล่าเรื่องร่าวต่าง ๆ ที่ไม่สามารถกระท าได้ในโลกความจริงอีกด้วย  

เนื่องจากรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวเป็นรายการที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ที่มีความเปิดเผย มี

คุณลักษณะของความเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมี

พ้ืนที่ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน อย่างเว็บไซต์ทวิตเตอร์ที่เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความ

นิยมในสังคมปัจจุบันอยู่ไม่น้อย จึงเป็นผลที่ท าให้บุคคลเกิดความสนใจ และต้องการที่จะมีโอกาสได้

แสดงตัวตน แสดงออกถึงความชื่นชอบของตน เรื่องราวใด ๆ ของตนเองบนพื้นที่แห่งนี้ 

ในทางเดียวกัน จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่านอกจากตัวเนื้อหาจดหมายที่มี

ความส าคัญในการศึกษาประเด็นดังกล่าวแล้ว พ้ืนที่สาธารณะหรือเว็บไซต์ทวิตเตอร์ก็มีส่วนส าคัญไม่

แพ้กัน เนื่องจากในการศึกษาพบว่า ทั้งกลุ่มผู้จัดและกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวนั้น ต่างมี

พ้ืนที่ที่ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถกเถียง ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงให้ก าลังใจผู้ เขียนจดหมายแต่ละ

ฉบับด้วยพ้ืนที่สาธารณะ หรือเว็บไซต์ทวิตเตอร์ผ่าน #จดหมายเด็กแมว ที่ท าให้ง่ายต่อการค้นหาและ

พูดคุยอีกด้วย การเกิดขึ้นของแฮชแท็กทวิตเตอร์ #จดหมายเด็กแมว ท าให้เราเห็นถึงกระบวนการ 

การรวมกลุ่มของผู้ฟังที่ท าให้เกิดการใช้พ้ืนที่สาธารณะให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในโลกยุค

ปัจจุบัน ซึ่งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้เอง จึงท าให้กลุ่มผู้จัดและผู้ฟังรายการ ต่างมีความ

สนิทสนมและรู้จักกันมากขึ้นกว่าเดิมจากการพูดคุยระหว่างกัน เปลี่ยนจากคนที่เคยรู้จักกันเพียงผิว

เผิน กลายเป็นเพื่อนที่สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้ในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็น รับประทาน

อาหาร หรือ ดูคอนเสิร์ต เป็นต้น 

ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าพ้ืนที่สาธารณะอย่าง เว็บไซต์ทวิตเตอร์ #จดหมายเด็ก

แมว สะท้อนภาพให้เห็นความหมายของพ้ืนสองรูปแบบ กล่าวคือ เป็นพ้ืนที่ทางความรู้สึกนึกคิด 

(Mental space) อันเป็นการรับรู้ทางพ้ืนฐานจิตใจของปัจเจก ที่ท าให้รู้สึกสบายใจ สะดวกใจ หรือ

ผูกพันกับพ้ืนที่เหล่านั้น เพราะในการศึกษาพบว่า การที่ปัจเจกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ แบ่งปัน

เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านพ้ืนที่ในส่วนนี้ เกิดข้ึนจากความสะดวกใจ สบายใจที่จะบอกกล่าว หรือ อธิบายให้

คนอ่ืน ๆ รับรู้ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เพราะกลุ่มผู้ฟังมองว่า เรื่องราวบางเรื่อง เพ่ือน หรือ
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บุคคลที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจ าวันของพวกเขา ไม่เข้าใจและไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือ 

พูดคุยในเรื่องราวเหล่านั้นได้ #จดหมายเด็กแมว จึงเปรียบเสมือนหนึ่งความสบายใจที่พวกเขามี และ

พร้อมที่จะเล่าเรื่องราวบางอย่างที่พบเจอในชีวิตเพ่ือแลกเปลี่ยนกันฟัง และประการที่สอง #จดหมาย

เด็กแมว ยังเป็นภาพสะท้อนให้เห็นความหมายของพ้ืนที่ ในแง่ท่ีเป็นพื้นที่ทางสังคม คือ เป็นพื้นที่ที่ถูก

ประกอบไปด้วย กิจกรรม ปฏิบัติการ โครงการต่าง ๆ หรือการกระท าใด ๆ บนพ้ืนที่นั้น ซึ่งจากที่ได้

กล่าวไปในข้างต้น จะเห็นได้ถึงการด าเนินกิจกรรมบางอย่าง บนพ้ืนที่ในเว็บไซต์ทวิตเตอร์ อย่างการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ถูกท าให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ที่พูดจัดและพูดฟังรายการวิทยุจดหมายเด็ก

แมวนั้นท าร่วมกัน การใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการพูดคุยระหว่างกัน ก็ถูกมองให้เป็นการท ากิจกรรมใน

รูปแบบหนึ่ง ดังนั้น จึงสอดคล้องกับความหมายของพ้ืนที่ทางสังคมที่ Henri Lefebvre (1901-1991) 

ได้กล่าวไว้ในข้างต้น 

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า จากการทบทวนวรรณกรรมในข้างต้น มีหัวข้อและประเด็นใน

การศึกษาที่คล้ายคลึงกับการศึกษาเรื่อง ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อ

สาธารณะอยู่บ้าง หากแต่เป็นการศึกษาในแง่มุมที่แตกต่างออกไป เช่น งานศึกษาเรื่อง เมื่อคนมัน ๆ 

มารวมตัว Fat Radio : พ้ืนที่ทางสังคมของวัยรุ่นในเมือง ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับรายการวิทยุ Fat 

Radio ที่เป็นรายการวิทยุที่มีผู้บริหารเดียวกับ Cat Radio ในปัจจุบัน แต่หากว่างานศึกษาชิ้นนี้ไม่ได้

ศึกษาเรื่องราวของรายการวิทยุที่จัดขึ้น เพราะงานศึกษามุ่งเน้นไปที่การจัดกิจกรรมเทศการดนตรี 

หรือ Heineken Fat Festival โดยเป็นการมองว่างานกิจกรรมดังกล่าวนั้น เป็นการสร้างพ้ืนที่

สาธารณะที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ฟัง Fat Radio หรือไม่ และการรวมกลุ่มนั้น มีลักษณะ

จุดมุ่งหมายอย่างไร แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษาในคนละส่วน แต่ในประเด็นการ

รวมกลุ่มของผู้ฟังนั้น ก็เป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับการรวมกลุ่มของผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็ก

แมว ที่มีการใช้พ้ืนที่สาธารณะอย่างเว็บไซต์ทวิตเตอร์ ภายใต้ #จดหมายเด็กแมว ในการติดต่อสื่อสาร

และพูดคุยซึ่งก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ฟังรายการนั่นเอง หรือ งานศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ตัวตน

บนพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะในไดอารี่ออนไลน์ ที่เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ตัวตนของปัจเจก

บุคคลบนพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ เพ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ จากการใช้

บันทึกเพ่ือแสดงตัวตนจากพ้ืนที่ส่วนตัวสู่พ้ืนที่สาธารณะ ในงานศึกษาชิ้นนี้ เน้นไปที่การแสดงออกของ

ตัวตนระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ปัจเจกเลือกที่จะแสดง
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ตัวตนนั้น ๆ ผ่างทางไดอารี่ออนไลน์ ในทางกลับกัน งานศึกษาชิ้นนี้แตกต่างจากงานของผู้ศึกษาอยู่

มาก ถึงแม้ว่าจะเป็นการศึกษาการแสดงออกตัวตนของปัจเจกและการใช้พ้ืนที่การแสดงออกตัวตน

คล้าย ๆ กัน แต่งานศึกษาเรื่อง ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อ

สาธารณะนั้น เน้นไปที่การใช้พ้ืนที่สาธารณะในการติดต่อสื่อสารพูดคุยแลกเลี่ยนของกลุ่มคนฟังวิทยุ

มากกว่า ที่จะเป็นการศึกษาการแสดงออกทางด้านตัวตนของปัจเจก และยังเน้นไปที่การศึกษาตัวตน

ของกลุ่มคนฟังที่แสดงออกผ่านทางเนื้อหาในจดหมาย เพ่ือให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม

คนฟัง จากความชื่นชอบ หรือ ความสนใจในเรื่องราวที่เหมือน ๆ กันของปัจเจกและกลุ่มคนฟังนั่นเอง 

ในขณะที่บทความเรื่องการ hang out ของวัยรุ่นสะพานพุทธฯ อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในพ้ืนที่
สาธารณะ ที่ได้ท าการศึกษากลุ่มวัยรุ่นสระพานพุทธ ที่เป็นการศึกษาการสร้างอัตลักษณ์และการใช้
พ้ืนที่สาธารณะของวัยรุ่นสระพานพุทธฯ เพ่ือให้เห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นนั้น มีการแสดงออก
อย่างไรต่อพ้ืนที่สาธารณะที่พวกเขาใช้ และเรื่องราวการแสดงอัตลักษณ์ของปัจเจกที่ส่งผลให้เกิด
เรื่องราวอ่ืน ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกการแสดงออกทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ของวัยรุ่น
กลุ่มนี้ต่อสังคม รวมไปถึงพ้ืนที่สาธารณะที่วัยรุ่นใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ของตนเองและกลุ่ม 
ซึ่งบทความชิ้นนี้ เป็นบทความที่คล้ายคลึงกับงานศึกษาของผู้ศึกษาเพราะเป็นการพูดถึงพ้ืนที่
สาธารณะในมุมมองของกลุ่มคนใช้ ที่มีความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างไรกับพ้ืนที่นั้น ๆ และพ้ืนที่นั้น ๆ 
ให้อะไรกับพวกเขาบ้าง หากแต่กลุ่มคนฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ไม่ได้ถูกตีตราหรือให้
ความหมายจากสังคมในเชิงทางลบเหมือนกับวัยรุ่นสระพานพุทธฯ ที่ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ บทความชิ้นนี้จึงเน้นไปที่การ
พยายามทความเข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออกมาของวัยรุ่นด้วยนั่นเอง หรือ งานศึกษาเรื่อง  การ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น ในเขตเมืองเชียงราย ที่ศึกษาการ
แสดงออกความเป็นตัวตนของวัยรุ่นผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นในส่วน
ของสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลให้วัยรุ่นนั้นมีการแสดงออกเป็นอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาผ่ านทางค าพูด 
สัญลักษณ์ กิริยาท่าทางต่าง ๆ ที่ส่งผ่านตัวอักษรในห้องสนทนา รวมถึงมีการสื่อสารระหว่างกันใน
เรื่องราวต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของตนเอง ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเรียน ความรัก การท่องเที่ยว การ
แต่งกาย หรือ งานอดิเรกต่าง ๆ ที่ตนสนใจ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ตนไม่สบายใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้
สื่ออินเตอร์เน็ตในการพูดคุยกันของวัยรุ่นนั้นในเขตเมืองเชียงรายจากงานศึกษานั้น สอดคล้องกับการ
พูดคุยหรือการส่งจดหมายไปยังรายการจดหมายเด็กแมว เพราะเป็นการเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ปรึกษาปัญหาที่ไม่สบายใจ เล่าเรื่องราวที่ตนเองสนใจหรือพบเจอในชีวิตประจ าวัน อันล้วน
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แล้วแต่เป็นด้านที่ปัจเจกต้องการที่จะแสดงออกให้เห็นซึ่งตัวตนและความสนใจของตนเองผ่านตัว
จดหมายและรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว 

ในทางเดียวกันนั้น งานศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ไดอารี่ ออนไลน์ : www.catcha.co.th ที่
เป็นการศึกษาการเขียนบันทึกไดอารี่ผ่านเว็บไซต์ของปัจเจก อันแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่าง 
สมุดบันทึก กระดานข่าว และห้องสนทนา ที่เนื้อหาภายในไดอารี่จะเป็นการน าเสนอทั้งเรื่องราว
ส่วนตัว เรื่องทั่วไปที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน ความคิดเห็นต่าง ๆ หรือกระแม้กระทั้ งการเขียนเพ่ือ
ระบายความรู้สึกของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการให้ค าปรึกษาหารือ บอกเล่าประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่มีร่วมกันหรือแตกต่างกันออกไป ซึ่งบทบาทของไดอารี่ออนไลน์นั้นท าให้เห็นถึงการ
ตอบสนองจินตนาการของผู้บันทึก การสร้างตัวตน หรือสร้างเรื่องราวต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้
บันทึก เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการศึกษาการแสดงออกความเป็นตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุ
จดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะเนื่องจากการเขียนจดหมายเข้ามายังรายการจดหมายเด็กแมว
นั้น ก็เป็นเรื่องราวที่คล้ายคลึงกับการเขียนไดอารี่ออนไลน์ ที่ใช้เพื่อระบายความรู้สึก บอกเล่าเรื่องราว
ของทั้งตนเองและส่วนรวม รวมไปถึงการขอค าปรึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้เขียนประสบพบเจอใน
ชีวิตประจ าวันนั้นเอง อันท าให้เห็นถึงความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่ทั้งในไดอารี่ออนไลน์และการเขียน
จดหมาย  นั่นก็คือ ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับและรับรู้ หากแตกต่างกันตรงที่ การพูดคุยหรือ
ตอบกลับภายในเว็บไซต์ไดอารี่ออนไลน์นั้นท าได้ง่ายกว่า เพราะเมื่อเราต้องการแสดงความคิดเห็น  
ใด ๆ เกี่ยวกับไดอารี่นั้น ๆ ก็สามารถตอบหรือแสดงความคิดเห็นภายใต้เว็บไซต์ไดอารี่ถึงผู้เขียนได้เลย 
หากแต่ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยกับผู้เขียนจดหมาย จะเป็นการพูดถึงในพ้ืนที่ส่วนรวม
อย่าง #จดหมายเด็กแมว มากกว่า และงานศึกษาเรื่อง “การแสดงตัวตนของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บน
เว็บไซต์ยูทูบดอทคอม ที่เป็นการศึกษาการแสดงออกของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันออกไป 
เพ่ือที่จะได้เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับ รวมถึงการแสดงค่านิยมของตนเองให้เป็นจุด
สนใจในสังคม จากกิจกรรมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งใช้เป็นพ้ืนที่ที่ผ่อนคลายความเครียดจากกิจวัตร
ประจ าวัน หลีกหนีปัญหาหรือเพ่ือคลายความเหงา ซึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้นั้น แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อ
ออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม เป็นส่วนหนึ่งที่ปัจเจกใช้ในการแสดงออกความเป็นตัวตนและการ
แสดงค่านิยม เพ่ือให้เป็นจุดสนใจและเป็นที่ยอมรับในสังคม อันสอดคล้องกับ การเขียนจดหมายที่
ส่งไปยังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ที่เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกความเป็น
ตัวตนผ่านตัวอักษร ข้อความ และความสนใจของปัจเจกจากเรื่องราวที่เขียนส่งไปยังรายการ 
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ในทางกลับกันหากมองเรื่องราวของการเขียนจดหมายที่ส่งเข้าไปยังรายการจดหมายเด็กแมว
ว่า มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือน ๆ กันกับการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ 
อย่างเช่น การโพสหรือเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook.com) ที่
ปัจจุบันเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเกือบจะทุกช่วงวัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
บอกเล่าเรื่องราว หรือแม้กระทั่งพูดถึงสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือ อยากจะระบายปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในใจ 
แต่ส าหรับผู้ศึกษานั้น ผู้ศึกษามองว่า ถึงแม้จะมีเรื่องราวในการใช้พ้ืนที่ที่คล้ายกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่
เหมือนกันไปเสียทั้งหมด เพราะการศึกษาเรื่อง ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่าน
พ้ืนที่สื่อสาธารณะ ชี้ให้เห็นถึงการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเนื้อหาในจดหมายและได้รับ
ออกอากาศก็จริง แต่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นส่วนมาก ไม่ได้ถูกเล่าหรือบอกผ่านในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า เรื่องทั้งหมดไม่ได้เป็นสาธารณะเสียทีเดียวเหมือนกับการโพสลงบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ที่มีการ
เข้าถึงได้อย่างจ านวนมากและเป็นอิสระ แต่รายการวิทยุจดหมายเด็กแมวไม่เป็นเช่นนั้น เพราะ
ส่วนมากคนที่รับฟังและส่งจดหมายเข้าไปยังรายการนั้น มักจะเป็นผู้ฟังขาประจ าและมีความชื่นชอบ
ในตัวรายการอยู่เป็นทุนเดิม ซึ่งแตกต่างจากการเข้าถึงในเว็บไซต์อย่างเฟซบุ๊กที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึง
ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้ฟังที่ได้บอกว่า เรื่องราวบางเรื่องก็ไม่ได้ถูกเล่าให้คน
รอบตัวรับฟังนั่นเอง 

ทั้งมวลทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการศึกษาในหัวข้อ “ตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการ

วิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ” ผ่านบทสัมภาษณ์และเนื้อหาจดหมายตลอดปี 2560 

แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ที่สะท้อนให้เห็นถึง  

อัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่มผู้ฟังผ่านเนื้อหาในจดหมายที่ถูกส่งเข้าไปยังรายการที่มีเรื่องราวคล้ายคลึง

กัน เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว มีลักษณะหรืออัตลักษณ์ร่วมกัน 

เพราะจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า เรื่องราวที่ถูกส่งเข้าไปยังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวนั้น เป็น

เรื่องราวที่คล้ายคลึง หรือ เหมือน ๆ กัน ท าให้เห็นว่ากลุ่มผู้ฟัง มีความสนใจ ความชื่นชอบ หรือ ให้

ความสนใจในเรื่องที่คล้าย ๆ กัน อันก่อให้เกิดอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มผู้ฟังขึ้นมา ไม่เพียงเท่านั้น ใน

ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าสื่อประเภทต่าง ๆ นั้นล้วนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ของผู้ได้รับสื่อ สื่อมวลชนนอกจากมีอิทธิพลในด้านต่าง ๆ ทางสังคมแล้ว ยังมีอิทธิพลในการผลิต

วัฒนธรรมมวลชน เพราะในสังคมยุคปัจจุบันมวลชนนั้น เป็นสื่อกลางในกลางสื่อสารของคนในสังคม 

อีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวโน้มวัฒนธรรมมวลชน รวมไปถึงการมีบทบาทในการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ต่าง ๆ  ในทางเดียวกันยุคโลกไร้พรหมแดน ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างอินเตอร์เน็ต
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เป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ การใช้พ้ืนที่อินเตอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น หรือ 

ประสบการณ์ต่าง ๆ จึงถูกน ามาใช้ในรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวด้วย จะเห็นได้จากการใช้พ้ืนที่

สาธารณะอย่างเว็บไซต์ทวิตเตอร์ #จดหมายเด็กแมว ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อัน

ก่อให้เกิดเป็นพ้ืนที่ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ท าให้เราเห็นถึงกระบวนการรวมกลุ่มของผู้ฟังเข้าไว้ด้วยกัน 

อันมีแฮชแท็กที่เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ หรือกลุ่มคนที่ใช้พ้ืนที่ดังกล่าว และง่ายต่อการพูดคุย  ง่าย

ต่อการค้นหา ท าให้เกิดการใช้พ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ทางสังคม ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอัน

ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มและการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ตามมาในอนาคต 

 

สรุป 

 ในการศึกษาตัวตนของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะ  แสดง

ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่มผู้ฟังวิทยุรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ผ่านเรื่องราวที่ส่งเข้ามาใน

รูปแบบของจดหมาย เป็นเรื่องเล่า ค าถาม หรือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรัก การเรียน การงาน ปัญหาชีวิตต่าง ๆ รวมถึงความสนใจ หรือ ความ  

ชื่นชอบในกิจกรรมที่เหมือน ๆ กัน เช่น เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ การท่องเที่ยว ฯลฯ ที่สะท้อนให้เห็น

ถึงอัตลักษณ์ร่วมกันของผู้ฟังผ่านเนื้อหาในจดหมาย รวมถึงในยุคไร้พรมแดนที่มีเครื่องมือเครื่องใช้

อย่างอินเตอร์เน็ต เป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ ท าให้มนุษย์รู้จักเลือกใช้เครื่องมือดังกล่าวในแง่ต่ าง ๆ 

อย่างเช่น การใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยระหว่างกลุ่มคนฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมวด้วยกันเอง โดย

ผ่านพ้ืนที่สื่อสาธารณะอย่างเว็บไซต์ทวิตเตอร์เป็นตัวกลางในการสื่อสาร โดยมี #จดหมายเด็กแมว ที่

เป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการค้นหาและพูดคุยของกลุ่มผู้ฟังและผู้จัดรายการ

วิทยุจดหมายเด็กแมว  

 อาจบอกได้ว่า จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวท าให้เราเห็นถึงลักษณะร่วมกันของกลุ่ม

ผู้ฟังรายการวิทยุจดหมายเด็กแมว ที่มีความชื่นชอบ หรือ ความสนใจในเรื่องที่คล้าย ๆ กัน รวมถึงการ

ใช้พ้ืนที่สาธารณะอย่างอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ อย่างการพูดคุยติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งอาจ

ท าให้เกิดการรวมกลุ่ม หรือ การท ากิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกันตามมาได้ในอนาคต 
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รายการอ้างอิง 
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