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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ Café hopping ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2) เพื่อศึกษาการนําเสนอภาพตัวแทนของร้านกาแฟในสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วย
กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) และแนวคิดการสร้างภาพแทนความจริง (Representation)
ผลจากการศึกษาพบว่า Café hopping คือกลุ่มคนที่หลงใหลในไปร้านกาแฟหรือคาเฟุ ที่จะมีวิถีการ
ใช้ชีวิตในสถานที่นั้นคือการถ่ายรูปโดยแต่งตัวหรือดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ พวกเขาที่พร้อมจะจ่ายเงินจํานวน
บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าไปในร้านกาแฟเพื่อแลกกับฉากหลังหรือเครื่องดื่มในมือในการจะสร้างภาพลักษณ์ของ
ตนเองและนําเสนอผ่านสื่อออนไลน์ให้คนอื่นๆได้ได้รับ โดยมากเป็นกลุ่ม Café hopping มักเป็นคนที่มีรายได้
สูงและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง กระแสการเปลี่ยนแปลงของการดื่มกาแฟได้เปลี่ยนไปมากด้วยอิทธิพลจากสื่อที่
ทําผู้คนต้องการแสดงอัตลักษณ์ความสวยงามและความสบายของวิถีชีวิตที่ตนเองสร้างขึ้นผ่านการสร้างภาพ
ตัวแทนเผื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้และต้องการถูกยอมรับในวิถีชีวิตที่สวยงามนั้น
ความเป็นจริงแล้วภาพแทนหรือภาพลักษณ์ดังกล่าวนั้นจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาหรือไม่ก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่ง เพราะภาพลักษณ์และรูปแบบของร้านนั้นเป็นสิ่งทีส่ ร้างสรรค์ขึ้น ดังนั้น Lifestyle ของกลุ่ม Café
hopping ที่ม าใช้บริการด้วยกันเองจึง กลายเป็นการผลิตสินค้าเชิง วัฒนธรรมที่พร้อมจะให้ทุกคนนําไป
เลียนแบบ และปฏิบัติให้กลายเป็นค่านิยมของสังคม
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้ความกรุณาจากอาจารย์ ปรารถนา
จันทรุพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลสําคัญที่ได้ให้ความช่วยเหลือ คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ ความเข้าใจ
และกําลังใจกับลูกศิษย์คนนี้อย่างดีเสมอมาโดยตลอด และอาจารย์ กุลศิริ อรุ ณภาคย์ กรรมการสอบที่ได้ให้
คํ า แนะนํ า ในการปรับ ปรุ ง รายงานการศึก ษาเฉพาะบุ ค คลเล่ม นี้ ตลอดจนอาจารย์ ท ุ ก ๆ ท่า นในภาค
มานุษยวิทยาที่ให้ความรู้และคําแนะนํา ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสิ่งที่อาจารย์ทุกท่านได้
กรุณา
ขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ เสียสละเวลาตอบคําถาม
ต่างๆ อย่างเต็มใจตลอดจนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้
ขอบคุณครอบครัวที่ยังเชื่อมั่นและเชื่อใจว่าจะสามารถผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกแย่กับตัวเองที่สุดไปได้
ขอบคุณที่ยังอยู่ข้างๆเสมอโดยไม่เอาความหวังมากดดันลูก ขอบคุณอ้อมกอดที่เป็นเกาะปูองกันในวันที่รู้สึกว่า
ตัวเองไม่ได้เก่งและเสียความมั่นใจไปทั้งหมด และในวันที่ลูกผ่านไปได้แล้วขอบคุณรอยยิ้มและแววตาที่ดีใจนั้น
มันสร้างความมั่นใจให้ลูกอีกครั้ง
ขอบคุณเพื่อนๆในเอกมานุษยวิทยาทุกคนที่คอยให้กําลังใจกัน ช่วยเหลือกัน ขอบคุณเพื่อนๆตัวแสบ
ในกลุ่มที่คอยช่วยเหลือและพากันผ่านไปตลอด 4 ปี “เราจะจบไปด้วยกัน และรู้สึกโชคดีเสมอที่ได้รู้จักกัน”
สุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณตัวเองที่อดทนและผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ แม้จะเคยท้อจนอยากหยุดมันแต่ก็
สู้จนทํามันได้สําเร็จ เมื่อย้อนกับมาคิดถึงคงอยากบอกตัวเองว่า “เก่งมากแล้วที่ทํางานหาเงินและเรียนไปพร้อม
กัน แม้จะมีช่วงที่ทําให้รู้สึกเสียความมั่นใจที่สุดในชีวิตแต่อย่ารู้สึกไร้ค่าหรือรู้สึกแย่จนเกินไปนะอ้อ เก่งมาก
แล้ว”
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกจํานวนมากต้องการกาแฟใน
ตอนเช้าเพราะในกาแฟนั้นมีสารที่เรียกว่าคาเฟอีน เป็นสารที่กระตุ้นให้ผู้ดื่มเกิดความรู้สึกตื่นตัว สามารถช่วย
ให้ระดมความคิดได้ดีเพราะเมื่อสมองตื่นตัวจะส่งผลให้สามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงทําให้การแฟเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การดื่มกาแฟเป็นธรรมเนียมหนึ่งที่แพร่หลายจากชาว
อาหรับในเยเมนได้รับเอาเมล็ดกาแฟจากเอธิโอเปียไปเผยแพร่ในดินแดนอาระเบียการตอบรับกาแฟเป็นแห่ง
แรกคือเยเมน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 ถึงต้นศตวรรษที่ 15 (คเณศ กังวานสุรไกร, 2563: ออนไลน์)
กาแฟเป็นของรับประทานทางศาสนาของกลุ่มผู้นับถือนิกายซูฟี โดยการเคี้ยวเมล็ดกาแฟ เพื่อใช้ขจัด
ความง่วงในระหว่างการดําเนินพิธีกรรมทางศาสนาและเพื่อใช้เป็นยาเสริมความสามารถในการเข้าถึงพระเจ้า
หลังจากนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งคาบสมุทรอาระเบียไปพร้อมกับผู้นับถือนิกายซูฟี ซึ่งผู้ที่ดื่มกาแฟส่วนใหญ่
ยังคงจํากัดขอบเขตอยู่แต่ในหมู่ผู้นับถือนิกายนี้ที่มักจะรวมตัวกันดื่มบริเวณศาสนสถานหรือลานกว้างต่างๆ
ในช่วงเวลานี้ และเป็นเครื่องดื่มทั่วไปในเวลากลางคืนช่วงเทศกาลรอมดอน กาแฟได้ถูกนําไปเกี่ยวข้องกับท่าน
นะบีมูฮัมหมัด โดยอ้างถึงตํานานต้นกําเนิดของกาแฟ ซึ่งท่านนะบีได้รับเมล็ดกาแฟจากเทวทูตกาเบียลมาเป็น
เครื่องดื่มของศาสนาอิสลามแทนที่ไวน์ที่เป็นข้อห้ามทางศาสนาดังจะเห็นได้จากคําว่า กาแฟ ในภาษาอาหรับ
ว่า Qahwah ที่เป็นคําใช้เรียกแทนคําว่า ไวน์ การที่กาแฟได้ถูกนํามาเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม ทําให้การดื่ม
กาแฟแพร่ก ระจายไปควบคู่กับการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่น
อินโดนีเซียก่อนการกระจายกาแฟโดยชาวยุโรป (ลานิ คิงส์ตัน, 2560: 13)
เมื่อถึง ค.ศ. 1510 กาแฟก็ได้เปลี่ยนสถานะจากเครื่องดื่มทางศาสนาเป็นเครือ่ งดื่มทางสังคมมากขึ้น มี
ร้านกาแฟหรือ Coffee-house ในดินแดนตะวันออกกลางได้เ กิดขึ้นมากมาย แต่เนื่องจากมีก ารถกเถียง
เกี่ยวกับผลกระทบของกาแฟที่มคี วามผิดในข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม และมีชนชั้นปกครองในเมืองใหญ่ๆ เห็น
ว่า ร้านกาแฟเป็นแหล่ง มั่วสุม ของคํานินทา คําพูดเสียดสีท างการเมือง และแหล่ง การพนัน ทําให้ม ีก าร
ปราบปรามร้านกาแฟเหล่านั้น แต่คําสั่งปิดร้านกาแฟนั้นล้มเหลว
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กาแฟได้เข้าสู่ยุโรปผ่านความเชื่อของศาสนจักรที่ว่า กาแฟเป็นเครื่องดื่มของปีศาจร้ายที่ลงทัณฑ์พวกมุสลิม
ไม่ให้สามารถดื่มไวน์อันเป็นเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ได้ ทางศาสนจักรจีงได้มีการกําหนดสถานะของ
กาแฟขึ้น พระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 8 (Clement VIII) ได้ยอมรับเครื่องดื่มนี้หลังจากที่ได้ลิ้มลองตัวอย่าง
กาแฟที่พ่อค้าชาวเวนิสจัดหามาให้ ทําให้กาแฟเริ่มกลายเป็นเครื่องดื่มที่แพร่หลายขึ้น หลังจากนั้นได้เกิด ร้าน
กาแฟในยุโรปขึ้น ซึ่งร้านกาแฟแบบยุโรปนี้ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์บรรยากาศของร้านกาแฟแบบอิสลามที่เป็น
เสมือนแหล่งมั่วสุมเป็นสถานที่สวยงามและเป็นทางการ นอกจากการเป็นสถานที่ดื่มกาแฟแล้ว ร้านกาแฟยัง
เป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยใหม่ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กล่าวคือ ในช่วงสมัยศตวรรษนี้ ได้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมืองที่มีการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบอบเสรีนิยม ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากการผูกขาด
การค้าโดยราชสํานักเป็นระบบการค้าเสรีทุนนิยม และสภาพสังคมที่เป็นยุคแห่งเหตุผลและภูมิปัญญา เห็นได้
จากการที่ร้านกาแฟต่างๆ เป็นแหล่งพบปะของผู้คนหลากหลายอาชีพ
จนเมื่อถึงศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีการปรุงกาแฟก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาก เตาอบที่ควบคุมอุณหภูมิได้
ช่วยในการคั่วกาแฟให้ได้ลักษณะตามระดับมาตรฐานที่ต้องการ เครื่องบดกาแฟช่วยให้ผงกาแฟละเอียดขึ้น
รวมถึงอุปกรณ์กรองและปรุงกาแฟแบบต่างๆ เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิดการสร้างมาตรฐานของกาแฟขึ้น
อย่างเป็นทางการและมีการเผยแพร่วิธีการปรุงกาแฟแบบต่างๆ ให้กับประชาชน ส่งผลให้การบริโภคกาแฟ
ขยายตัวมากขึ้น ทําให้ร้านกาแฟกลับขึ้นมามีความสําคัญ และทําให้เกิดความพิถีพิถันในการบริโภคเครื่องดื่มนี้
มากขึ้น (คเณศ กังวานสุรไกร, 2563: ออนไลน์)
เมื่อเป็นที่นิยมและเผยแพร่ไปทั่วโลกร้านกาแฟในประเทศไทยนั้นก็ได้กําเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6
ร้านกาแฟนรสิงห์เป็นร้านกาแฟแห่งแรกที่เกิดขึ้นมาในกรุงเทพมหานครและถือเป็น ร้านที่มีชื่อเสียงอย่างมาก
ในสมัยนั้นร้านกาแฟจะเป็นที่นัดพบปะ สังสรรค์ ทําให้ร้านกาแฟนรสิงห์ได้รับความนิยมอย่างมาก (อเนก
นาวิกมูล, 2552: 99) หลังจากนั้นมาจนถึงในช่วงยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาพสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปทําให้วัฒนธรรมการดื่มกาแฟมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน คือการเกิดวัฒนธรรมที่เรียกว่า
สภากาแฟ อันเนื่องมาจากชนชั้นกลางเข้ามามีบทบาทและมีการพูดคุยปรึกษากันเรื่องการเมืองหรือการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ภายในร้านกาแฟ ตัวอย่างร้านที่เป็นสภากาแฟในอดีตคือร้านออน ล็อก หยุ่น สภา
กาแฟที่ในปัจจุบันยังคงอยู่แต่อยู่ในรูปแบบร้านกาแฟที่ยังคงมีคนรุ่นเก่าแก่หรือผู้อ าวุโสไปนั่งดื่มกาแฟและ
พูดคุยเรื่องทางการเมือง ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ (ออน ล็อก หยุ่น ตํานานสภากาแฟพระนคร,
2560: ออนไลน์)
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ภายหลัง จากยุคสภากาแฟนั้น ธุรกิจ ร้านกาแฟก็ได้ก ําเนิดเกิดขึ้นเป็น จํานวนมากโดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครหรือสังคมเมืองที่ได้การตอบสนองของผู้บริโภคเป็นอย่างดี ร้านกาแฟใหม่ๆจึงเกิดขึ้นเป็น
จํานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสถานที่ตั้งมักตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีผู้คนผ่านไปมาหรือสถานที่ที่เป็นจุดนัดพบ เช่น
ใกล้ห้างสรรพสินค้า แหล่งสังคมเมืองติดสถานีรถไฟฟูา BTS เป็นต้น ปัจจุบันร้านกาแฟนั้นไม่ใช่เป็นเพียงร้านที่
ขายกาแฟหรือชาเท่านั้นแต่ได้มีขายอาหารประเภทอื่นๆควบคู่ไปด้วย ซึ่งมีทั้งอาหารว่าง อาหารจานหลัก รวม
ไปถึงขนมและเบเกอร์รี่ ที่สามารถรับประทานควบคู่กันกับกาแฟ (ม.ป.ช, 2560: ออนไลน์) การเกิดขึ้น อย่าง
รวดเร็วและแพร่หลายของร้านกาแฟนั้นเป็นตัวบ่งบอกถึงความนิยมของผู้คนในสังคมที่เป็นผู้บริโภค การ
เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากทําให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกและช่องทางมากขึ้น การตอบสนองแค่การบริโภคกาแฟจึงไม่
เพียงพออีกต่อไป ร้านกาแฟจึงต้องมีจุดขายที่แตกต่างเพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจมาใช้บริการ จึงเกิด
การนําเอาแนวคิดหรือส่วนประกอบอื่นๆเข้ามาเติมแต่งความหมายให้กับร้านกาแฟ ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น เช่นคาเฟุแมว (ณัฐปภัสร์ มนพิชย์สินี, 2556: 2)
ค่านิยมของการมาร้านกาแฟจึงไม่ใช่เพียงแค่การมาดื่มกาแฟหรือรับประทานอาหารเท่านั้น แต่เป็น
การมาบริโภคสิ่งที่ร้านแต่ละร้านแต่งเติมและต้องการนําเสนอเข้ามานอกเหนือจากอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อ
ทําให้ร้านนั้นมีจุดขายที่โดดเด่นต่างจากร้านอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคตามความชอบส่วนตั ว ทําให้
ร้านกาแฟที่เป็นวัฒนธรรมประชานิยมกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งบอกสถานะ ความชอบ ของปัจเจกบุคคลใน
สังคม การเลือกใช้บริการร้านกาแฟจึงไม่ได้เป็นการตัดสินเพียงแค่เรื่องรสชาติอีกต่อไป ร้านกาแฟจึงเป็น
สถานที่ ที่บ่งบอกถึงความสนใจหรือกิจกรรมเสริมที่ทําให้คนได้พักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า
ร้านกาแฟเป็นหนึ่งในพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ที่จะมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนมากขึ้น
เรื่อยๆ นั่นแปลว่า นิยามและความหมายของพื้นที่ส าธารณะจะต้องพิจารณาทั้งความเข้าถึงได้ และต้องมี
กระบวนการที่สร้างการมีส่วนร่ วมเพื่อกําหนดพื้นที่สาธารณะนั้นๆ ด้วย เมื่อพิจารณาจากนิยามของคําว่า
‘พื้นที่สาธารณะ’ และย้อนกลับมาดูพื้นที่นอกบ้าน ชีวิตนอกบ้านของเราในทุกวันนี้ เราจะเห็นได้เ ลยว่า
ความหมายของพื้นที่สาธารณะไม่ได้จํากัดแค่เพียง สวนสาธารณะของเมืองเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงพื้นที่
สาธารณูปการอื่นๆ ของเมืองด้วย เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ตลอดรวมไปถึงพื้นที่ของร้านการแฟที่มีขึ้นเพื่อ
บรรเทาความซํ้าซากจําเจกับการดําเนิ นชีวิตประจําวันของมนุษย์ ตอบสนองและขจัดความเครียดและสร้าง
ความเป็นชุมชนให้กับคนโดยเฉพาะคนในสังคมเมือง ที่มีสํานึกเรื่องความเป็นชุมชนที่น้อยกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ตาม
ชานเมือง (กัญจน์ชญา สําแดงปั้น , 2558: 5) ธุรกิจร้านกาแฟจึงมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้บริโภคได้หันมานิยมดื่มกาแฟสด
กันมากขึ้น โดยธุรกิจร้านกาแฟในสังคมปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ คอฟฟี่ช็อป
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(Coffee shop) จะเน้นขายกาแฟ เป็นหลัก อาจจะมีเบเกอรี่เป็นส่วนประกอบด้วยเล็ก น้อย กลุ่มลูกค้า
เปูาหมายของร้านกาแฟประเภทคอฟฟี่ช็อป คือ คนรุ่นวัยทํา งานและนักศึกษา และประเภทที่ 2 คือ คาเฟุ
(Cafe) เป็นร้านกาแฟสดที่ เน้นการตกแต่งที่ส วยงามชวนหลงไหลและดึงดูดลูกค้า อีกทั้งมีการขายอาหาร
ประเภทอื่นควบคู่ก ันไปด้วย ซึ่ง มีท ั้งอาหารว่างและอาหารจานหลัก กลุ่ม ลูกค้าเปูาหมายคือ คนทํา งาน
นักศึกษา และครอบครัว (ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย, 2558: ออนไลน์)
คาเฟุ (Café) เป็นคําที่ใช้เรียก "กาแฟ" ในภาษาฝรั่งเศสแต่ถูกนํามาใช้ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ร้าน
กาแฟ (Coffee shop) หรือร้านจําหน่ายเครื่องดื่ม ลักษณะร้านแบบคาเฟุนั้นจะเป็นการผสมรูปแบบระหว่าง
"ภัตตาคาร" (Restaurant) และ "บาร์" (Bar) เข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้วคาเฟุจ ะไม่จําหน่ายเครื่อ งดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ แต่จะเน้นไปที่เครื่องดื่มประเภท กาแฟ ชา หรือ ช็อกโกแล็ต และอาจมีอาหารว่าง ซุป แซนวิช
ขนมอบและขนมหวานเช่น เค้กหรือคุกกี้ ที่เสิร์ฟเคียงมากับเครื่องดื่มไว้ให้บริการด้วย
ในบันทึกของประวัติศาสตร์ คาเฟุ (Café) คือสถานที่ซึ่งชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อดื่มกาแฟหรือชา ฟัง
เพลง และเล่นหมากรุก จากนั้นคาเฟุจึงเริ่มเป็นที่แลกเปลี่ยนข่าวสารและพบปะ เมื่อเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันพบว่าคาเฟุนั้นได้กลายเป็นแหล่งนัดพบของคนในวงกว้างมากขึ้น เนื่องด้วยคาเฟุเป็นสถานที่
สาธารณะซึ่งไม่จํากัดประเภทของลูกค้า ความนิยมของคาเฟุจึงได้แพร่กระจายไปในทุกๆมุม โลกและคาเฟุใน
แต่ละประเทศก็พัฒนาลักษณะ รูปแบบที่แตกต่างกันไป จนเกิดเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
เช่น การทํางานร่วมกัน นัดพูดคุย ประชุม นั่งเล่น เช่นเดียวกับกระแสการเกิดขึ้นของพื้นที่สาธารณะที่เรียกว่า
Co-Working Space
Co-Working Space เป็นรูปแบบการใช้สถานที่เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน มักเป็นสํานักงานที่อิ สระไม่
เหมือนในสํานักงานทั่วไปที่บรรยากาศตึงเครียด สถานที่จะเน้นการสร้างบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย สบาย นับเป็น
พื้นที่สาธารณะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดกว้างให้แก่กลุ่มคนหรือพลเมืองทุกๆคน ได้เข้าถึงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
พื้นที่ส าธารณะเช่น Co-Working Space นี้จึงนับ เป็นอาณาบริเวณที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสาร การสร้าง
ความรู้สึกที่เป็นส่วนร่วม ที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ รูปธรรมของพื้นที่สาธารณะคือพื้นที่ทาง
กายภาพที่กําหนดขอบเขตไว้แน่นอน เช่น สวนสาธารณะ ตลาดนัดหรือรวมไปถึงร้านกาแฟด้วย Co-Working
Space ในรูปแบบร้านกาแฟตอบสนองอัตลักษณ์การพบปะ ทํางานและการดื่มกาแฟไปพร้อมกันซึง่ การตกแต่ง
ร้านไม่ได้ตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่ตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศในการทํางาน ในความเป็นจริงปัจจุบันมี
พื้นที่ Co-Working Space จํานวนมากที่ Café hopping ได้ไปแล้วถ่ายรูปกลับมาเพื่อนําเสนอภาพของวิถี
การทํางานแบบผ่อนคลาย มีกาแฟที่ดีชีวิตมีคุณภาพ ส่วนพื้นที่นามธรรมคือ พื้นที่ที่ไม่มีขอบเขตแน่นอน เช่น
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พื้นที่ทางวัฒนธรรม สังคมออนไลน์ สื่อมวลชน เป็นต้น จากตัวอย่างพื้นที่สาธารณะ Co-Working Space ที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามันสอดคล้องกับพื้นที่ของร้านกาแฟที่ทํา ให้เห็นและเข้าใจถึงการถูกเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมประโยชน์ใช้สอยลงไปในนตัวพื้นที่ ที่ต่างจากอดีตกลายเป็นสถานที่ที่เป็นมากกว่าร้านกาแฟที่ซื้อกาแฟ
มาดื่มเท่านั้น (ธนาคาร ยงยุทธ, 2561: 10 -12)
ภาพรวมของธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการเติบโตรวดเร็วอย่างเห็นได้ สาเหตุหลักๆ อาจสืบเนื่องมาจาก
ธุรกิจร้านกาแฟสดรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ เช่น สตาร์บัคส์ เป็นต้น สภาพดั งกล่าว
สร้างความคึกคักและตื่นตัวให้กับวงการธุรกิจร้านกาแฟเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันกระแสความนิยมการดื่ม
กาแฟของคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคนไทยนิยมดื่มกาแฟเป็นถุงที่ขายจากรถเข็นกั นเป็นส่วนใหญ่
ปัจจุบันคนไทยได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟที่มีการตกแต่งร้านให้ดูหรูหรา สวยงาม ทันสมัย สะดวกสบาย และ
มีบรรยากาศที่ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วม วิถีชีวิตที่มีแนวโน้มหันมาบริโภคกาแฟมากขึ้น มาจากวิถชี ีวิตประจําวัน
ที่แตกต่างไปจากอดีตที่เกิดจากวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็วของโลกในยคุปัจจุบั น ทําให้คนใน
สังคมต้องเร่งรีบทํางานแข่งกับเวลา การใช้ชวี ิตประจําวันก็จะเป็นแบบคนในเมืองใหญ่ สิ่งที่คนต้องการซึ่งไม่ใช่
แค่เพียงการบริโภคเพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่เป็นการบริโ ภคเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ เป็นการแสดงถึงสถานะ
ของตนเอง ซึ่งนับเป็นพฤติกรรมการบริโภคภายใต้ ระบบทุนนิยมในยุคของโลกาภิวัฒน์ที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว (สุภาภรณ์ จินดาวงษ์, 2558: 2)
การเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมได้เติบโตควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะ
สังคมก้มหน้า ที่ผู้คนต่างจดจ่อกับสมาร์ทโฟนที่นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่จําเป็นต่อชีวิตมนุษย์ หรือกลายเป็นอวัยวะ
อีกอย่างหนึ่งไปแล้ว (วิชัย เทียนถาวร, 2559: ออนไลน์) ผู้ศึกษาก็เป็นหนึ่งคนในสังคมที่ใช้สมาร์ทโฟนและอยู่
ภายใต้โลกของสังคมออนไลน์ (Social Media) โลกสังคมออนไลน์ทําให้หลายสิ่งที่มนุษย์ได้แต่จินตนาการ
เกิดขึ้นจริง ข้อมูลข่าวสารถูกเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและถูกสืบค้นได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้ วสัมผัส ธุรกิจ
หลายอย่างล้มหายตายจากไปพร้อ มกับ การเกิดธุร กิจใหม่ๆ ที่เ ข้ามาตอบสนองพฤติก รรมของมนุษ ย์ ใน
ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ มนุษย์กับ
มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงลดน้อยลง Social Media ได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างภาพตัวแทน
ของร้านกาแฟ เกิดจากการสร้างมุมมองของผู้ถ่ายภาพที่ต้องการนําเสนอ “ภาพ” ร้านกาแฟที่สื่อถึงความ
น่าสนใจในมิติต่างๆ
การเกิดขึ้นของคาเฟุ (Café) จํานวนมากต้องการตอบสนองพฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันที่ได้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์และมีอิทธิพลกับคนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมากมาเชื่อมโยงกับการสร้างธุรกิจคาเฟุ (Café)
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จนทําในปัจจุบันร้านกาแฟหรือที่เรียกว่าคาเฟุ (Café) ได้สร้างจุดเด่นที่เชิญชวนผู้คนเข้า มาใช้บริการโดยการ
สร้างร้านที่มีการตกแต่งดึงดูดชวนถ่ายรูป และมีเรื่องราวของการเล่าและใส่ความหมายที่มากกว่าสถานที่ดื่ม
กาแฟลงไปในร้าน รูปลักษณ์ของคาเฟุมักจะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปใช้บริการ จุดขายก็จะแตกต่างกัน
ออกไป ร้านสวย ตกแต่งดีก็มักจะมีคนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ส่วนเรื่องเครื่องดื่มและอาหารเพียงแค่
อร่อยและสร้างสรรค์คงไม่พอ ต้องมีหน้าตาและวิธีการนําเสนอที่สวยงามและดึงดูดพอที่ เมื่อเห็นเพียงหน้าตา
ของเครื่องดื่มหรืออาหารก็อยากลองไปลิ้มลอง การเน้นเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาของทั้งร้านและเครื่องดื่ม เพื่อ
ตอบสนองต่อตัวบุคคลที่เสพและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงอัตลักษณ์ของตนเองผ่านจากการแชร์รูปภาพ
ต่างๆลงในหน้าสื่อสังคมออนไลน์ จึงนับว่ามีส่วนในการสร้างแรงกระตุ้นและผลักดันเป็นอย่างมากจนทําให้เกิด
กระแสการไปคาเฟุหลายๆ ที่และมีคําเรียกกระแสนี้ว่า Café Hopping
กระแส Café Hopping จะสามารถพบเห็นได้จากพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์สองช่องทางหลัก คือสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า อินสตาแกรม (Instagram) และ เฟซบุ๊ก (Facebook) จากข้อมูลสถิติและพฤติกรรม
การใช้ social media จากรายงาน Digital 2020 Global Digital Overview โดย WeAreSocial x
Hootsuite และต่อเนื่องจากสถิติและพฤติกรรมผู้ใช้งาน Internet ไตรมาสที่1 ปี 2020 ทั่วโลก (รวมประเทศ
ไทย) พบว่า Facebook ยังคงครองอันดับ 1 ที่มีจํานวนผู้ใช้งานสูงที่สุดโดยประเทศไทยมีผู้ใช้งาน Facebook
มากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก อยู่ที่ 47 ล้านบัญชี ในขณะเดียวกัน คนไทยมีผู้ใช้งาน Instagram มากเป็น
อันดับ 17 ของโลก (เท่ากับ โคลัมเบีย มาเลเซีย และ ซาอุดิอาระเบีย) โดยอยู่ที่ 12 ล้านคน เพิ่มจากไตรมาสที่
แล้วมากกว่า 700,000 บัญ ชี (สถิติและพฤติกรรมการใช้ social media ทั่วโลก Q1 ปี 2020, 2563:
ออนไลน์) ปรากฏการณ์การขยายตัวของผู้ใช้สื่อสังคมนี้อย่างต่อเนื่องประกอบกับวัฒนธรรมการแบ่งปันรูปภาพ
ที่แต่เดิมรูปภาพจะถูกจัดเก็ บใส่อัลบั้มส่วนตัวสําหรับชื่นชมภายใน แต่เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีการ
สื่อสารกว้างไกลทําให้สังคมเกิดวัฒนธรรมการเก็บภาพไว้ในพื้นที่ ของโลกออนไลน์เพื่อแบ่งปันภาพให้ผู้อื่นดู
ปรากฏการณ์นี้เผยให้เห็นมิติทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 2 สื่อที่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเพียงแอปพลิเคชั่นภาพถ่าย
ธรรมดา เพราะเมื่อภาพต่างๆที่เราลงไปถูกแบ่งปันให้ผู้อื่นชมอาจพบได้ว่าสื่อออนไลน์ทั้ง 2 นี้ได้กลายเป็นพื้นที่
สะท้อนวิถีการใช้ชีวิต เวลาว่าง การบริโภคของผู้คนและตรรกะการบริโภคของผู้คนที่มีวิถีชีวิตเข้าไปผูกพัน ยึด
โยง และหยิบยืมเอาความหมายเชิงสัญญะของสินค้ามาช่วยใช้สร้างตัวตนบางอย่างแก่ตัวเอง (พิทักษ์ ชูมงคล,
2558: 2)
ไม่ว่าเราจะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางไหน หน้าฟีด (Feed)
ที่เราเห็น เพจในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ที่เราไลค์หรือไม่ได้ไลค์ก็ตาม จะเห็นว่าคอนเท้นต์ (Content)
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ต่างๆ จะมีความเกี่ยวข้องกับคาเฟุ (Café) จนชินตา แม้กระทั่งเพื่อนรอบตัวของเราจนสังเกตได้ว่าการไปคาเฟุ
กลายเป็นกระแสยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ไปแล้ว แต่กระแส Cafe Hopping ที่ว่านี้ไม่มีที่มาแบบแน่ชัดว่าได้เริ่ม
ขึ้นจากไหนแต่เป็นหนึ่งวัฒนธรรมของการไปตามคาเฟุ (Café) ต่างๆ หลายๆที่ โดยมีจุดประสงค์ต่างกันออกไป
บางคนไปเพื่อถ่ายรูป บ้างก็ไปนั่งดื่มกาแฟ การเช็คอินโลเคชั่นและโพสต์ลงสือ่ ออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย จนได้
กลายเป็ น วั ฒ นธรรมเล็ ก ๆ ที ่ โ ตขึ ้ น เรื ่ อ ยๆ ทุ ก วั น อย่ า งมี น ั ย ยะ สั ง เกตได้ จ ากแฮชแท็ ก (Hashtag)
#cafehoppingbkk ที่มีคนใช้ถึง 2 แสนกว่าคน และใช้ #cafehopping หลักล้านคนใน Instagram ช่วยให้
เห็นภาพรวมของกระแสที่กําลังได้รับความนิยมในขณะนั้นว่าคนกําลังสนใจคาเฟุแบบไหน (Cafe Hopping
Culture, ม.ป.ป: ออนไลน์)
จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องกระแส Café Hopping
ผ่านตัวบุคคลที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น Café Hopping หรือผู้ชี้นําเทรนด์ที่ได้ใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ในการ
เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล โดยสามารถเปรียบพื้นที่สื่อสังคม
ออนไลน์เสมือนเป็น “เวที” ที่เปิดให้บุคคลนําเสนอภาพแทนความเป็นร้านกาแฟผ่านมุมมอง อัตลักษณ์ของ
บุคคลผู้เป็น Café hopping ร้านกาแฟที่ปรากฎในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์จึงไม่ใช่ความจริงแท้ของร้านกาแฟ
นั้นทั้งหมดแต่เป็นมุมมองที่ถูกเลือกมานําเสนอผ่านกรอบการมองของ Café hopping ภาพของร้านกาแฟใน
พื้นที่สื่อออนไลน์จึงสะท้อนให้เห็นทั้งภาพตัวแทนของร้านกาแฟในสายตา Café hopping ขณะเดียวกันก็
สะท้อนมุมมองของอัตลักษณ์เฉพาะตัวของ Café hopping ด้วยเช่นกันฃ

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ Café hopping ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2. เพื่อศึกษาการนําเสนอภาพตัวแทนของร้านกาแฟในสื่อสังคมออนไลน์
3. คาถามของการศึกษา (สมมติฐานของการศึกษา)
ปรากฏการณ์ Café hopping เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์นั้นนําไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ภาพแทน
ตัวตน ซึ่งการนําเสนอนั้นถูกให้ความหมายเพื่อต้องการบ่งบอกว่าฉันเหมือนหรือฉันต่างจากคนอื่นในสังคม
อย่างไร
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4. ขอบเขตของการศึกษา
รายงานการศึกษาค้นคว้านีไ้ ด้ศึกษาเรื่อง Café hopping กับการแสดงอัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์
โดยจะศึก ษาผ่านพื้นที่ส ื่อสัง คมออนไลน์อ ันได้แก่ Instagram และ Facebook ที่นับ เป็นพื้นที่ส ื่อ สัง คม
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมของผู้คนในยุคปัจจุบัน
อีกทั้งยังได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก รายงานการศึกษาส่วนบุคคล บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปถึงการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่ชื่นชอบการ
ไปคาเฟุและใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการสร้างอัตลักษณ์ ผ่านแนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) และแนวคิดการ
สร้างภาพแทนความจริง (Representation) ที่จะนํามาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกัน
5. ระเบียบวิธีการศึกษา
ในรายงานการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ โดยพิจารณาเนื้อหาที่สัมพันธ์กับประเด็นที่ศึกษา แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลแบบทุติยภูมิ ได้แก่ การรวบรวมงานวิจัย เอกสารจากหนังสือ วิท ยานิพนธ์ รายงาน
การศึกษาเฉพาะบุคคล บทความจากวารสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ประวัติของกาแฟและร้านกาแฟ การถ่ายภาพ พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์และการสร้างภาพแทนบนพื้นที่สื่อสังคม
ออนไลน์
2) ศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิ ได้แก่ การพูดคุยและสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์จากประสบการณ์ และวิถี
ชีวิต จากกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างอัตลักษณ์ของผู้
ชี้นําหรือ Café hopping รวมถึงเหตุผลของการแสดงอัตลักษณ์ของการเป็น กระแสคาเฟุนิยมบนสื่อ สังคม
ออนไลน์
3) เมื่อได้ข้อมูลจะนํามาเรียบเรียงเพื่อนําไปวิเคราะห์และตีความอย่างเป็นระบบผ่านแนวคิดทั้ง 2 ที่กล่าว
ไปข้างต้น และสรุปผล
6. สถานที่ในการศึกษา
สถานที่ในรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่อง Café hopping กับการแสดงอัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์
จะศึกษาผ่านรูปภาพที่แสดงถึงความเป็น Café hopping ในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์จํานวน 2 ช่องทางคือ
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Instagram และ Facebook ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 คน ที่สามารถให้ข้อมูลได้ตามประเด็นที่ต้องการโดยใช้
หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างในลักษณะการสร้าง
เครือข่ายข้อมูล โดยเลือกจากหน่วยตัวอย่างกลุ่มแรกและตัวอย่างกลุ่มนี้เสนอบุคคลอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
ต่อๆไป
โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 4 คน จะถูกแบ่งเป็นกลุ่มผู้ชี้นํา (Café hopping) จํานวน 3 คน และกลุ่มผู้
ชี้นํา (Café hopping) ที่มีการรีวิวในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook จํานวน 1 คน (Page facebook)
โดยจะเลือกจากความถี่ของการไปคาเฟุ (Café) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะต้องไปคาเฟุ (Café) อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง
เนื่องจากเป็นจํานวนวันหยุดในแต่ละสัปดาห์ เช่น วันเสาร์ - อาทิตย์ และต้องมี การตั้งสื่อสังคมออนไลน์
Instagram และ Facebook ของตนเองเป็นสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ และจะต้องมีจํานวนรูปภาพ
ที่เป็นการไปคาเฟุจํานวนครึ่งหนึ่งของรูปภาพทั้งหมดในพื้นที่สื่อออนไลน์ของตน
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงการแสดอัตลักษณ์ของกลุม่ Café hopping ที่แสดงบนพื้นสื่อสังคมออนไลน์ ว่าต้องการ
อะไรและการแสดงอัตลักษณ์เป็นอย่างไร
2. ได้ทราบถึงความหมายจากการสร้างภาพแทนตัวตนนผ่านภาพถ่ายบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ทับซ้อน
อยู่กับอัตลักษณ์ของกลุ่ม Café hopping
8. นิยามศัพท์
Café hopping = Café หมายถึง ร้านกาแฟ + Hopping หมายถึงการกระโดด รวมแล้วก็คือคนที่
ชอบเข้าคาเฟุเป็นประจํา อาจไปหลายๆที่ ในวันเดียวหรือในสัปดาห์ โดยไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคนที่ชอบ
ดื่มกาแฟจริงๆหรือต้องการดื่มดํ่ากับรสชาติของกาแฟ แต่จะเสาะหาร้านกาแฟเพื่อดื่มดํ่ากับ บรรยากาศ
และความสวยงามของร้านที่ตกแต่ง ให้ได้มีมุมถ่ายรูป ลงสื่อสัง คมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social
Media) ของตน
ผู้ชี้นา = Leader คือการทําให้คนไปในทิศทางเดียวกัน คือ สามารถชักนําบุคคลอื่น สร้างแรงจูงใจ
กระตุ้น และจูงใจในการกํากับกิจกรรมต่างๆ เป็นบุคคลผู้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการชี้นํา ดลใจ หรือกระตุ้น
ให้บุคคลอื่นทํางานให้สําเร็จลุลว่ งตามเปูาหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน โดยผู้ชี้นําในบริบทของ Café hopping
นั้นจะเสาะหาร้านกาแฟเพื่อดื่มดํ่ากับบรรยากาศและความสวยงามของร้านที่ตกแต่งให้ได้มีมุมถ่ายรูปลง
สื่อสังคมออนไลน์ของตน โดยนับเป็นการชี้นํากระแสความนิยมที่เกิดขึ้นให้ถูกส่งต่อผ่านจากการแชร์
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รูปภาพในพื้นที่สื่อออนไลน์ อาจมีการรีวิวหรือมีการเช็คอิน (Check-in) สถานที่ของคาเฟุนั้นๆ เพื่อให้
ผู้ติดตามสามารถตามไปกันได้
สังคมออนไลน์ = ราชบัณฑิตยสถาน ( 2554 ) ได้บัญญัติคําว่า “Social Media ” ไว้ว่า “สื่อสังคม”
หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน
- การที่มนุษย์เชื่อมโยงถึงกัน ทําความรูจ้ ักกัน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์เชื่อโยงบุคคลต่อบุคคลไว้ด้วยกัน โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้อที่ให้บุคคลเข้ามาทําความรูจ้ ัก
กัน มีพื้นที่บริการเครือ่ งมือต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย สร้างเนื้อหาตาม
ความสนใจของผู้ใช้และเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้คุ้นเคย จนกลายเป็นชุมชนที่ผู้ใช้สามารถแชร์
ตัวตนและทุก ๆ สิ่งที่สนใจ เชื่อมโยงกับคนในเน็ตเวิร์กด้วยวิธีการต่าง ๆ เมื่อเกิดความสนใจ
สามารถเชื่อมต่อกลับ นอกจามสามารถติดต่อกับเพื่อนได้ยังสามารถติดต่อกับเพของเพื่อนได้
Instagram = อินสตาแกรม เป็นโปรแกรมที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสังคมของคนในโลกออนไลน์ที่ทําให้
สามารถรู้จักตัวตนของกันและกันผ่านรูปภาพและข้อความสั้นๆ สามารถเรียนรู้กันได้มากขึ้นจากการกด
ติดตาม
Facebook = เฟซบุ๊ก คือเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ผ่าน Internet ถูกก่อตั้งโดย
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก โดยอนุญาตให้ใครก็ได้เข้าสมัครลงทะเบียน และผู้เป็นสมาชิกของเฟชบุ๊กนั้นสามารถ
สร้างพื้นที่ส่วนตัวสําหรับแนะนําตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับเพือ่ นทั้งเเบบ ข้อความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ โดย
ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกับใครก็ได้ในเฟชบุ๊ก
Page facebook = เป็นคุณสมบัติหนึ่งของ Facebook ที่มีไว้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้สร้างพื้นที่หนึ่ง
ไว้สําหรับการแสดงความคิดเห็นหรือรวบรวมคนที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน และมีไว้เพื่อเป็นช่องทางของการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่คนทั่วไปได้รับทราบ โดยจะแยกตัวออกจาก Profile ปกติของผู้ใช้งาน
Feed = หน้าฟีด คือหน้าเนื้อหา เรื่องราว ข่าวสารที่คุณสามารถเลื่อนดูได้ เปูาหมายของฟีดข่าวคือ
การเชื่อมต่อผู้คนกับเรื่องราวที่พวกเขาสนใจมากที่สุด ยึดค่านิยมหลักเป็นแนวทางการอัพเดตฟีดข่า ว
ค่านิยมของฟีดข่าวนี้ ตลอดจนมาตรฐานชุมชนของ Facebook จะช่วยให้ข้อมูลว่าผู้คนคิดอย่างไรบ้าง
เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาบน Facebook โดยจะมีการอัพเดตฟีดข่าวหลายรายการซึ่งให้ความสําคัญกับ
การเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลที่คุณพบบน Facebook เป็นพิเศษ โดยจะมีดําเนินการเพื่อจัดการการให้
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ข้อมูลผิด เนื้อหาที่กระตุ้นเร้าความสนใจเกินจริง เนื้อหาที่ชวนให้คลิก และโพสต์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ชุม ชนของต่อ ไป ซึ่ง จะมี แนวทางพื้นฐานบางประการที่ ผ ู้เ ผยแพร่ควรคํานึง ถึง เมื่อ ต้องการเข้าถึ ง
กลุ่มเปูาหมายบน Facebook
Hashtag = แฮชแท็ก หรือ # นั้นเปรียบเสมือนเป็นคําค้นหาหลั ก หรือ ที่เรียกกันว่าคีย์เวิร์ด
(Keyword) ใช้เพื่อค้นหา กลุ่มคน กลุ่มเพื่อน ที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่ต่างมีความสนใจเหมือนกัน
ในเรื่องเดียวกัน ด้านเดียวกัน มีความรู้สึกเหมือนกัน อารมณ์เดียวกัน ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน อยู่ใน
สถานที่เดียวกัน หรือเคยใช้บริการที่เดียวกันมาก่อน
Content = คือ การสร้างเนื้อหาและแบ่งปันข้อมูล ที่เ ป็นประโยชน์เ พื่อดึงดูดความสนใจของ
กลุ่มเปูาหมาย ทําให้กลุ่มเปูาหมายประทับใจและจดจําสินค้าหรือแบรนด์ได้
9. ระยะเวลาและแผนการดาเนินงานวิจัย
ผู้ศึกษาได้กําหนดระยะเวลาในการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 จนถึงเดือน เมษายน
2564 เป็นระยะเวลา 10 เดือน โดยแบ่งออกเป็น
ช่วงเวลา
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563 – ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563
มกราคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564 – พฤษภาคม 2564

แผนการดําเนินงาน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากงานวิทยานิพนธ์ หนัง สือ
เอกสาร บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาข้อมูล จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
พูดคุยและสัมภาษณ์ในพื้นที่ภาคสนาม
เก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาข้อมูลจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
พูดคุย สัมภาษณ์ในพื้นที่ภาคสนามและศึกษาหา
ข้ อมูล เพิ ่ม เติม จากงานวิท ยานิพ นธ์ หนั ง สื อ
เอกสาร บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนํามา
วิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา
สอบรายงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า เฉพาะบุ ค คล
ปีการศึกษา 2564
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่างๆ นั้นถือว่าเป็น สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับ การศึกษา
เนื่องจากสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายและสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในสนามวิจัยได้ ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลเพื่อให้เกิดองค์ความรู้หรือมุมมอง
ใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษางานวิชาการและสังคมในลําดับต่อไป งานวิจัย เรื่อง “Café hopping กับ
การแสดงอัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์” จึงจําเป็นที่ต้องมีกรอบขององค์ความรู้ และแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มา
เป็นเครื่องมือ ในการศึกษา โดยรายงานการศึกษาค้นคว้า ชิ้นนี้จะศึกษาผ่านองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎี
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity)
ความหมายของอัตลักษณ์
สังคมมนุษย์คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบเช่น
อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะใน
ด้านใดเช่น ประเทศ จังหวัดและอื่น ๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหาร
การกินของตนเองในแต่ละสังคม การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคมนั้นเพราะมนุษย์มีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สัง คม พฤติกรรมเหล่านั้นได้ขัดเกลามาจนกลายเป็นวัฒนธรรม ดัง นั้นในแต่ล ะสังคมจึงย่อมมีวัฒ นธรรม
เฉพาะตัวถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นแม้ว่าจะมีชนกลุ่ มต่างๆ หรือภาษาพูดที่หลากหลาย แต่วัฒนธรรมจะ
แสดงถึงความเป็นปึกแผ่นการมีวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัดและหลากหลายจนกลายเป็นวัฒนธรรม
หลักของประเทศ มนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ เพื่อให้การดําเนินชีวิต
ในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม ทําให้เกิดการหล่อหลอมให้สมาชิกใน
สังคมมีทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ไปในทางเดียวกันก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน คือการนิยามตัวตนหรือบอกว่าตนเป็นใครตรงกับศัพท์ทางวิชาการด้านมานุษยวิทยาที่ว่า“อัตลักษณ์”
(ดํารง ฐานดี, 2546: 73) อัตลักษณ์ คือจิตสํานึกส่วนตัวและจิตสํานึกร่วมในสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเองว่า
ตัวเองคือใครมีความเป็นมาอย่างไรแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรและจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายของการ
แสดงออก คําว่า “อัตลักษณ์” นั้นหมายถึงอะไรซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆ ก็คือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของคนซึ่ง
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ส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวตนภายนอก เช่นกิริยาท่าทาง ภาษาและการแสดงออกต่อบุคคลอื่น กับ
ลักษณะภายในของตัวตน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ คตินิยมความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
อัตลักษณ์นั้นเป็นเพียงคําที่ต้องการสื่อถึงคําพูดบางประการเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของบุคคลและ
เป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล สังคม ชุมชน เช่นเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา
ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมอื่นๆ กล่าวคือ ลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ (ยุรฉัตร
บุญสนิท, 2546: 65)
อัตลักษณ์ มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต รวมกับคําว่า ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่าตัวตนของ
ตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึงสมบัติเฉพาะตัว อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการให้คํานิยามและตีความหมายเชิง
คุณค่า ซึ่งคุณค่าเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องได้รับความเป็นสากล แต่เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการ
สร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยก็ได้ ทําให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคมซึ่งไม่เหมือนกับเอกลักษณ์ ใน
คํานิยามสมัยแรกที่จะต้องสร้างเพื่อความเป็นปึกแผ่นของสังคมเท่านั้น แต่อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการยอมรับ
ในการมีอยู่ของปัจเจกอย่างจริงจัง ในสมัยก่อนนั้นเมื่อพูดถึงคนไทยในสายตาของชาวต่างประเทศก็คือการยิ้ ม
แย้ม จนได้ร ับ สมญาว่าเป็น “Land of Smiles”หรือ“ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ” ถัดมาก็คือการเป็นมิตรกับ
ชาวต่างชาติและความเอื้ออารี โดยปกติคนไทยมักจะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย รักสนุก ชอบความสะดวกสบาย
และเก็บความรู้สึก นอกจากรอยยิ้มแล้วคนไทยไม่ค่อยแสดงอะไรออกมาทางสีหน้าหรืออากัปกิริยาว่าชอบ
หรือไม่ชอบ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ดังนั้นจึงออกจะเป็นการยากที่จะคาดเดาความหมายจากรอยยิ้มของ
คนไทย (ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547: 32)
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2554: 155) ได้กล่าวไว้ว่าอัตลักษณ์มีความสําคัญต่อระบบสังคมกล่าวคือ
ประการแรกทําให้เรารูส้ ึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอื่นโดยไม่จําเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมี
หลายลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ แต่
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเปลีย่ นแปลงได้ ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้น
หรือบุคคลนั้น
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2543: 34) ได้กล่าวว่าอัตลักษณ์มีความหมายเป็นปัจเจกที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์
กับสังคม ซึ่ง สัง คมกําหนดบทบาทหน้าที่และคุณค่าที่ติดตามมากับความเป็นสามี -ภรรยาความ เป็นศิษย์
อาจารย์ อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ด้วยอัตลักษณ์ (Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อ
ตนเองว่า“ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่นโดยผ่านการมองตนเองและการ
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ที่คนอื่นมองเราอัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอย่าง
นั่นคือเราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เราเลือกความสําคัญของการแสดงตนก็คือการ
ระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไรและฉันเป็นใครในสายตาคน
อื่น
Marx (1852) ได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์สร้างอัตลักษณ์ของตนเองได้ แต่ไม่ใช่เป็นการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นจาก
การเลือกของตนเองหากเป็นการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นภายใต้บริบทที่สังคมหยิบยื่นให้กล่าวโดยสรุปแนวความคิด
ของ Foucauilt และ Man ชี้ให้เห็นว่าตัวตนและอัตลักษณ์ของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามบริบทของสังคมที่มนุษย์
อาศัยอยู่มนุษย์จึงต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบริบทของสังคมนั้นมาสร้างและหล่อหลอมอัตลักษณ์และตัวตน
Anthony Giddens (1991) กล่าวว่าในโลกของสังคมสมัยใหม่อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่มีความเป็นพลวัตร
และเปลี่ยนแปลงได้มนุษย์สร้างทบทวนและปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ตลอดเวลาการสร้างอัตลักษณ์ของมนุษย์ใน
ยุคสังคมสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้โอมูลและวัตถุดิบที่มีอยู่ในสภาวะแวดล้อมของสังคมนั้น ๆ
Stuart Hall (1992) ได้สรุปแนวคิดการเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ไว้ 3 แนวคิดคือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ในยุคสว่างไสวทางปัญญา (Enightenment Subject) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่มีแก่น
(Inner Core) มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับแก่นของอัตลักษณ์ที่ติดตัวมาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2.
แนวคิดเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ของนักสังคมศาสตร์ (Sociological Subject) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์เกิดมา
พร้อมกับแก่น (Inner Core) ของอัตลักษณ์ซึ่งเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ยังมียัดลักษณ์บางส่วนของ
มนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในยุคสังคมหลังสมัยใหม่ (Post-modern Subject) เป็นแนวคิดที่มีความ
เชื่อว่าอัตลักษณ์ไม่มีแก่น (Inner Core) และอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ไม่คงที่อัตลักษณ์ของมนุษย์ในยุคสังคมหลัง
สมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ อัตลักษณ์ (Identity) ถูกสร้างและแสดงออกได้หลายวิธีมนุษย์ใช้อัต
ลัก ษณ์ใ นการแยกแยะตนเองว่า แตกต่า งจากผู ้อื ่นเช่นการอธิบ ายความแตกต่า งทางลั ก ษณะกายภาพ
ความสามารถทางร่างกายลักษณะอารมณ์และความเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ การสร้างอัตลักษณ์ในปัจจุบันเกิดขึ้น
ทั้งในพื้นที่จริงและพื้นที่เสมือนจริง
Castels (2006) กล่าวว่าอัตลักษณ์สร้างขึ้นได้ในหลายมิติของสังคมโลกเสมือนจริงของสือ่ ใหม่ถือเป็น
พื้นที่หนึ่งและช่องทางหนึ่งในการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ที่ Foucault เรียกว่า “เทคโนโลยีของตัวตน”
(Technologies of the Ser) ซึ่งสามารถสร้างปรับปรุงและปรับเปลี่ยนได้ด้วยสื่อดิจิทัลสมัยใหม่กล่าวโดยสรุป
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ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 สื่อดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทสําคัญในบริบทของการสื่อสารของมนุษย์โดยเป็น
ทั้งเครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์และเป็นพื้นที่ในการนําเสนอวัตถุดิบในการสร้างและหล่อหลอมอัตลักษณ์
ของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่สื่อดิ จิทัลสมัยใหม่จึงมีความสัมพันธ์กับการสร้างตัวตนอัตลัก ษณ์ของผู้ใช้ (เอ
กชญงค์ พรขจรกิจกุล, 2558)
ดังนั้นพอสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีความรู้สึกร่วมกันในด้านการตระหนัก
รู้บางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเรา เกี่ยวกับการยอมรับในความเป็นตัวตน ประกอบกับการแสดงตัวตนให้เห็นว่า
มีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับกลุ่มอื่น อัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างสังคมและตัว
บุคคล แต่จะเลือกอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งที่ยอมรับเพื่อนํามาใช้ภายใต้เงื่อนไขของเวลาและพื้นที่ อัตลักษณ์
นี้อาจกําหนดได้ทั้งจากบุคคลเป็นผู้กําหนดตนเองหรือกําหนดโดยสังคมอัตลักษณ์กับสังคมจึงเป็นเรื่องที่แยก
จากกันไม่ได้
ลักษณะสําคัญ ของอัตลักษณ์ยังเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) เพราะการแสดงออกซึ่ง
ความสัมพันธ์ต่างๆ จะกระทําโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบ ในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ก็ยั งเกี่ยวข้อง
กับมิติภายในของความเป็นตัวเราอย่างมาก ทั้งในด้านของอารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะมนุษย์ให้ความหมาย
หรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเองในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับโลก สังคม อัตลักษณ์และตัวตนที่
มันซ้อนทับ กันอยู่ จึง มีการจัดแบ่ง ประเภทของอัดลัก ษณ์เ ป็น 2 ระดับ คือระคับ อัตลัก ษณ์ส่วนบุคคล
(Personal Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ที่จะใช้แสดงตน เช่นการที่สังคมกําหนด
บทบาทหน้าที่และระบนคุณค่าที่ติดตัวมาความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อน ความเป็นสามี-ภรรยา สัญลักษณ์ต่างๆ
เช่น เข็มตราโรงเรียน ผ้าพันคอทีม รวมถึงภาษาหรือบางที่อาจเห็นได้จากเสื้อผ้าที่ใส่สัญลักษณ์และการสร้าง
ภาพแทนความจริง (Representation) เป็นสิ่งสําคัญในการแสดงให้เห็นแนวทางหรือที่เรามีอัตลักษณ์ร่วมกับ
บุคคลบางคนและการแยกแยะตัวเราด้วยการสร้างความต่างจากคนอื่น ในความเข้าใจนี้เองแม้ว่าในฐานะของ
บุคคลเราควรจะยอมรับในอัตลักษณ์ต่างๆ อย่างตั้งใจ อัตลักษณ์เหล่านั้นยังเป็นผลผลิตที่สําคัญของสังคมที่เรา
อาศัยอยู่และความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น อัตลักษณ์จึงได้จัดเตรียมการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับโลก
ที่อาศัยอยู่ นอกจากนี้อัตลักษณ์ยังรวมถึงเรื่องที่ว่ามองตัวฉันเองอย่างไรและคนอื่นมองฉันอย่างไร มันเข้าไป
เกี่ยวกับตัวตน (Self) และสิ่งที่อยู่ภายใน มันเป็นการกําหนดตําแหน่งที่ระลึกรู้จากสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากการที่คน
อื่นรับรู้ด้วยไม่ใช่แค่เรารับรู้เท่านั้น อย่างไรก็ตามการที่เรามองตัวเราอย่างไรและคนอื่นมองเราเป็นอย่างไรมัน
อาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป
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ผู้ศึกษาจะนําเอาแนวคิดทฤษฎีมาใช้วิเคราะห์อัตลักษณ์ (Identity) ของ Café hoping จํานวน 3 คน
และ Page facebook 1 page โดยตีความการนําเสนออัตลักษณ์บนภาพถ่ายร่วมกับการให้ข้อมูลของผู้ให้
ข้อมูล
2.2 แนวคิดภาพตัวแทน (Representation) ของสจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall)
ฮอลล์ (Stuart Hall, 1997.4) กล่าวว่าภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ถึงความหมายของสิ่งต่าง ๆ
สามารถจะเป็นตัวกําหนดและจัดการความประพฤติและการปฏิบัติต่าง ๆ ความหมายของภาษาจะช่วยในการ
ตั้งกฎบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สั่งการและควบคุมชีวิตคน นอกจากนี้ฮอลล์ (Hall) ยังมองว่า
แนวคิดเรื่องภาพตัวแทนมีการทํางานคล้ายกับระบบการทํางานของภาษาเพราะภาพตัวแทนเป็นผลผลิตทาง
ความหมายของระบบความคิดในจิตใจของมนุษย์ผ่านการทํางานของภาษาโดยการเชื่อมโยงระหว่างระบบ
ความคิดกับภาษาซึ่งอํานวยให้มนุษย์สามารถอ้างอิงถึงโลกแห่งความจริงของวัตถุ ผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ
รวมถึงโลกแห่งจินตนาการที่มีแต่วัตถุ ผู้คนและเหตุการณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นภาพตัวแทนจึงไม่ได้เป็นการลดรูปความ
เป็นจริง แต่เป็นการสร้างตนเองให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าความเป็นจริงนั่นเอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาพตัวแทน
จะมีการทํางานคล้ายกับการทํางานของภาษา แต่ก็ยังมีความต่างอยู่บางประการเช่นกันกล่าวคือ ภาพตัวแทน
นั้นจะทําการคัดเลือกเพียงบางลักษณะของความเป็นจริงออกมาดัดแปลงและตบแต่งให้โดดเด่นขึ้น รวมถึง
สร้างความเป็นจริงได้อย่างเท่าเทียมกันในระนาบเดียวกัน สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะความจริงอาจจะ
นําสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกหรือมีตัวตน แต่มีขนาดใหญ่มากเมื่อต้องการนํามาแสดงหรือกล่าวถึงก็ไม่สามารถ
นํามาแสดงหรือกล่าวถึง ได้ทั้ง หมด ในเวลาเดียวกันจากแนวการศึกษาแบบภาษาสะท้อนความจริงสู่การ
ประกอบสร้างความหมายผ่านภาษา
วลาสิน ี พิ พ ิ ธกุล (อ้ างถึ ง ในเจริ ญ วิท ธ์ ฐิต ิว รารั ก ษ์ , 2544: 28-31) กล่ าวว่ าภาพตั วแทน
(Representation) คือผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิดความเชื่อความรู้สึกอุดมการณ์ของเราผ่าน
การสื่อสารโดยเป็นการเชื่อมโยงความคิดเข้ากับโลกแห่งความจริงหรือโลกแห่งจินตนาการ การร่วมวัฒนธรรม
เดียวกันทําให้เรารับรู้ความหมายจากภาพตัวแทนเหมือนกัน นอกจากนั้นการที่ภาพตัวแทนมีความหมายก็
เพราะมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานและคุณค่าที่คงอยู่แล้วในวัฒนธรรมนั้น
ภาพตัวแทน (Representation) เป็นส่วนหนึ่ง ของปฏิบ ัติก ารที่ผลิตวัฒ นธรรมขึ้นทั้ง นี้เ พราะ
วัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับการผลิตและการแลกเปลี่ยนความหมาย (Shared meaning) ที่เตือนให้ตระหนักถึง
ปัจจัยของวาทกรรมอํานาจที่แฝงในกระบวนการสร้างภาพที่ปรากฏอยู่ในสื่อชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับไป
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ใช้หรือการถ่ายทอดความหมายระหว่างสมาชิกในสังคมโดยมีภาษา (Language) เป็นสื่อในการทําความเข้าใจ
ของสิ่งต่างๆ ร่วมกันในสังคม ทั้งนี้ภาษาไม่ได้หมายความเพียงแค่ภาษาพูดหรือภาษาเขียนเท่านั้น แต่ยัง
หมายความรวมทั้งภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงสิ่งต่างๆ ที่เราใช้แทนแนวคิด (Concepts) ความคิด (Ideas)
และความรู้สึก (Feelings) หัวใจในการผลิตความหมายในภาษา (Language) สําหรับฮอลล์ (Hall) เกิดจาก
ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ต่างๆ (Thing) แนวคิด (Concept) และสัญญะ (Sign) ที่เชื่อมโยงกันดัง
กรณีของ Café hopping ที่เชื่อมโยงคาเฟุ (Thing) กับความทันสมัย (Cgoncept) และการเข้าถึงสัญญะ
(Sign) เมื่อพิจารณาการใช้ระบบสัญญะแล้ว สามารถแยกย่อยออกมาได้ว่าการสร้างภาพตัวแทนหรือการ
นําเสนอภาพตัวแทนเป็นแนวคิดที่เริ่มต้นด้วยการตีความภายในหัวสมองแล้วจึงผลิตสร้างกระบวนการนําเสนอ
สู่ภายนอกโดยเชื่อมโยงระหว่างภายในกับภายนอกเข้าด้วยกันผ่านระบบสัญญะ โดยกระบวนการที่เชื่อมโยง
องค์ประกอบทั้ง 3 เข้าด้วยกันนั้นเรียกว่าภาพตัวแทน (Representation) องค์ป ระกอบแรกคือสิ่งต่างๆ
(Things) อันได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของเหตุการณ์เรื่องเล่าหรือประสบการณ์ต่างๆ องค์ประกอบที่สองคือแนวคิด
(Concept) หมายความถึงความคิดหรือแนวคิดที่อยู่ในหัวของเราซึ่งช่วยแยกแยะจัดประเภทสิ่งต่างๆ ให้เป็น
ระบบเพื่อง่ายแก่การรับรู้ จดจําและเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว เช่นเราจะมีแนวคิดที่เกี่ยวกับโต๊ะหรือเก้าอี้ว่าสิ่ง
เหล่านี้มีลักษณะเป็นอย่างไร เพราะเราเคยเห็นสิ่งนี้ในโลกของความเป็นจริง หรือแม้กระทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม
ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ เช่นความรักความตายที่เราสามารถรับรู้ถึงลักษณะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะ
เราก็มีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งๆนั้น และองค์ประกอบที่สามคือสัญญะ (Sign) ซึ่งหมายถึงเครื่องหมาย รหัส หรือ
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการสื่อความคิดผ่านการทํางานของภาษา โดยสัญญะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ
(Things) โดยตรงดังนั้นสัญญะ (Sign) จึงไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง หากแต่ความหมายจะเกิดขึ้นได้ ก็
อยู่กับความสัมพันธ์กับแนวคิดที่ถูกยึดโยงไว้ด้วยรหัส ดังนั้นถ้าหากรหัสเปลี่ยนความหมายก็จะเปลี่ยนด้วย
ตัวอย่างเช่นคําว่า “กบ” ในภาษาไทยซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรก. ไก่และบ. ใบไม้ ตัวอักษรดังกล่าวไม่ได้มี
ลักษณะเหมือนกับกบจริงๆ ที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า แต่เมื่อตัวอักษรก. ไก่และบ. ใบไม้ ถูกเขียนไว้ข้างกันเป็น
คําว่ากบ คนที่รู้ภาษาไทยย่อมรู้ ว่าหมายถึง อะไร แต่ถ้าให้ คนที่ไม่รู้ภาษาไทย (รหัส) มาอ่านก็คงจะไม่ร ู้
ความหมายก็ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสัญญะ (Sign) นั้นต้องเกิดจากการตกลงความหมายร่วมกันของคนในแต่ละ
สังคมและแต่ละวัฒนธรรมทั้งนี้หากแนวคิด (Concept) และสัญญะ (Sign) ของแต่ละคนต่างกันก็จะทําให้
ความหมายของแต่ล ะคนแตกต่างกันอีก ด้วยและเนื่องจากความซับ ซ้อนในการทําความเข้าใจโลกแห่ ง
ความหมาย (the world of meaning) จึงทําให้ Hall และนักวัฒนธรรมศึกษา (สมสุข หินวิมาน, 2553: 682)
ได้พัฒนาแบบจําลองที่ชื่อว่าวงจรวัฒนธรรม (the circuit of culture) ขึ้นเพื่ออธิบ ายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ในวัฒนธรรมว่าความหมายต่างๆ ถูกสร้างขึ้นอย่างไร ทั้งนี้การเป็นภาพตัวแทนไม่ได้เป็น
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ภาพสะท้อนของสิ่งที่มีอยู่ในโลกของความเป็นไปได้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์ที่ไม่สามารถเป็นดังกระจก
ที่สะท้อนภาพทุกอย่างได้ แต่ภาพยนตร์เลือกที่จะหยิบยกเรื่องบางเรื่องขึ้นมาเป็นประเด็นในการนําเสนอและ
ใช้ลักษณะของ "ภาพตัวแทน” เพื่อนํามาอธิบายถึงสิ่งใหม่หรือเป็นการตอกยํ้าลักษณะเก่าให้เห็นชัดเจนขึ้นได้
ภาพตัวแทนเป็นหนึ่งใน “วงจรแห่งวัฒนธรรม” หรือ Circuit of Culture ซึ่งประกอบไปด้วยภาพตัวแทน
(representation) อัตลักษณ์ (Identity) การผลิต (Production) การบริโภค consumption) และกฎเกณฑ์
(regulation)

ภาพที่ 1 : วงจรวัฒนธรรม (the circuit of culture)
ที่มา : http://phimchanfriends.blogspot.com

จากภาพดัง กล่า วฮอลล์ (อ้างถึง ในขวัญ ฟูา ศรีป ระพันธ์ , 2551) ได้แสดงให้ ร ายละเอียดของ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของวงจรทางวัฒนธรรมไว้ดังนี้
1. การผลิตวัฒนธรรม (production) แต่ละบุคคลสร้างความหมายและแลกเปลี่ยนความหมายจาก
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยความหมายจะถูกผลิตขึ้นจากสื่อที่มีทั้งความหลากหลายและแตกต่างกัน
2. การบริโภควัฒนธรรม (consumption) การบริโภควัฒนธรรมจะก่อให้เกิดความหลากหลายของ
ความหมายโดยมีความหมายจากการตีความหรือเป็นภาพตัวแทนได้มากกว่าหนึ่งความหมาย
3. อัตลักษณ์ (Identity) เป็นการสื่อสารเพื่อแสดงออกต่อตนเองเกี่ยวกับคําถามว่า “เราเป็นใคร”
และ“เรารู้สึกอย่างไร” เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่าฉันคือใครซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างตัวเรากับคน
อื่น โดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอื่นมองเราอัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก (awareness) ในตัวเรา
และพื้นฐานของการเลือกบางอย่างนั่นคือเราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ เราเลือก
ความสําคัญของการแสดงตนก็คือการระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น
อย่างไรและฉันเป็นใครในสายตาคนอื่น
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4. กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม (regulation) ความหมายทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ฝังอยู่ใน
ความคิด แต่ก่อรูปเป็นปฏิบัติการของกฎระเบียบในสังคม (regulate Social practice) ที่ทีความสําคัญในการ
ให้ความหมายต่อโลกมนุษย์
จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเด็นสําคัญของการนําเสนอภาพตัวแทนนั้นคือความไม่เท่า
เทียมกันระหว่างภาพต้นแบบกับภาพตัวแทนอันเนื่องมาจากบทบาทของ “สื่อ” ที่ใช้นําเสนอภาพตัวแทน
ฮอลล์ได้อธิบายว่ากระบวนการเสนอภาพตัวแทน (System representation) มีสองขั้นตอนคือขั้ นตอนแรก
มนุษย์มีมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆอยู่ในสมองอยู่แล้วเพราะผ่านการเรียนหรือจากประสบการณ์
ของปัจเจกบุคคลในสังคมจากนั้นในขั้นตอนต่อมาจะได้รับสารผ่านตัวสื่อด้วยวิธีการต่างๆเช่นดูฟังพูดอ่าน ฯลฯ
จนเกิดเป็นความรับรู้ร่วมกัน (Collective perception) ของกลุ่มสมาชิกในสังคม ความหมายถูกสร้างขึ้นจาก
หลากหลายพื้นที่และไหลเวียนผ่านกระบวนการและปฏิบัติการที่แตกต่างระหว่างผู้คนและปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ความหมายคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกถึงอัตลักษณ์ (Identity) ของเราว่าเราคือใคร ถูกนําไปใช้อย่างไรและ
รักษาอัตลัก ษณ์อ ย่างไรเมื่อเราอยู่ภายในกลุ่ม หรือความแตกต่างระหว่างเรากับ กลุ่มอื่นๆ ขณะเดียวกัน
ความหมายก็กํากับและจัดการปฏิบัติการต่างๆของมนุษย์ โดยความหมายได้ช่วยในการจัดวางกฏกติก า
บรรทัดฐานและธรรมเนียมปฏิบัติ ทําให้เราได้แสดงถึงสิ่งที่เราบริโภคเชิงวัฒนธรรมอันแสดงให้เห็นว่า เรื่องเล่า
เรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นอย่างไรผ่านภาษา ดังนั้นการสร้างอัตลักษณ์และการสร้างความแตกต่างผ่านการผลิตและ
การบริโภคจึงเป็นเหมือนเครือ่ งมือสําคัญในการกํากับควบคุมการประพฤติทางสังคมดังที่ฮอลล์ (Hall) ได้แสดง
ให้เห็นถึงวงจรของวัฒนธรรมดังนี้
เมื่อการผลิตและสื่อสารความหมายทํางานผ่านภาษา จึงเห็นได้ชัดเจนว่าภาษาเป็นปฏิบัติการของ
ความหมายและระบบของตัวแทน (Systerms of Representation) เช่นภาษาพูดใช้เสียง ภาษาเขียนใช้คํา
ภาษาดนตรีใช้ตัวโน้ต ภาษากายใช้ทําทางของร่างกาย อุตสาหกรรมแฟชั่นใช้ชุด เสื้อผ้าเป็นต้น ภาพแทน
เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อบอกบางสิ่งบางอย่างและแสดงหรือสื่อสารถึงความคิด มโนทัศน์ ความรู้สึก ของตนเองเพื่อ
ส่งผ่านความหมายถึงผู้อื่น การเป็นตัวแทนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่ใช้แทนต่างๆ ในการก่อรูปและความหมาย
ได้ถูกสร้างขึ้นโดยวัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นเป็นกระบวนการแรกและภาษาคือสิ่งที่เอื้อให้รูปแบบของวัฒนธรรม
และการเป็นตัวแทนทํางานได้
จากที่กล่าวมาจะพบว่าภาพตัวแทน (Representation) และอัตลักษณ์ (Identity) มีความเกี่ยวข้อง
เชื ่ อ มโยงกั น และทํ า งานร่ ว มกั น กล่ า วคื อ อั ต ลั ก ษณ์ (Identity) นั ้ น ถู ก นํ า เสนอผ่ า นภาพตั ว แทน
(Representation) และใช้ก ระบวนการภาพตัวแทน (Representation) มาสะท้อนอั ตลักษณ์ (Identity)
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เนื้อหาสําคัญของอัตลักษณ์คือจิตสํานึกส่วนตัวและจิตสํานึกส่วนรวมในระดับสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเอง
ว่าตัวเองคือใคร เป็นมาอย่างไร แตกต่างอย่างไรและใช้อะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงออก นอกจากนี้ยังให้
ความหมายถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ว่าเป็นความรู้สึกร่วมของกลุ่มหรือปัจเจกชนที่มีอิทธิพลหรือการได้รับ
การยอมรับจากวัฒนธรรมของกลุ่มนั้นๆนอกจากนี้การยอมรับยังมีความเกี่ยวเนื่องกับบรรทัดฐานของสังคม
ดังนั้นจากบทความนี้พอจะสรุปได้ว่า การโหยหาอดีตเป็นลักษณะการใช้จินตนาการของบุคคล หรือสมาชิกของ
หน่วยทางสังคมวัฒนธรรมที่อาจเป็นกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกันในอดีต นําจินตนาการที่ย้อนกลับไปสู่
อดีตร่วมกันเพื่อสร้างและผลิตซํ้าประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมที่มีร่วมกั นให้เกิดขึ้นอีกครั้ง
ซึ่งในโลกความเป็นจริงมนุษย์ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตได้ การใช้จินตนาการที่ย้อนไปสู่อดีตและนํามา
ผลิตซํ้าด้วยปฏิบัติการต่างๆจึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถโหยหาอดีตอีกครั้ง จากการผสมผสานทางความคิด
ความรู้สึกและนํามาปฏิบัติการทางรูปแบบของวัฒนธรรมร่วมกัน จนเกิดเป็นภาพตัวแทนของอดีตไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมถนนคนเดินในย่านเมืองเก่า การแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์ กระแสที่คนในยุคปัจจุบันย้อนไปแต่งกาย
แบบยุคเป็นต้น ลักษณะการโหยหาเกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงยุคหลังสมัยใหม่ที่ต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิ
วัตน์ ระบบทุนนิยมต่างๆ เทคโนโลยีที่ก้าวข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์มาสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ผู้คน ระบบทุนนิยม นํามาสู่การบริโภคเชิงสัญญะที่คนในสังคมปัจจุบันมักบริโภคตามมูลค่า ตัวสินค้ามากกว่า
จะเน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยอย่างแท้จริง จึงทําให้เกิดการสร้างความหมายขึ้นมาในกลุ่มผู้ที่บริโภคสินค้านั้นๆ
เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มตน การโหยหาอดีตนั้นก็สามารถนับเป็นหนึ่งการบริโภคตามสัญญะที่นําไปสู่
การย้อนกลับไปยังอัตลักษณ์ของตนเอง ที่ผู้บริโภคนั้นพยายามที่จะรื้อฟื้นชีวิตที่เคยมีในอดีตให้กลับมาอีกครั้ง
ท่ามกลางโลกทุนนิยมที่เป็นอยู่ จนสิ่งเหล่านี้ได้ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเป็นกลุ่มชุมชน กลุ่มคนที่โหยหาอดีตร่วมกัน
เพื่อสร้างอัตลักษณ์และกิจกรรมทางสังคมขึ้นมาภายใต้สํานึกร่วมกัน (พัฒนา กิติอาษา, 2546)
2.3 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึก ษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ วิท ยานิพนธ์ เพื่อรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นพบว่าสามารถแบ่งประเด็นของงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Café hopping กับการแสดงอัตลักษณ์บนสื่อ
สังคมออนไลน์ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มงานศึกษาการเกิดขึ้นและมีอยู่ของคาเฟุ (Café) กลุ่มงานศึกษาเรื่องการ
แสดงออกซึ่ง อัตลัก ษณ์ (Identity) ในสื่อ ต่างๆ และ กลุ่มงานศึกษาภาพตัวแทน (Representation) อัน
สะท้อนความเป็นตัวตนที่ถูกสร้าง จึงขอนํามายกตัวอย่างดังต่อไปนี้
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2.3.1 การเกิดขึ้นและมีอยู่ของคาเฟ่ (Café)
การเกิดขึ้นของคาเฟุ (Café) ที่เริ่มจากการดื่มการแฟหรือรูปแบบของร้านกาแฟแบบเดิมที่เป็นการ
ขายกาแฟชงหรือที่เรียกว่ากาแฟโบราณจนนํามาสู่วัฒนธรรมของการคาเฟุ (Café) ที่ได้ทําให้ร้านกาแฟเป็น
มากกว่าร้านกาแฟในอดีต
ในบทความออนไลน์เรื่อง วัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่เปลี่ยนไปตอบโจทย์ของคนกินกาแฟได้ทั้งหมด
หรือยัง? (“Waves Of Coffee) นันทกุล (2563) ที่กล่าวถึง วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในช่วงแรกที่เป็นการ
ตอบสนองตลาดจํานวนมา เพื่อให้คนเข้าถึงกาแฟได้ง่ายที่สุด ฉะนั้นผู้นําในยุคแรกของการดื่มกาแฟคือผู้ผลิต
instant coffee หรือกาแฟผงละลายนํ้าทั้งหลาย เช่น Nescafe ในไทย และด้วยเหตุผลนี้เองเรื่องแหล่งที่มา
หรือสายพันธุ์กาแฟต่างๆ จึงยังไม่ได้มีความสําคัญในด้านการผลิตกาแฟเหล่านี้มากนัก เพื่อตอบโจทย์ด้านความ
สะดวก ความไม่ยุ่งยากด้านการจัดหาวัตถุดิบและการบริหารให้ต้นทุน
แต่ในปัจจุบนั้นกาแฟไม่ใช่เครื่องดื่มที่แค่ช่วยให้ตื่นตัวในยามเช้าอีกต่อไป เมื่อกาแฟได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในแทบอเมริกา คนดื่มกาแฟจึงเริ่มแสวงหากาแฟที่มีคุณภาพ
และรสชาติที่แตกต่างมากขึ้น เป็นกระแสการดื่มกาแฟที่คนกาแฟเรียกกันว่า 2nd wave coffee ที่นํามาโดย
เครื่องดื่มอย่าง Espresso Latte ทําให้กระแสของกาแฟในยุคนี้กระจายไปทั่วโลกและเกิดร้านกาแฟที่ชื่อว่า
Starbucks ซึ่ง นําเสนอกาแฟที่ม ีคุณภาพสมํ่าเสมอในทุก ๆสาขา ทําให้การดื่ม กาแฟเป็นการดื่ม ดํ่ากับ
ประสบการณ์ และ เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่คนเราเริ่มนัดพบปะหรือซื้อกาแฟดื่มนอกบ้าน แทนที่การชงกาแฟผง
เองที่บ้านหรือที่ออฟฟิศกันมากขึ้น
จากหนังสือเรื่อง ถอยไปข้างหน้า ONWARD การต่อสู้เพื่อพลิกฟื้นจิตวิญญาณแห่งสตาร์บัค การ
ถอยสู่ตัวตนเพื่อชัยชนะที่แท้จริง How Starbucks Fought for its Life without Losing its Soul โฮ
วาร์ด ชูลท์ส (CEO Starbucks) (2554) ที่กล่าวถึง การที่ทําให้ร้านกาแฟเป็น “แหล่งพักพิงที่สาม” (The
third place) ของคนเมืองสมัยใหม่ “แหล่งพักพิงที่สาม” (The third place) คือ สถานที่ที่มีความสําคัญรอง
จากบ้าน ที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ดึง ดูดให้คนมารวมตัวกัน เพื่อเกิดการปฏิส ัมพันธ์ขึ้นในสังคม ซึ่งใน
ประเทศอิตาลีร้านกาแฟได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคม เป็นสถานที่สําหรับพบปะและสนทนา
ระหว่างผู้คนซึ่งสถานที่ที่เรียกว่า Third กล่าวคือร้านกาแฟได้เข้ามาเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ค นที่
ไม่ต้องการที่จะอยู่แค่ที่บ้าน หรือที่ทํางานเพียงแค่นั้น การทํางานนั้นยังสามารถที่จะทํางานนอกเหนือจากที่
ทํางานอยู่เป็นประจําได้ เช่น การนัดพบปะพูดคุยเรื่องธุรกิจกันที่ร้านกาแฟ
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หนังสือเล่มนี้ยังสื่อให้เห็นถึง การที่บุคคลมีความเป็นส่วนตัวลดลงแทบทุกวัน มนุษย์ต้องการสถานที่ใน
การแบ่งปันความอบอุ่นระหว่างเพื่อนมนุษย์ กาแฟหนึ่งแก้วและบทสนทนาดีๆ สามารถเติมเต็มช่องว่างที่
หายไปจากสัง คมได้ นั้นอาจจะเป็นที่ที่กาแฟหนึ่งแก้ว สามารถสร้างสัง คมและชุม ชนย่อยๆ ให้เกิดขึ้นได้
เนื่องจากร้านกาแฟนั้นเป็นแหล่งรวมตัวและที่นัดหมายกันของคนที่มีวิถีชีวิต (Lifestyle) ที่เหมือนกัน มี
ความชอบและความถนัดที่สามารถนํามาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันได้
เช่นเดี ยวกับ วิท ยานิพ นธ์บ ัณ ฑิตวิท ยาลัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้บ ริการร้า นกาแฟสดภายใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ บุณฑริกา อุบลแย้ม (2553) ที่ได้สนับสนุน
ว่าร้านกาแฟเป็นการดึงดูดและหลอมรวมผู้คนที่มีการดําเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน โดนร้านกาแฟจะสร้างจุดเด่น
ที่แตกต่างผ่านการตกแต่งร้านกาแฟแต่ละร้าน เพื่อให้เป็นตัวเลือกของผู้บริโภค ซึ่งยังเป็นการทําให้สามารถ
แยกผู้คนต่างๆ ออกเป็นแต่ละประเภทของความสนใจได้อีกด้วย เช่น เจ้าของร้านบางคนเป็นคนชอบถ่ายภาพ
และมีความรู้เรื่องกล้องดี อาจทําร้านเป็นที่สามารถนัดพบหรือจัดกิจกรรมกันในกลุ่มคนรักการถ่ายภาพ หรือ
ร้านกาแฟอาจเป็นที่จําหน่ายภาพถ่ายรวมถึงซื้อขายแลกเปลี่ยนกล้องก็เป็นได้
จากข้างต้นจะทําให้เห็นว่าบริบทของร้านกาแฟนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจากเป็นร้านที่มี
จุดประสงค์เพียงแค่ขายกาแฟ กลับกลายร้านกาแฟที่มากกว่าร้านขายกาแฟกล่าวคือ ได้มีการเพิ่มลูกเล่นที่
สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปมาก
ยิ่งขึ้น
2.3.2 การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ (Identity) ในพื้นทีส่ ื่อต่างๆ
วิทยานิพนธ์ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาเรื่อง “ร้านกาแฟ : ความหมายในวัฒนธรรมไทยยุคบริโภคนิยม” ศรินธร รัตน์เจริญขจร (2544)
เป็นการศึกษาร้านกาแฟในยุคปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนบทบาทจากอดีตเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเองผ่านการ
ปรุงแต่งคุณค่าเชิงสัญญะให้กับกาแฟและร้านกาแฟ โดยใช้กระบวนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
โดยเสนอถึงร้านสตาร์บัคส์ที่เหมือนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างอัตลักษณ์กลุ่มให้แก่สมาชิกที่ต้องการรับรู้ความหมาย
ของตนเองแบบหนึ่งร่วมกัน รวมถึงการสร้างความหมายให้กับ “ร้านสตาร์บัคส์” เพื่อให้แตกต่างจากร้านอื่นกัน
ออกไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามปรุงแต่ง “อัตลักษณ์” หรือนิยามความหมายเฉพาะเจาะจงให้กับ
ตัวเอง โดยสัมพัทธ์กับความหมายเชิงสัญญะของสินค้าและบริการ หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางของการใช้
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สิ่งของในการอุปโภคบริโภคเพื่อแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ที่มนุษย์พยายามสร้างขึ้นตามบริบทของสังคมหรือ
กลุ่มสังคมในช่วงเวลานั้นเพราะบริบทของสังคมแต่ละที่แตกต่างกัน
การสร้างอัตลักษณ์ในอัลบั้มภาพออนไลน์ นราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ (2548) การศึกษาอัตลักษณ์ใน
งานวิจัยได้แบ่งอัตลัก ษณ์เ พื่อวิเ คราะห์อ อกเป็น 4 รูป แบบคือ 1) อัตลักษณ์ท างเพศ 2) อัตลักษณ์ทาง
บุคลิกภาพ 3) อัตลักษณ์ทางสถานภาพทางสังคม 4) อัตลักษณ์ทางรูปแบบการใช้ชีวิต พบว่าอัตลักษณ์ของ
ผู้สร้างอัลบั้มภาพออนไลน์ทงั้ หมดที่แสดงออกมีทั้งอัตลักษณ์ส่วนตัว อัตลักษณ์ร่วมซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่าวเป็นอัต
ลัก ษณ์เสมือนที่มีลักษณะเพ้อฝันและปลอมแปลง กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ป ระกอบด้วยขั้นตอนการ
ตระหนักรู้ ขั้นตอนการสร้างอัลบั้มภาพออนไลน์ ขั้นตอนการเผยแพร่ตัวตนหรือภาพตัวแทน ขั้นตอนการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไข พบว่าในแต่ละขั้นตอนให้ความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ของเจ้าของอัลบั้มภาพออนไลน์และมักมีการคัดเลือกปรับแต่งเพื่อนําเสนออัตลักษณ์ในด้านบวกเพื่อต้องการดู
ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นและข้อค้นพบที่สําคัญคือเทคโนโลยีได้เอื้ออํานวยแก่การสร้างอัตลักษณ์ในแต่
ละขั้นและเป็นอํานาจในการบอกว่า “ฉันคือใคร” ปัจ จัยที่ก ่อให้เกิดปรากฏการณ์อัล บั้มภาพออนไลน์
ประกอบด้วยสองปัจจัย คือปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการผูกไมตรีกับผู้อื่น ความต้องการการ
ยอมรับ และความต้องการในการอ้างอิงตัวตน ส่วนปัจจัยทาด้านเทคโนโลยีเอื้ออํานวยให้สามารถแสดงตนเอง
สู่สาธารณะเล่าเรื่องตนเองและสร้างสรรค์ตนเองได้อย่างอิสระ
บทความเรื่อง การสื่อสารพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้
รถยนต์เอนกประสงค์ กรณีศึกษา TBZ Club แห่งประเทศไทย ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2559) ที่มองการ
ประกอบสร้างอัตลัก ษณ์ หมายถึง แนวคิด ทัศนคติ สัญ ญะ ผ่านการนํา โฆษณาประชาสั ม พั นธ์ ร ถยนต์
Chevrolet Trailblazer มาผสมผสาน ปะติดปะต่อกับความเป็นตัวตนของตัวเอง แล้วก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่
เพื่อยํ้าาอัตลักษณ์เดิมให้เด่นชัดขึ้น หรือสร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาจากการรับสารหรือการเลียนแบบจากบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลอ้างอิง เช่น ตัวผู้นําเสนอสินค้า การประกอบสร้างอัตลักษณ์ ยังก่อให้เกิดวัฒนธรรมย่อยขึ้นมา
เช่น การรวมกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม ดังเช่น กลุ่มแฟนคลับรถยนต์ Chevrolet Trailblazer ที่มีการทํา
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ยามว่าง ซึ่งการประกอบสร้างอัตลักษณ์นี้เป็นกระบวนการสื่ อสารที่ทําให้ตระหนักรู้ว่า
“เราเป็นใคร” “เราถูกมองว่าอย่างไร” รวมทั้ง “เราต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเราเป็นใคร” ในกระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ข้างต้นได้มีลักษณะเหมือนกรณีของกระแส Café Hopping ที่ต้องการศึกษาเนื่องจากกระแสนี้
ก็ถูกส่งต่อสารจากผู้นําเสนอจนเกิดการสร้างอัตลักษณ์ ที่ทําให้ตระหนักรู้ว่า “เราเป็นใคร” “เราถูกมองว่า
อย่างไร” รวมทั้ง “เราต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเราเป็นใคร”เช่นเดียวกัน
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บทความออนไลน์เรื่อง การสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ด้านสุขภาพผ่านอินสตาแกรม เพ็ญนภา
วัยเวก (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ สังคมปัจจุบันที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกไว้ด้วยการสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงย่อมนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมและส่งผลในระดับปัญเจก
บุคคลระดับสังคมเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมอย่างเช่น ในกรณีเรื่อง
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ ในสมัยก่อนการถ่ายภาพนั้นจะถ่ายเพียงโอกาสสําคัญ ๆ เท่านั้น แต่ด้วยการเกิดของ
กล้องดิจิตอลจึงมีภาพถ่ายมากขึ้น และเมื่อโทรศัพท์สามารถถ่ายรูปได้นั้นการถ่ายภาพจึงถูกย้ายเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจําวันและสามารถทําได้ง่ายขึ้น อย่างอินสตาแกรมก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการถ่ายภาพนั้นปัจเจก
บุคคลก็สามารถทําได้และที่สําคัญปัจเจกบุคคลยังเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้เผยแพร่และผู้บริโภคในช่วงเวลาเดียวกัน
เทคโนโลยีจึงทําให้บคุ คลมีพื้นทีใ่ นการเป็นผูส้ ร้างเนื้อหาและมีช่องทางในการเผยแพร่สามารถสร้างเครือข่ายได้
ทั่วโลก การสื่อสารที่ผู้ใช้สามารถควบคุมเนื้อหาเองได้นั้นแสดงว่าผู้ใช้เองต้องมีวิธีการนําเสนอในแบบทีแ่ ตกต่าง
กันออกไปและความแตกต่าง ๆ นี้ก็คือกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลที่ต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
สังคมบนอินสตาแกรมที่มีความชอบเหมือน ๆ กัน เรื่องราวที่แบ่งบันบนอินสตาแกรมนั้นมีหลากหลายแต่ที่
ได้รับความสนใจจากผู้ใช้จํานวนมากก็จะเป็นเรือ่ งของสุขภาพเพราะความหมายของสุขภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบ ทของสังคมและย้ายพื้นที่มาอยู่บนอินสตาแกรมมากขึ้น ชุดความรู้และความหมายของสุขภาพก็
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงความหมายของสุภาพภายใต้บริบทของสังคมปัจจุบันนั้นมีอํานาจของผู้ที่ผลิต
ความรู้นั้นแฝงอยู่ด้วยเสมอ การสร้างอัตลักษณ์ด้านสุขภาพบนอินสตาแกรมนั้นจึงมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผล
ต่ออัตลักษณ์นั้น ๆ จากการมองปรากฏการณ์ความหมายที่เคลื่อนไหลไปตามบริบทของสังคมบนสื่อออนไลน์
อินสตาแกรมกับการแสดงตัวตนและช่วงชิง พื้นที่ในการสร้าง “ชุดความรู้สุขภาพ” แต่เมื่อเทคโนยีมีการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงช่องทางในการแสดงออกในพื้นที่สื่อโดยสื่ออนไลน์จึงมีมากโอกาสที่คนจะเข้าถึงพื้นที่
สื่อได้มากขึ้น แต่เมื่อพื้นที่เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงจํานวนมากแสดงว่าในพื้นที่สื่อจึงมีคนจํานวนมากการใช้งาน
และการแสดงความเป็นตัวตน จึงเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ผู้ใช้งานธรรมดามีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจึงเป็น
เรื่องที่สําคัญการช่วงชิงพื้นที่บนอินสตาแกรม จึงเป็นการประกอบสร้างของผู้ใช้งานเพื่อให้เป็นที่สนใจและเป็น
ที่ยอมรับ การสร้างอัตลักษณ์ในสื่อออนไลน์จึงต้องสนใจในเรื่องที่การสร้างความโดดเด่นและสร้างเอกลักษณ์
ในปัจจุบันสุขภาพเป็นคีย์เวิรด์ (Keyword) สําคัญในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและคําว่าสุขภาพจึง
เข้ามามีบ ทบาทในชี วิตประจําวัน มากขึ ้นและเข้ามายึดพื้ นที่ในส่วนต่าง ๆ ของสัง คมไม่ ได้ผ ูก ขาดกั บ
โรงพยาบาลอย่างเดียว คําว่า“สุขภาพ” จึงเป็นพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมซึ่งคําว่า“สุขภาพ” ก็
ถูกประกอบสร้างขึ้นมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม
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บทความออนไลน์เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมบนโทรศัทพ์
มือถือ ของ พันนิลพันธุ์ ฉัตรไชยยันต์ (2558) งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์บุคคล
คําว่าอัตลักษณ์ (identity) ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ “ ความเป็นตัวตน” หรือ “ความเป็นตัวฉันของ
มนุษย์ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นผลผลิตทางสังคม เนื่องจากการที่
บุคคลจะบอกได้ว่าตนเองเป็นใครขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นอยู่กับใครในสถานการณ์ทางสังคมรูปแบบใดและมี
แรงจูงใจเป็นอย่างไร การสร้างอัตลักษณ์ในชีวิตประจําวันว่าเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยธรรมชาติของ
มนุษย์มักจะนําเสนอตัวตนให้แก่บุคคลอื่นได้เห็นด้วยการพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นบวกเพื่อให้เหมาะสม
กับความคาดหวังของบุคคลอื่นและเพื่อผลการตอบสนองในด้านบวกจากบุคคลอื่นหรือเพื่อให้บุคคลอื่นยอมรับ
ภาพลักษณ์ที่ตนสร้างขึ้น โดยมีการเปรียบเทียบว่ามนุษย์มีบทบาทเหมือนนักแสดงบนเวทีที่มีบุคคลรอบข้าง
เป็นผู้ชม โดยจะมีก ารแสดงออกทั้ง ฉากหน้าและฉากหลัง โดยในบทความได้กล่าวว่า การสร้างอัตลักษณ์
ออนไลน์ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทาํ ให้บุคคลหนึ่งๆ สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเองต่อสังคม
ภายนอกด้วยการอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่ออธิบายรูปแบบใหม่ของการสื่อสาร
แบบมีปฏิส ัม พันธ์ท างอินเทอร์เน็ตที่ท ําให้เ กิดการแสดงออกเกี่ยวกับตัวตนเพื่อการสื่อสารและเชื่อมต่อ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและนําเสนอตัวตนบนโลกออนไลน์
แอปพลิเคชันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook Instagram และ Twitter ล้วนแล้วแต่
เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับตนเองออกมาเนื่องจากผู้ใช้จะต้องสร้างข้อมูลส่วนตัว ด้วยรูปภาพ
และข้อความที่บ่งบอกถึงตัวตนของผู้ใช้และยังต้องทําการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่เป็นผูร้ ับสารในเครือข่ายของตน
ดัง นั้นผู้ใช้มีการจัดการกับ การส่งผ่านข้อมูล ข่ าวสารที่เป็นทั้งแบบเป็นส่วนตัว (private) และสาธารณะ
(public) การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ในตอนแรกนักวิชาการได้ให้ความสนใจศึกษาอัตลักษณ์ในสภาพแวดล้อม
แบบไร้ตัวตน คือไม่เห็นหน้าและไม่ได้ยินเสียงผลการวิจัยพบว่าการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์มักเป็นในรูปแบบ
ของการทดลองสร้างอัตลักษณ์ใหม่ (new identity creation) เนื่องจากในการสื่อสารออนไลน์ไม่จําเป็นต้อง
ปรากฏกายให้คู่สนทนาเห็น อัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและได้มีการเปรียบพื้นที่
ออนไลน์เป็นเหมือนห้องทดลองทางสังคม (sociallaboratory) ที่ผ ู้คนสามารถปรับเปลี่ ยนอัตลักษณ์ของ
ตนเองได้เสมอ ต่อมาพบว่าการทดลองสร้างอัตลักษณ์ใหม่กลับไม่เป็นที่นิยมและพบพฤติกรรมการเปิดเผย
ตัวตน (self-discloser) เพิ่มมากขึ้นอาทิเช่นการเปิดเผยตัวตนด้วยการใช้ชื่อจริงเพื่อพูดคุยกัน บทความนี้สนใจ
ศึกษาสาเหตุของการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์รปู แบบและวิธีการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ โดยเจาะจงศึกษากลุ่ม
บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีอาชีพเป็นนักแสดง นักร้องและพิธีกรในประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง
นั้นมีความน่าสนใจเนื่องจากมีมมุ มองที่ว่าบุคคลทีม่ ีชื่อเสียงมีสถานะพิเศษในสังคมสามารถมีอิทธิพลในการเป็น
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แบบอย่างต่อผู้คนในสังคมได้ความมีชื่อเสียงถือเป็นพลังสําคัญที่ดึงดูดให้มวลชนจํานวนมากให้ความสนใจกับ
พฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลทีม่ ีชื่อเสียงทีน่ ําเสนอผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงเว็บ
เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถทําได้ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (smart phone) ที่นับวันจะเป็นที่
นิยมและมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้สูงขึ้นผู้คนในสังคมมีความเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมรูปแบบใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งวันโดยงานวิจ ัยนี้ม ุ่งเน้นศึกษาแอปพลิเคชัน Instagram ซึ่ง เป็นโปรแกรมประยุก ต์ที่ใช้ง านใน
โทรศัพท์มือถือเพื่อการตกแต่งภาพและแบ่งปันภาพถ่ายของบุคคลที่มีชื่อเสียงคือกระบวนการนําเสนอหรือ
แสดงออกเกี่ยวกับความเป็นตัวตนเพื่อบ่งบอกความรู้สึกและความคิดว่า “ตนเองคือใคร” โดยบุคคลที่มี
ชื่อเสียงจะแสดงออกถึงตัวตนด้วยการนําเสนอรูปภาพวิดีโอคลิปและข้อความบรรยายใต้ภาพผ่านแอปพลิเคชั่น
ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปรับชม แรงจูงใจในการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์เพื่อนําเสนอหรือแสดงออกเกี่ยวกับตัวตน
ของตนเองในแบบที่อยากเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น ผลการศึกษา Instagram ของบุคคลที่มีชื่อเสียงพบว่า
สาเหตุของการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Instagram คือสาเหตุด้านจิตวิทยาของการสร้างอัต
ลักษณ์ออนไลน์ หมายถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง
เพื่อนําเสนอหรือแสดงออกเกี่ยวกับตัวตนของตนเองในแบบที่เป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่ นโดยมีความต้องการ
การยอมรับและความต้องการนําเสนอตัวตน ความต้องการการยอมรับคือการที่บุคคลมีความคิดหรือกังวลว่า
บุคคลอื่นจะคิดเช่นไรต่อตนเองจึงเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลหนึ่ง ๆ แสดงออกซึ่งตัวตนในแบบที่เป็นที่ชื่ นชอบ
หรือยอมรับจากบุคคลอื่น โดยการที่บุคคลใดได้รับการยอมรับจากสังคมสามารถวัดได้จ ากการแสดงความชื่น
ชมจากบุคคลอื่นผ่านพฤติกรรมการตรวจสอบจํานวนการกด like
ในการทบทวนวรรณกรรมที่ว่าด้วยเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) ในพื้นที่สื่อต่างๆ อัตลักษณ์เป็นลักษณะ
ของตัวตนของกลุ่มคนซึ่งแสดงออกให้คนกลุ่มอื่นได้รับรู้ ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็น
กระบวนการสําคัญในการบอกเล่าและต่อรองให้อัตลักษณ์นั้นๆ ได้แสดงออกและดํารงอยู่ โดยปัจจุบันได้ขยาย
พื้นที่การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ในสื่อต่างๆ กล่าวได้ว่าพื้นที่สื่อเป็นทั้งเครื่องมือและถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือ
ช่องทางในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ที่ว่า จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะทําให้เห็นว่าอัตลักษณ์เป็นเรื่องของการตั้ง
คําถามและให้นิยามตนเองไม่ว่าจะเป็นในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับกล่มุ ว่าเราเป็นใคร แสดงออกมาใน
ด้านใด และเหมือนหรือแตกต่างกับคนอื่นกลุ่มอื่นอย่างไร หลังจากทบทวนววรรณกรรมเรื่องอัตลักษณ์ผู้ศึกษา
เห็นว่าบทความดังกล่าวจะสามารถนํามาใช้ในงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น
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2.3.3 ภาพตัวแทน (Representation) อันสะท้อนความเป็นตัวตนที่ถูกสร้าง
ความคิดเห็นของวัย รุ่นต่ออิทธิพลของการน าเสนอภาพแฟชั่นในนิตยสารวัย รุ่นที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบการแต่งกาย ชิดชนก ผิวงาม (2550) ในยุคที่โลกได้ก้าวเข้าสู่การสื่อสารแบบไร้ขีด
จํากั ด อย่ างในวันนี ้ก ารดําเนินชี วิตของผู้ คนในยุคร่ว มสมั ยก็ได้เ ปลี่ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็วตามการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกข้อมูลข่าวสารได้ถูกนําเสนอต่อเนื่องอยู่ทุกวันจึงทําให้เกิดอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองในการดําเนินชีวิตของผูค้ นสมัยใหม่สงิ่ พิมพ์ประเภทนิตยสารนั้นเป็นสือ่ มวลชนแขนงหนึ่งที่
มีบ ทบาทสํา คัญ ต่ อ สัง คม แต่อ ิท ธิพ ลจากนิต ยสารมัก จะมองไม่เ ห็น ชัดเหมือนกับ สื ่อมวลชนแขนงอื่ น
นอกจากนั้นแฟชั่นการแต่งกายยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนมุมมองความคิดของแต่ละบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตาม
วัฒนธรรมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังสะท้อนความเป็นตัวตนได้ทุกยุคทุกสมัย แฟชั่นผูกพันกับวิถีชีวิต
ของผู้คนทุกระดับงานวิจัยชิ้นนี้จึงทําให้มองเห็นความเป็นตัวตนและวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นในช่วงยุค
สมัยนั้นได้เป็นอย่างดี การนําเสนอภาพความเป็นชายผ่านโฆษณาบนหน้านิตยสารสําหรับผู้ชายในสังคมเมือง
ในบริบทของสังคมไทยปัจจุบันว่าแฟชั่นผู้ชายเริ่มมาเฟื่องฟู เพราะทําให้เห็นภาพแทนของความเป็นชายใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ โดยกล่าวว่าปัจจุบันสื่อมวลชนเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลและมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่
ข่าวสารข้อมูลให้กับสมาชิกทุกระดับในสังคมผ่านสัมพันธภาพสองทาง คือการสะท้อนความเป็ นอยู่ในสังคม
และการสร้างภาพความเป็นจริงในสังคมขึ้นมาใหม่ด้วยการเลือกว่าจะเสนอเนื้อหารูปแบบใดให้กับสังคมทําให้
สื่อมวลชนมีบทบาทอย่างยิ่งต่อค่านิยมและแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในสังคมโยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้าง
ความหมายผ่านการโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อผู้คนเป็นอย่างมากนอกจากนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้ยังได้นําเสนอให้เห็น
ถึงความเป็นชายในรูปแบบต่างๆลักษณะของหญิงชายที่ควรจะเป็นและยังเปรียบเทียบให้เห็นถึงภาพลักษณ์
ของผู้ชายในสมัยก่อนกับปัจจุบันอีกด้วย จากการค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในกลุ่มที่เกี่ยวกับอิทธิพลจาก
สื่อทําให้เห็นถึงว่าสื่อต่างๆมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีเข้าถึง
ผู้คนอย่างง่ายดายและทั่วถึงอย่างในปัจจุบัน
บทความเรื่อง การประกอบสร้างความหมายภาพตัวแทนแรงงานข้ามชาติ โรฮิงญา (Rohingya)
ผ่านเว็บไซต์ข่าวนานาประเทศ ปรีดา นัคเร (2559) จากการศึกษาความหมายของภาพตัวแทนและระบบ
ภาพตัวแทนในสนามต่อสู้ทางวัฒนธรรม งานศึกษาได้พบว่าภาพตัวแทนกลุ่มแรงงานข้ามชาติโรฮิงญาเป็นสิ่งที่
ได้ประกอบสร้างความหมายขึ้นมาโดยเป็นการใช้ “ภาษาและภาพ” แทนกลุ่มแรงงานข้ามชาติโรฮิงญาเพื่อ
สื่อสารกับ บุคคลอื่น และในระบบภาพตัวแทนแรงงานข้ามชาติโ รฮิงญาเป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตความหมายของแรงงานข้ามชาติโรฮิงญาบนสื่อออนไลน์ที่มีความหมาย
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หลากหลายและแตกต่างกัน โดยผู้รับสารทีเ่ ข้าถึงสือ่ ออนไลน์จะรับสารจากสํานักข่าวต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แรงงานข้ามชาติโรฮิงญาที่การประกอบสร้างภาพตัวแทน มักจะเป็นไปในแง่ลบโดยการตีความนั้นเกี่ยวพัน
กับอัตลักษณ์ของผู้รับสาร กล่าวคือเป็นการแสดงออกว่าตนเองเป็นใครและรู้สึกร่วมกับการเป็นสมาชิกในคน
กลุ่มไหนซึ่งกระบวนการทัง้ หมดนี้เป็นการปลูกฝังความคิดให้ผู้รบั สารที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ โรฮิงญาและก่อรูป
ขึ้นเป็นปฏิบัติการของกฎระเบียบในสังคมโดยกลุ่มโรฮิงญาอ้างอิงอยู่กับภาพแบบฉบับทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
เรื่องความยากจนไร้ก ารศึก ษาไม่ม ีอาชีพ ไว้ท ี่พัก พิง เป็นต้นภาพตัวแทนโรงฮิง ญาเป็นความแตกต่างจาก
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจตามที่สํานักข่าวออนไลน์แต่ละประเทศสร้างขึ้น ซึ่งเป็นความแตกต่างในลักษณะคู่ตรง
ข้ามระหว่างคนที่อยู่ในโครงสร้างส่วนบนกับคนที่อยู่ในโครงสร้างส่วนล่าง ทั้งนี้หากความแตกต่างดังกล่าวเป็น
เรื่องของวัฒนธรรมจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง แต่หากทําให้ความแตกต่างเป็นเรื่องของธรรมชาติ
กล่าวคือติดตั้งความเป็นกลุ่มคนที่ถูกตัดขาดทุนในทุกด้านตรึงไว้ในความเชื่อ ซึ่งเป็นการกําหนดคุณลักษณะที่
เป็นสารัตถะสําคัญ (Essential Character) ไว้ในภาพตัวแทนแรงงานข้ามชาติโรฮิงญา ที่เป็นการลดทอน
สารัตถะ (Essence) อื่นของโรฮิงญา ดังนั้นการทําให้เป็นธรรมชาติจึงเป็นกลยุทธ์ของภาพตัวแทนที่ออกแบบไว้
เพื่อการติดตั้งความแตกต่างให้คงอยู่ตลอดกาล แต่ละประเทศจะได้เห็นภาพและถ้อยคําจากสํานักข่าวต่าง ๆ
ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติโรฮิงญาที่แตกต่างจากประชากรในประเทศของตนเองใน “มิติที่ด้อยกว่า” อย่าง
สมํ่าเสมอและมีความถี่มากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติการของสังคมต่อชุดความหมายของความเป็นโรฮิงญาผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงด้วยการปราศจากข้อจํากัดด้านพื้นที่และเวลาข่าวสาร
ผ่านสื่อในแต่ละบริบทของแต่ละประเทศต่างกัน สะท้อนว่าแต่ละประเทศให้ความหมายต่อกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติโรฮิงญาแตกต่างกัน ทั้งนี้ยืนยันต่อข้อสรุปที่ว่าไม่มีอะไรสามารถยืนยันได้ว่าทุกสิ่งในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ นั้น
จะมีความหมายเหมือนกันอีกวัฒนธรรมหนึ่งเพราะแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกับรหัสของวัฒนธรรมหนึ่ง
บางครั้งก็ต่างกันอย่างสุดขั้วเพราะการตัดแบ่งแยกประเภทและการให้ความหมายกับโลกที่แตกต่างกันนั่นเอง
วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์ภาพเขียนมนุษย์ของ ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ระหว่างปี พ.ศ. 25402554 โดย นัดดา ธนทาน (2556) ที่ศึกษาภาพเขียนมนุษย์แบบเหนือจริงของทวีศักดิ์ ศรีทองดี ในระหว่าง
ช่วงปีที่ได้กําหนดไว้ พบว่าภาพเขียนมนุษย์ทั้งหมดนั้นไม่ได้มีกระบวนการผลิตสร้างภาพตัวแทนมาจากจิตไร้
สํานึก (The Unconscious) หรือสัญชาตญาณ (intuitive) ของศิลปิน แต่มีการคิดและกลั่นกรองแล้วจึง
ถ่ายทอดออกมาด้วยกระบวนการคิดตามระบบสัญญะดังแนวคิดที่ว่า “ภาพตัวแทน” ความหมายเดียวกับคําว่า
representation และมีความหมายรวมถึงการนําเสนอภาพตัวแทน นอกจากนี้ยังมีความหมายในมุมของการ
นํามาเสนอใหม่ (re-presentation) เป็นอีกนัยยะหนึ่งที่สําคัญของคําว่าภาพตัวแทนนี้ด้วย นัดดาเสนอว่าการ
เข้าใจความหมายของภาพยังขึ้นอยู่กับการศึกษา ประสบการณ์ วัยวุฒิตามอัตวิสัยของผู้ชม ซึ่งมาจากสังคมที่
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แตกต่างกันด้วย เมื่อเปรียบเทียบภาพตัวแทนแบบศิลปะกับภาพแทนแบบทฤษฎีจะพบว่ามีจุดร่วมการสื่อ
ความหมายและการตีความชองผู้ชมดังที่ สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) เสนอว่า กระบวนการของภาพตัวแทน
(Representation) มีทั้งการผลิตวัฒนธรรม (ความหมาย) การบริโภควัฒนธรรม (ตีความ) และอัตลักษณ์ของผู้
นําเสนอภาพตัวแทนดังกล่าว
การสร้างภาพตัวแทนวีรบุรุษสามัญชนในภาพยนตร์ไทย บัญยง พูลทรัพย์ (2560) ศึกษาการสร้าง
วีรบุร ุษโดยสื่อ ภาพยนตร์ ที่ มีก ลไกที่คล้ายคลึง กับ การสร้างภาพตัวแทนในงานแนวคิดเรื่องภาพตัวแทน
(Representation) เป็นผลผลิตแห่งความหมายของภาพในใจเราโดยผ่านภาษาและอาศัยตัวเชื่อมระหว่าง
แนวคิดสัญลักษณ์และภาษาที่ทําให้เราให้ความหมายกับสิ่งต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ทั้งสิ่งของผู้คน
เหตุการณ์ ความคิดที่เป็นนามธรรม ในงานจะเสนอให้เราเห็นจากภาพตัวแทนของวีรบุรุษที่นําเสนอผ่านสื่อ
ภาพยนตร์ท ั้ง นี้ภาพวีรบุรุษเป็นเพียงภาพตัวแทนในการเลือกนําเสนอบางอย่างของสื่อภาพยนตร์เพื่อให้
สอดคล้องกับบรรทัดฐานและคุณค่าที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมของสังคม เพื่อชวนทําให้ผู้ชมเข้าถึงและคิดตามใน
สิ่งที่วีรบุรุษกระทําเพื่อส่วนรวมได้ง่ายขึ้น อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ภาพยนตร์ได้สร้างขึ้นมานั้นทําให้เกิดกระบวนการ
ที่เรียกว่าการสร้างความเป็นจริงทางสังคม (Social Construc tion of Reality) และทําให้ผู้ชมที่รับชม
ภาพยนตร์เชื่อว่าสิ่งที่ภาพยนตร์สร้างขึ้นมานั้นคือเรื่องจริงจนทําให้เกิดภาพตัวแทนวีรบุรุษสามัญชนขึ้น
เช่นเดียวกับงานเรื่อง ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ภัทรศศิร์ ช้างเจิม (2559)
ที่ศึกษาและพบว่า การสร้างภาพแทน (Representation) ภาพตัวแทนคือการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ของสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกมาของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารซึ่งการจะรับรู้ถึงสารที่ส่งมาได้มากเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ระบบความคิดประสบการณ์วัฒนธรรมของผู้รับสารนั้น ๆ ดังการยกตัวอย่างในงานศึกษา เช่นการประกอบ
สร้างภาพตัวแทนของการ์ตูน Disney Princess ที่ถูกสร้างโดยวอลท์ดิสนีย์ ได้สร้างภาพตัวแทนของ “ผู้หญิง”
ในแบบต่างๆให้เป็นที่จดจําเช่นตัวการ์ตูนซินเดอเรลล่า เป็นสาวสวยที่เป็นลูกเลี้ยงถูกแม่เลี้ยงใจร้ายกลั่นแกล้ง
แต่สุดท้ายได้แต่งงานกับเจ้าชาย แอเรียลเจ้าหญิงเงือกน้อยครึ่งคนครึ่งปลาชอบผจญภัยและชอบโลกมนุษย์
หรือเออซูล่านางผีเสื้อสมุทรครึ่งคนครึ่งปลาหมึกมีนิสัยเจ้าเล่ห์มีทักษะในการพูดเพื่อให้ใครหลงกลเป็นต้น ซึ่ง
เมื่อกล่าวชื่อออกมาผู้ที่เคยรับชมจะนึกภาพออกทันทีว่าตัวการ์ตูนที่กล่าวมาหน้าตาเป็นอย่างไรและได้ทําอะไร
ในเรื่องบ้าง เพราะทางวอลท์ดิสนีย์ได้สร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงออกมาให้ดําเนินเรือ่ งและมีภาพลักษณ์เป็นที่
น่าจดจํา ซึ่งเมื่อ พูดชื่อออกมาเราจะนึกภาพออกมาในทิศทางเดียวกันและมีการสร้างภาพแทนในลักษณะ
แตกต่างจากเดิม เช่นนางฟูาไม่ได้ให้เพียงแค่พรแต่ในเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast
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นางฟูายังให้คําสาปได้ด้วยซึ่งภาพตัวแทนที่เราได้รับรู้กันคือนางฟูาต้องใจดีใ ห้พร แต่ Disney princess ได้
สร้างภาพนางฟูาขี้อิจฉาและให้คําสาปและเสนอว่านางฟูาไม่จําเป็นต้องดีเสมอไป
ความเข้าใจเรื่องภาพตัวแทนที่เป็นผลผลิตมาจากกระบวนการสร้างภาพตัวแทน เป็นภาพที่แทนความ
จริงหรือภาพต้นแบบ แต่กระนั้นภาพตัวแทนดังกล่าวก็ทําได้เพียง คล้ายคลึงกับภาพต้นแบบเท่านั้น เนื่องจาก
คุณสมบัติบางประการได้ถูกสื่อกลางในกระบวนการนําเสนอบิดเบือนไป ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอการประกอบ
สร้าง และการตีความ โดยผู้ศึกษาจะนําแนวคิดอัตลักษณ์ และภาพตัวแทนผ่านสื่อออนไลน์อย่างอินสตาแกรม
(Instagram) และ เฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อคิดวิเคราะห์และทําความเข้าใจการนําเสนอภาพแทนและอัต
ลักษณ์ของผู้ชี้นํา (Café Hopping)

31

บทที่ 3
พื้นที่สื่อออนไลน์ในการเสนอภาพตัวแทนร้านกาแฟของ Café Hopping
การดําเนินการวิจัยเรื่อง “Café hopping กับการแสดงอัตลัก ษณ์บ นสื่อ ดิจ ิทัล ออนไลน์” เป็น
การศึกษาเพื่อเข้าใจการแสดงอัตลักษณ์ของ Café hopping บนสื่อสังคมออนไลน์ และวิเคราะห์การสร้างภาพ
ตัวแทน “ร้านกาแฟ” ผ่านมุมมองของ Café hopping บนภาพถ่าย โดยที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอน สนามการวิจัยจึงเป็นพื้นที่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในทุกวันนี้ที่ใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้น และปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัย
สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ในบทนี้จะนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ Café hopping 3 คนและ
เจ้าของเพจ Facebook 1 คน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ (Identity) ความเป็น Café hopping ของตนเองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ได้นําเอามุมมองจากการสัมภาษณ์มานําเสนอเป็น 5 ประเด็นเพื่อ ทําความเข้าใจการมีอยู่ของ
Café hopping ซึ่งเป็นผู้ชี้นําและสร้างภาพตัวแทนความเป็นร้านกาแฟโดยมีหัวข้อต่อไปนี้
1. พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
2. คาเฟุ (Café) คืออะไร
3. คาเฟุ (Café) กับชีวิตประจําวัน
4. วิธีการนําเสนอความเป็น Café hopping
5. การใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์มนการนําเสนอ”ภาพ”ของ Café hopping
1. พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความความคิดสําหรับ
คนยุคใหม่ โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสังคมผ่านทางเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่นกลุ่มคนรัก คาเฟุ กลุ่มเหล่าCafe
Hopping การรวมกลุ่มของผู้ชื่นชอบแบรนด์สินค้า ต่างๆ โดยในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าสื่อสังคม
ออนไลน์มีประโยชน์อย่างมากที่ช่วยให้คนเรานั้นติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การได้รับข่าวสาร
ได้ทันที เมื่อพูดถึงจุดเด่นของสื่อสังคมออนไลน์ทที่ ําให้ได้รบั ความนิยมอย่างมาก คือการที่ทุกคนสามารถเป็นได้
ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารทุกคนสามารถบอกถึงความคิด ความต้องการ จุดประสงค์ของตัวเองได้อย่างอิสระโดย
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ไม่ถูกจํากัดไว้เหมือนในอดีตที่สามารถรับฟังได้เพียงอย่างเดียว ทําให้หลายๆ หน่วยงานมักนําสื่อสังคมออนไลน์
มาปรับใช้เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารให้กับตัวธุรกิจและยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้า
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) คําว่า “Social” หมายถึงสังคมซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์
ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน คําว่า “Media” หมายถึงสื่อซึ่งก็คือเนื้อหาเรื่องราวอันได้แก่บทความ วีดีโอ
เพลง รูปภาพเป็นต้น ดังนั้นคําว่า Social media จึงหมายถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทางโดยผ่านเครือ ข่ายอินเตอร์เ น็ต ซึ่ง ก็ม าจากความต้องการของมนุษย์ห รือคนเราที่ต้องการ
ติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน จากเดิมเรามีที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียวบุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือ
ได้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า web application ซึ่งก็คือเว็บไซต์ที่
มีแอพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่าน
หน้าเว็บเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นให้นึกถึงสื่อต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น
สังคมออนไลน์ของผู้ใช้งาน Facebook สมาชิกแต่ละคนจะสามารถนําเอาสือ่ ต่างๆ เช่นเรือ่ งราวของตัวเองหรือ
เรื่องราวต่างๆ ภาพวีดีโอมาเผยแพร่ไปยังสมาชิกทุกคนในเครือข่ายได้ขณะที่สมาชิกคนอื่นก็สามารถเสนอสื่อ
ของตนเองขึ้นมาแลกเปลี่ยนได้
เมื่อมสภาพของการเป็นสื่อสังคมสิ่งสําคัญก็คือการสนทนาพาทีที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการรวมกลุ่มคุยใน
เรื่องที่สนใจร่วมกันหรือการวิพากษ์วิจารณ์สินค้าหรือบริการต่างๆโดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุมเนื้อหาหาของ
การสนทนาแม้กระทั่งตัวผู้ผลิตเนื้อหานั้นเองเพราะผู้ที่ได้รับสารมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในรูปแบบของการเพิ่มเติม
ความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งเข้าไปแก้ไขเนื้อหานั้นได้ด้วยตัวเอง อีกทั่งยัง เป็นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริ โภค
เนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหาได้ กล่าวคือจากการที่เรารู้สึกว่าเป็นคนตัวเล็กๆ ในสังคมที่แต่เดิมไม่มีปากมีเสียงอะไร
มากนักเพราะเป็นเพียงคนรับสื่อจากจําพวกโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์เท่านั้นที่นับเป็นผู้มีอิทธพล แต่เมื่อ
เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ที่แทบจะไม่มีต้นทุนจึงทําให้ใครก็สามารถผลิตเนื้อหาและกระจายไป
ยังผู้รับสารได้อย่างเสรีหากใครผลิตเนื้อหาที่โดนใจคนหมู่มากก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลไป ยิ่งหากเป็นในทาง
การตลาดก็สามารถโน้มนําผู้ติดตามในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยง่าย
สังคมออนไลน์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพราะมีการพัฒนาให้คนในสังคมออนไลน์สามารถเพิ่มสื่อของตนเอง
แล้วยังสามารถที่จะติดต่อโต้ตอบกันได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์จํานวนมากที่สามารถพัฒนาจนกระทั่งสร้าง
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกจํานวนมากนับเป็นล้านคนสามารถติดต่อสื่อสาร ส่งเรื่องราวต่างๆถึงกันได้
อย่างกว้างขวาง ทําให้เรื่องราวที่ส่งถึงกันนั้นเป็นเรื่องราวของคนในสังคมออนไลน์นั้นกลายเป็นสื่อ ที่สร้างโดย
คนที่อยู่ในสังคมที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นั้น ๆ (จักรกริช ปิยะ, 2557: 19-21) โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็น
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สังคมขนาดใหญ่มีสมาชิกเป็นล้านคนทั่วโลกก็คือพื้นที่สนามที่นํามาศึกษาคือพื้นที่สื่อออนไลน์ Instagram และ
Facebook

Instagram หรือที่ถูกเรียกกันสั้นๆว่า ไอจี (IG) เป็นแอปพลิเคชั่นฟรีสําหรับการแชร์รูปภาพและ
วิดีโอที่พร้อมให้บริการบน Apple iOS, Android และ Windows Phone ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปภาพหรือ
วิดีโอที่อยากแชร์ให้ผู้คนเห็นได้ แต่ปัจจุบันผู้คนต่างก็ใช้ Instagram มากกว่าแค่การโพสต์รูปหรือวิดีโอทั่วๆไป
ที่อยากจะลงในชีวิตประจําวันแล้ว ซึ่งคนที่ใช้ Instagram แต่ละคนก็มีจุดประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกัน
ออกไป เช่น
1. ใช้ Instagram เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการ
จากการเข้าใช้งาน Instagram ในแต่ละวัน คุณอาจเห็นชัดเจนมากขึ้นว่ามีร้านใหม่ ๆ ให้เราได้เลือก
สินค้าเกิดขึ้นเต็มไปหมดใน Instagram มีทั้งที่มีหน้าร้านอยู่แล้วและไม่มีหน้าร้าน ซึ่งก็มีทั้งร้านที่ราคาถูก -แพง
แตกต่างกันออกไป ถึงแม้ว่าบางสินค้าจะมีล ัก ษณะเหมือนกันทุก ประการก็ตาม โดยเหตุผ ลที่เลือกใช้
Instagram ส่วนใหญ่ก็คือเพื่อเป็นอีกช่องทางในการโปรโมทสินค้า เนื่องจาก Instagram เป็นแอปพลิเคชั่นที่มี
ผู้ใช้งานมากมาย ลูกค้าสามารถเห็นรูปสินค้าได้ชัดเจนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. ใช้ Instagram เหมือนเป็นไดอารี่ออนไลน์
การใช้ Instagram ของแต่บุคคลแตกต่างกันไป กล่าวคือในหนึ่งบุคคลสามารถมีหลายบัญชีผใู้ ช้ได้และ
แน่นอนว่าเมื่อมีหลายบัญชีผู้ใช้ บัญชีหนึง่ อาจเอาไว้ลงรูปทั่วไปตามปกติ อีกบัญชีผู้ใช้เอาไว้เป็นไดอารี่ส่วนตัว
ซึ่งคือจะเป็นพื้นที่ของตัวบุคคลนั้นเองเพียงคนเดียว หรือจะอนุญาตให้คนไม่กี่คนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเขา โดย
อาจจะเป็นการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวัน หรืออาจจะเป็นการระบายความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3. ใช้ Instagram เพื่อแสดงผลงาน
ต้องยอมรับว่าปัจจุบันกระแสของโลกออนไลน์นั้นรวดเร็วและกว้างไกลมาก Instagram ก็เป็นอีกหนึ่ง
พื้นที่ ที่ตอบสนองต่อผู้ที่อยากเผยแพร่ผลงานของตนเองให้ผู้อื่นได้เห็นและติดตามเพิ่มมากขึ้น จึงหันมาใช้
Instagram ในการลงผลงาน ซึ่งก็มีจํานวนไม่น้อยเลยที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลต่าง ๆ เช่นการ
ลงรูปภาพแบบวิถีชีวิตของ Café hopping นั้นก็สามารถ สร้างอาชีพและต่อยอดไปสู่เปูาหมายในอนาคตได้
Facebook (เฟซบุ๊ก) คือบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่งที่จะทําให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและ
ร่วมทํากิจกรรมกับผูใ้ ช้คนอื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิป
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วิดีโอ เขียนบทความ หรือบล็อกแชทคุยกันแบบสดๆ เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่มและยังสามารถทํากิจกรรมอื่นๆ
ผ่านแอพลิเคชั่น (Applications) Facebook ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ซึ่งสร้างขึ้นโดย
Mark Zuckerberg ได้เปิดตัวเว็บไซต์ Facebook ซึ่งเป็นเว็บประเภท สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ซึ่ง
ตอนนั้นเปิดให้เข้าใช้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสาร์เวิร์ดเท่านั้น และเว็บนี้ก็ดังขึ้นมาในชั่วพริบตาเพียง
เปิดตัวได้สองสัปดาห์ ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดได้สมัครเป็นสมาชิก Facebook
เพื่อเข้าใช้งานกันอย่างล้นหลามและเมื่อทราบข่าวนี้ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเขตบอสตันก็เริ่มมีความต้องการและ
อยากขอเข้าใช้งาน Facebook บ้างเหมือนกันมาร์คจึงได้ชักชวนเพื่อนของเค้าที่ชื่อ Dustin Moscow และ
Christ Hughes เพื่อช่วยกันสร้าง Facebook และเพียงระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนั้น Facebook จึงได้เพิ่ม
รายชื่อและสมาชิก ของมหาวิท ยาลัยอีก 30 กว่าแห่ง ไอเดียเริ่มแรกในการตั้ง ชื่อ Facebook นั้นมาจาก
โรงเรียนเก่าในระดับมัธยมปลายของมาร์คที่ชื่อฟิลิปส์เอ็กซเตอร์อะคาเดมี่ โดยที่โรงเรียนนี้จะมีหนังสืออยู่หนึ่ง
เล่มที่ชื่อว่า The Exeter Facebook ซึ่งจะส่งต่อๆ กันไปให้นักเรียนคนอื่นๆ ได้รู้จักเพื่อนๆ ในชั้นเรียนซึ่ง
Facebook นี้จริงๆแล้วก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้นจนเมื่อวันหนึ่งมาร์คได้เปลี่ยนแปลงและนํา มันเข้าสู่โลก
ของอินเทอร์เน็ตจนประสบความสําเร็จ (จักรกริช ปิยะ, 2557: 23)
Facebook จึงเป็นเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถใส่สร้างหน้าโปรไฟล์ อัพโหลดรูปถ่าย อัพเดทข้อมูล แชร์
ข้อมูลต่างๆ และเชื่อมโยงต่อไปหาผู้ใช้อื่นๆ ได้ซึ่งความเป็นเครือข่ายที่ให้บริการในการติดต่อเชื่อมโยงให้ผู้คน
ได้เห็นข้อมูลของกันและกันมากขึ้น Facebookจึงกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่สื่อออนไลน์หลั กที่ตอบสนองต่อ การ
แสดงอัตลักษณ์แบบวิถี Café hopping เช่น
1. เป็นช่องทางการติดต่อกับผู้คน ทางการติดต่อกับผู้คนนีอ้ าจเป็นหตุผลแรกที่เราเริ่มใช้ Facebook
เพราะเมื่อเพื่อนๆ ใช้เราก็อยากใช้ตามยิ่งเมื่อมีความห่างไกลเข้ามา Facebook ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
ที่จะช่วยให้เราสามารถติดต่อกับผู้คนได้ ไม่ว่าจะไกลขนาดไหน ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนต่างๆ ของประเทศหรือ
แม้กระทั่งทั่วโลก ดังนั้นการมี Facebook จึงเป็นการเพิ่มช่องทางที่ ช่วยให้ผู้คนหลายพันล้านคนติดต่อกับ
ครอบครัวและเพื่อนๆ ของพวกเขาและมีการปฏิสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับกับผู้คนผ่านพื้นที่สื่อออนไลน์นี้
2. สร้างช่องทางในการทําธุรกิจ Facebook ด้วยวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ ที่เป็นเครื่องมือและ
มีคุณลักษณะของการเผยแพร่ เช่น บทความ คลิป ภาพ ที่นับว่าเป็นเนื้อหาของการดึงดูดสายตา Facebook
จึงอนุญาตให้สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพ จากโฆษณา ผ่านการเปิดการใช้งาน Facebook Fanpage
(แฟนเพจ) ที่เรียกว่าเป็นการทําการตลาดออนไลน์ สร้างแบรนด์ของตัวเอง ช่วยโปรโมทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การขายของ การท่องเที่ยว บันเทิง และการศึกษา ต่างก็หันมาทําเพื่อสร้างเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าให้
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ได้มากที่สุด เพราะเมื่อมีคนใช้ Facebook เพิ่มขึ้นทุกวัน ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ง่ายขึ้น
ดังเช่น กลุ่มตัวอย่างของงานศึกษาเรื่อง Café hopping กับการแสดงอัตลักษณ์บนสื่อดิจิทัลออนไลน์ นี้ที่ได้มี
การเปิด Facebook Fanpage เพื่อทําการรีวิวคาเฟุและแสดงอัตลักษณ์ของวิถี Café hopping
3. การแสดงความคิดเห็นและการแสดงความชื่นชอบ เมื่อ Facebook ที่มี คุณลักษณะของการ
เผยแพร่ บทความ คลิป ภาพ วิดีโอแล้ว ยัง เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางต่างๆ จึงตอบสนองต่อวิถี Café hopping เพราะ Café hopping ต้องเป็น
คนที่ชอบถ่ายรูปและเมื่อถ่ายเสร็จก็ต้องการให้คนได้ชื่มชมผลงาน Facebook จึงเป็นช่องทางที่เหมาะแก่การ
แสดงอัตลักษณ์ผ่านรูปภาพของความเป็นผู้ชี้นําที่ใช้งานเป็นประจําทุกวัน ซึ่ง Facebook ได้ทําให้ผู้ที่นําเสนอ
รูปภาพได้รับความรู้สึกดีใจผ่านการที่คนสามารถเข้ามาถูกใจเป็นการตอกยํ้าว่ามีคนชื่นชอบความเป็นเราอยู่ ยิ่ง
ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมื่อนใครยิ่งสร้างแรงดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจได้มากขึ้น
จากที่กล่าวมาทั้ง หมดข้างต้นนั้นพื้นที่สื่อออนไลน์ท ั้ง 2 แอปพลิเคชั่นอัน ได้แก่ Instagram และ
Facebook จึงเป็นพื้นที่สนามวิจัยที่เหมาะแก่การศึกษาปรากฏการณ์ Café hopping ผ่านการให้ความหมาย
สัญญะในสื่อภาพถ่าย เพราะพื้นที่สื่อออนไลน์ทั้ง 2 ได้ตอบสนองต่อความต้องการแสดงความเป็นอัตลักษณ์
ผ่านสื่อรูปภาพของความเป็น Café hopping ที่ต้องการเป็นผู้ชี้นําเทรนด์หรือบอกว่าฉันเป็นใครในสื่อออนไลน์
นีท้ ี่อาศัยการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ที่บางคนใช้สร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์
ของตนเองขึ้นมาใหม่ เลือกเป็นในสิ่งที่อยากเป็น มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์โดยสามารถทําในสิ่งที่อยาก
ทํา นําเสนอการใช้ชีวิตที่ถ่ายทอดตัวตนออกมาด้วยคําพูด ข้อความ ภาพ ซึ่งมีเปูาหมายในการนําเสนอภาพ
บางอย่างให้คนอื่นรับ รู้ ที่ต้อ งมีทั้ง ลักษณะร่วมกับ Café hopping คนอื่น คือความร่วมสมัย ไม่ตกยุค
ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความแตกต่างจากคนอื่น เพื่อให้ตนเองโดดเด่นน่าสนใจอีกด้วย การแสดงอารมณ์ต่อ
สิ่งกระทบต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ทําได้เต็มที่ มีอิสระในการสร้างและนําเสนอตัวตนได้ตามต้องการ การ
ปะทะสังสรรค์สามารถทําได้ตลอดเวลาและยังสามารถเข้าถึงและพบเจอสังคมได้จากทุกมุมของโลกใบนี้ การ
นําเสนอตัวตนผ่านภาพถ่ายบนสื่อสังคมออนไลน์ของปัจเจกแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไป ความต้องการ
การแสดงออกอาจมีทั้งส่วนที่เหมือน คล้าย หรือขัดแย้งกันในบางแง่มุมหรืออาจตรงข้ามกับตัวตนที่แท้จริงของ
บุคคลก็ได้
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2. คาเฟ่ (Café) คืออะไร
คาเฟุ (Café) ถูกทําให้เป็นพื้นที่ ที่ใครก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจการเกิดขึ้นของ
คาเฟุ (Café) หรือร้านกาแฟเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจํานวนมากเนื่องจากต้องการตอบสนองต่อความ
ต้องการของมนุษย์ในสังคมปัจจุบนั ประกอบกับความรวดเร็วและเจริญเติบโตของสื่อเทคโนโลยี ทําให้พื้นที่ของ
คาเฟุกลายเป็นพื้นที่ที่มี การตอบสนองวิถีชีวิตที่ต่างไปจากเดิม กรณีศึกษาทั้ง 4 คนได้ให้ความหมายคาเฟุ
(Café) แตกต่างกันไปตามบริบทความคิดเกี่ยวกับคาเฟุที่เข้ากับวิถีชีวิตและ lifestyle ของพวกเขาดังนี้
“การเกิดขึ้นเยอะๆของคาเฟุคิดว่าเพราะสังคมเราเปลี่ยนไปด้วยนะ หมายถึงว่าคนเราเดี๋ยวนี้จะเข้าหา
คนๆหนึ่งจากการดูรูปภาพของเขาก่อน ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาหรอกนะ แต่เห็นรูปภาพเขาแล้วมัน
น่าสนใจดี ดูแล้วมีสตอรี่มีเรือ่ งราวให้น่าค้นหาน่าเข้าไปติดตาม ทุกครั้งที่พี่ดู Instagram คนที่เขาไปคาเฟุสวยๆ
แต่งตัวดีๆ มันทําให้อยากรู้จักเขา มันดูมีอะไรทั้งที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบเราคิดหรอก แต่ด้วยทุก
อย่างมันทําให้เราถูกดึงดูดเข้าไปด้วยภาพ ด้วยการถ่ายของเขา แล้วการที่คาเฟุที่มันงอกมาเยอะ อาจจะเป็น
เรื่องเศรษฐกิจด้วย พอคนสนใจเยอะเป็นกระแส ก็ทําให้เกิดการสร้างขึ้นเพือ่ ตอบสนองเยอะตามไปด้วย เพราะ
คาเฟุถ้าแค่ทําสวยๆนะ ทําให้น่าสนใจชวนคนเข้ามาถ่ายรูปเช็คอิน แค่นั้นเขาก็ได้เยอะแล้วเพราะนํ้าแก้ว นึง
ราคาก็เกิน 80 บาทแล้ว แต่คนก็จะยอมจ่ายเพราะเป็นความสุขทางใจของเราด้วยถือว่าเป็นวันพักผ่อน”
(คุณติว, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“ปัจจุบันที่มีคาเฟุเกิดขึ้นเยอะมากๆส่วนตัวคิดว่าเป็นเพราะคนชอบไปนั่งคาเฟุ ชอบการถ่ายรูปมาก
ขึ้น คนเลือกร้านจากการตกแต่งเยอะมากขึ้น เหมือนเป็นเทรนด์ของคนในยุคนี้ พอเมื่อคนเห็นว่าเทรนด์มัน
กําลังมา เห็นช่องทางในการทําเงิน ก็เลยกระโดดเข้ามาทําธุรกิจตรงนี้ อีกอย่างคือคนยุคนี้ชอบความอิสระ
อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วย พอมีโอกาสได้ทําร้านหรือคาเฟุเป็นของตัวเอง เลยเปิดคาเฟุกันมากขึ้น ”
(คุณกันยา, สัมภาษณ์: 24 ตุลาคม 2563)
อีกทั้งคาเฟุ (Café) ยังถูกทําให้กลายเป็นสถานที่ที่มากกว่าการนั่งดื่มกาแฟแต่กลับเพิ่มมูลค่าของการ
ใช้สอยประโยชน์ต่างๆในพื้นคาเฟุที่ลงไปเช่น การนัดเจอเพื่อน การนั่งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การรวมกลุ่ม ของ
คนที่มีความชอบแบบเดียวกัน กลุ่มช่วงอายุเดียวกัน การเป็นพื้นที่ถ่ายรูปเพื่อลงบนสื่อออนไลน์ของตน ดังคํา
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างเช่น
“ปัจ จุบ ันคาเฟุ เ กิดขึ้นเยอะเพราะคนชอบถ่ายรูป แล้วคาเฟุ ก ็ตอบสนองการเจอกันของคน ที่
นอกเหนือจากห้าง การเจอสถานที่อื่นที่ไม่ใช่นัดกันกินข้าว ได้นัดเจอเพื่อนนอกสถานที่ ที่ไม่ใช่ห้างเดิมๆหรือ
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ร้านอาหารเดิมๆ การใช้เวลาในคาเฟุมันอยู่ได้มากกว่า 2 ชม. ที่ ไม่ใช่แค่มานั่ง กินกาแฟ มันเป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศเพราะคาเฟุแต่ละร้านไม่เหมือนกัน มันให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ต่อให้เราไปกับคนเดิมแต่เราเปลี่ยน
สถานที่มันก็จะไม่ได้เหมือนเดิม มันเหมือนเราได้เปลี่ยนบรรยากาศ เหมือนมันเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการหลายๆส่วน”
(คุณฝน, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“กระแสการไปคาเฟุ ส่วนตัวพี่คิดว่ามันจะอยู่กับช่วงเวลานั้นๆ เช่นพี่ที่อายุเท่านี้ตอนนี้พี่ก็ยัง
สามารถไปคาเฟุกับเพื่อนได้เพราะมันอาจจะยังไม่ต้องให้ความสําคัญกับเรือ่ งอื่นมากขนาดนั้น แต่ถ้าวันหนึ่งที่พี่
อายุมากกว่านี้ หมายถึงมีการงานทําเป็นหลักเป็นแหล่ งแล้ว มันก็จะทําให้เราต้องไปให้ค วามสําคัญตรงนั้น
มากกว่า การหาเวลาออกมาแบบนี้พี่ว่ามันจะยากขึ้น ก็ไม่ได้ทิ้งมันไปแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะนึกถึงเหมือน
ตอนนี้ มันอยู่ที่สถานการณ์และการให้ความสําคัญ ณ ช่วงเวลานั้นๆด้วย”
(คุณกี้, สัมภาษณ์: 21 ตุลาคม 2563)
“ร้านกาแฟธรรมดามักจะไม่ได้เน้นเมนูและไม่ได้เน้นการออกแบบหรือตกแต่งร้านอะไรมากมาย ส่วน
คาเฟุจะมีการสร้างสรรค์เมนูต่างๆให้สวยงามน่าทานมากกว่า ตกแต่งร้านดีให้สวยงาม มีมุมถ่ายรูปและนั่งชิลล์
เพื่อพักผ่อนและสร้างบรรยากาศให้กับกลุ่มลูกค้า”
(คุณตุ้มเจ้าของเพจ, สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2564)
จากบทสัมภาษณ์ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าการใช้พื้นที่คาเฟุในชีวิตประจําวันมีความหลากหลาย ทั้งการทํา
ธุรกิจหรือการนําเสนอตัวตนบนภาพถ่ายแบบเป็นพื้นที่พักผ่อนให้กับตนเอง การตอบสนองที่หลากหลายนี้
นําไปสู่การนําเสนอภาพคาเฟุในมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันแม้จะเป็นร้านเดียวกันแต่การผสมโลกทัศน์
ของผู้นําเสนอลงไปในภาพถ่ายก็ทําให้ภาพที่ถูกนําเสนอมีความแตกต่างกันตามไปด้วย
3. คาเฟ่ (Café) กับชีวิตประจาวัน
ร้านกาแฟหรือคาเฟุ (Café) กําลังตอบสนองให้แก่คนรุน่ ใหม่ทชี่ ื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบทันสมัยเนื่องจาก
ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความสะดวกสบายและสินค้าทันสมัย กระแสการพัฒนาสู่สังคม
เมืองและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่น การให้การบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายในร้านกาแฟนี้ได้ทําให้
เกิดมิติใหม่ๆ ของกิจกรรมภายในร้านซึ่งแตกต่างจากในอดีต โดยร้านกาแฟเข้าสู่การเป็นร้านกาแฟที่ได้เพิ่มมิติ
ทางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการทํางานและเชื่อมต่อเข้าสู่โลกของอินเตอร์เน็ต (ปัตย์ ศรีอรุณ,
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2553: 3) พบว่ากรณีศึกษาทั้งหมดได้ใช้ประโยชน์จาก Café ในรูปแบบที่สําพันธ์ กับมิติของเศรษฐกิจและมิติ
ของ lifestyle ดังนี้
3.1 การใช้คาเฟ่ (Café) เพื่อสร้างงาน
ทุกวันนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญของการเปิดคาเฟุ (Café) ก็คือลูกค้าต้องถ่ายรูปได้ เวลาไปร้านกาแฟ สิ่ง
ที่เห็นอาจจะไม่ใช่คนดื่ม กาแฟ แต่เป็นคนกําลังจัดท่าถ่ายรูป หรืออาจจะเป็นคนที่กําลัง ถ่ายรูปอาหารและ
เครื่องดื่ม สิ่งที่ร้านในยุคนี้จําเป็นต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกๆ คือเรื่องการจัดหน้าร้านหรือสินค้าให้
สามารถถ่ายรูปได้เพราะสิ่งที่สามารถดึงดูดให้คนบอกต่อก็คือ ร้านต้องมีมุมที่ถ่ายรูปแล้วสวย เมื่อถ่ายแล้วสวย
คนก็อยากเอาไปบอกเพื่อน เมื่อเพื่อนเห็นก็อยากมีรูปแบบนั้นบ้าง ความสวยงามของคาเฟุ (Café) ที่ได้สร้างมา
ตอบสนองต่อจุดประสงค์และวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่ จึงทําให้เกิดการใช้สอยประโยชน์ จากพื้นที่คาเฟุ ใน
การสร้างงานผ่านการถ่ายรูปโดยใช้คาเฟุที่สวยงามเหล่านั้นเป็นพื้นหลัง เช่น การถ่ายเสื้อผ้าหรือถ่ายรีวิวสินค้า
“เราเปิดร้านขายแมส แล้วเราเอาสินค้าไปใส่ถ่ายรูปเพื่อมาลง บางร้านก็จะห้ามเพราะคาเฟุเดี๋ยวนี้จะ
ทําบางส่วนเพื่อเปิดให้เป็นสตูดิโอสําหรับถ่ายภาพโดยเฉพาะเลย แบบที่เราต้องเช่าหรือว่าจ่ายเงินให้เค้าก่อน”
(คุณติว, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“การไปเที่ยวคาเฟุนําไปสู่การสร้างรายได้และการจ้างงานของพี่เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะ คือมีคนทัก
มาถามเรทราคา หรือรายละเอียดต่างๆก่อนค่ะ เช่น เราสะดวกไปถ่ายรูปที่นั่นรึปาุ ว หรือว่าสะดวกให้ส่งของมา
รึปุาว อะไรแบบนี้ค่ะ”
(คุณกันยา, สัมภาษณ์: 24 ตุลาคม 2563)
“บางร้านที่ติดต่อมาให้ไปรีวิวและสนับสนุนเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มให้ในการตอบแทนการรีวิวร้าน
เขา ส่วนถ้าเป็นการรีวิวโรงแรมที่พักจะมีเป็นค่าเดินทางและค่าจ้างให้เล็กน้อย”
(คุณตุ้มเจ้าของเพจ, สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2564)
3.2 การนาเสนอภาพตัวแทนของความทันสมัยหรือกระแส(Trend)ของคาเฟ่ (Café)
การเปลี่ยนแปลงได้นําไปสู่การเป็นเทรนด์หรือกระแส ที่ได้ผลตอบรับที่สะท้อนว่า บนพื้นที่ที่ไม่ได้
กว้างขวางอย่างคาเฟุ (Café) หรือร้านกาแฟ ก็ได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ผู้คนมาสังสรรค์กับสมาชิก
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ครอบครัวและเพื่อนฝูง เนื่องจากคาเฟุ (Café) นั้นได้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชักจูงผู้บริโภคเข้ามาให้บริการ
ผ่านความสวยงามของการตกแต่ง อาหาร เครื่องดื่มที่ถูกเผยแพร่ออกไปบนสื่อออนไลน์ จนทําให้คาเฟุ (Café)
กลายเป็นพื้นที่ของการนัดพบและปฏิสัมพันธ์ การมีภาพถ่ายของตัวเองในคาเฟุ (Café) ต่างๆเพื่อเป็นภาพ
สะท้อนของความทันสมัยไม่ตกเทรนด์ (trend)
“จุดประสงค์หลักของการไปเที่ยวคาเฟุคือเริม่ จากการเบื่อห้างสรรพสินค้า เพราะรู้สึกว่าคาเฟุแตกต่าง
จากห้างเนื่องจากมีกาแฟที่ตัวเองชอบให้กิน ได้ถ่ายรูป เปลี่ยนบรรยากาศ”
(คุณฝน, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)

“การไปคาเฟุ คือชอบไปเพราะพี่สาว พี่สาวเป็นคนชอบหาของกิน หาของหวาน หาที่เที่ยว เบื่อ อยู่
บ้านเลยไปกับพี่ จะไปกันอาทิตย์ละ 2- 3 ครั้ง แล้วก็ชอบจนติดการเสพสื่อจะเห็นใน Facebook ว่าคาเฟุนี้
สวยน่าไปหรือไม่ก็ใน Instagram ที่เพื่อ นที่เราติดตามไปมาแล้วเช็คอินไว้ แล้วก็มีพวกเน็ตไอดอลที่จะไป
ถ่ายรูปกันก็เลยไปตาม”
(คุณติว, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“จุดเริ่มต้นของการไปคาเฟุเริ่มจากการเล่น Instagram ค่ะ พอเหมือนเราเห็นเพื่อนๆลงรูปร้านขนม
น่ากินๆ ถ่ายรูปสวยๆ เลยทําให้เราอยากไปบ้าง แล้วก็ถ่ายรูป สวยๆมาลง หลังจากนั้นก็เริ่มมีการคุมโทน
Instagram เลยอยากไปหาที่สวยๆ ถ่ายรูปเก็บไว้ลงคุมโทน Instagram ค่ะ”
(คุณกันยา, สัมภาษณ์: 24 ตุลาคม 2563)
จะเห็นได้ว่าวิธีการนําเสนออัตลักษณ์ (Identity) ที่ทันสมัยและไม่ตกเทรนด์คือการนํา เสนอภาพถ่าย
บนพื้นที่ออนไลน์ด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้พื้นที่ออนไลน์ อัตลักษณ์ (Identity) และการสร้างภาพตัวแทนเข้ามา
เกี่ยวข้องโดยการมีคาเฟุ (Café) เป็นสื่อกลางที่แต่ละคนมีวิธีการนําเสนออัตลักษณ์ออกมาแตกต่างกัน
4. วิธีการนาเสนอความเป็น Café hopping
4.1 ค้นหาสถานที่ ปัจจุบันที่มีคาเฟุ (Café) เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่
รวดเร็ว ในการเข้าถึงจุดหมายใน application ต่างๆ การนําเสนอคาเฟุ (Café) จึงใช้ช่องทางของเทคโนโลยีใน
การกระจายและเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาใช้บริการและยังเพิ่มช่องทางของความสะดวกในการจะค้นหาคาเฟุ
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(Café) ใหม่ๆที่เกิดขึ้นและยังไม่เคยไป ช่วยให้คาเฟุที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อนสามารถเข้าถึงได้ ยิ่งส่งเสริมให้
Café hopping กลายเป็นผู้นํากระแสและถูกจับตาโดยผู้ติดตาม อย่างไรก็ตามการนําเสนอภาพคาเฟุ (Café)
ยังคงต้องมีอัตลักษณ์ (Identity) ของ Café hopping แต่ละคนอยู่ด้วย
“เราจะหาคาเฟุจากคนที่เราติดตามใน Instagram อยู่แล้วจะเป็นพวก บิวตี้บล็อกเกอร์ (beauty
blogger) ที่เราชอบแล้วเขาไปมา เราเลยอยากไปตามแต่ต้องดูตามสไตล์ (Style) เราด้วยแล้วก็อิงจากโทน
Instagram ของเราถ้าไปแล้วถ่ายรูปมามันเข้าก็จะเลือกที่นี้เลย”
(คุณกี้, สัมภาษณ์: 21 ตุลาคม 2563)
“ส่วนใหญ่เสิร์ชจาก search engine ว่า “คาเฟุย่าน......” แล้วมาเสิร์ชหาร้านเพิ่มเติมใน place บน
Instagramอีกที แล้วค่อยเลือกร้านที่ชอบที่สุด โดยจะตัดสินใจเลือกจากว่าใกล้กับสถานที่ที่จะไปอยู่แล้วหรือ
ว่าเดินทางสะดวก บรรยากาศร้านสวย ดูน่านั่ง แสงสวย ขนมน่าทาน มีคนรีวิวว่าขนมอร่อย มีที่จอดรถค่ะ ”
(คุณกันยา, สัมภาษณ์: 24 ตุลาคม 2563)
4.2 การแต่งตัว การไปคาเฟุ (Café) ในปัจจุบันที่ไม่ได้ไปเพือ่ การดื่มกาแฟเท่านั้น ปัจจัยสําคัญที่การ
ไปเพื่อถ่ายรูปสวยๆและเช็คอินสถานที่นั้นๆ จึงมีการเตรียมตัวเรื่องเสือ้ ผ้าเกิดขึ้น
“ก่อนไปจะมีการดูว่าตกแต่งแบบไหนเพื่อจะได้แต่งตัวให้เข้ากับสถานที่ แต่อาจจะไม่ใช่ครั้ง”
(คุณฝน, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“ทุกครัง้ ที่ไปคาเฟุ เราจะต้องดูก่อนว่าคาเฟุนั้นเป็นสีอะไรโทนอะไรเราจะต้องแต่งตัวให้ Mix and
Match ด้วยเพื่อเวลาถ่ายรูปออกว่าแล้วมันต้องสวยแน่นอน”
(คุณติว, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“เราไม่ได้มีวันหยุดบ่อยก็จะมีการเลือกเลยว่าหยุดครั้งนีจ้ ะไปที่นี้ไม่เปลี่ยนใจ เราเลยจะมีเวลาเตรียม
ชุดเยอะหน่อยก็คือต้องซือ้ ชุดใหม่ให้เข้ากับคาเฟุ”
(คุณกี้, สัมภาษณ์: 21 ตุลาคม 2563)
4.3 การถ่ายรูป การตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการในปัจจุบันบนโลกของสังคมก้มหน้า ที่
ชีวิตผู้ติดกับสื่อออนไลน์ คาเฟุ (Café) จึงนําจุดนี้มาใช้ในการชูจุดเด่นของร้านให้เชิญชวนเข้ามาใช้บริการนั้นก็
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คือการตกแต่งร้านให้สวยงาม การสร้างเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มหี น้าตาน่าถ่ายรูป เพราะจะเพิ่มและกระตุน้
กลุ่มรูปค้าแน่นอน ดังเช่นกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 4 ท่าน ที่ล้วนไปคาเฟุ (Café) และต้องถ่ายรูปทั้งสิ้น
“คาเฟุจะเป็นอะไรที่ไปครั้งเดียวให้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแค่นั้น การที่จะไปยํ้าอีกทีคือจะไม่ค่อยมีเลย
เพราะจุดประสงค์ที่ไปคือถ่ายรูป”
(คุณฝน, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“ไปคาเฟุเราจะเน้นการถ่ายรูปเป็นหลัก เวลาซื้อเครื่องดื่มก็จะซื้อที่มันถ่ายรูปออกมาแล้วสวยก่อน
หรืออาหารที่น่ากิน ถึงจะเป็นกาแฟที่ไม่ค่อยกินแต่ถ้าเอามาถ่ายรูปสวยก็จะเลือกอันนั้นก่อนเสมอ ช่วงเวลาที่
จะไปคาเฟุแต่ละครั้งจะต้องดูก่อนว่าคาเฟุทเี่ ราไปมุมถ่ายรูปอยู่ตรงไหน อยู่ข้างในตัวอาคารหรือข้างนอกถ้าข้าง
นอกก็จะไปช่วง 3 – 4 โมงเพราะแสงตอนนั้นสวย ถ้าในตัวตึกตัวอาคารก็ต้องไปเช้าๆเลย เพราะคนจะได้ไม่
เยอะ”
(คุณติว, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“เราก็จะเริ่มถ่ายรูปบรรยากาศร้าน ซื้อของเพื่อมาเป็นพร็อพถ่ายรูป (Props) โดยจะเลือกเครื่องดื่ ม
และขนมที่เป็นตัวดังๆของร้าน เราจะ present สิ่งนั้นให้เด่นขึ้นมาโดยการวางแก้วกาแฟบนโต๊ะไม้เรียบๆหรือ
เพิ่มถาดและผ้ารองแก้วก่อนเติมแจกันดอกไม้ไว้มันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นดูน่ารักกว่า ห้ามไปสายเพราะคนจะไป
เยอะ เลยจะชอบเลือกไปช่วงเวลาเปิดร้านประมาณ 10-11โมง เพราะพี่ไม่ชอบให้รูปติดคน”
(คุณกี้, สัมภาษณ์: 21 ตุลาคม 2563)
แต่ในการถ่ายรูปของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ท่านจะมี 1 ท่านที่แตกต่างจากคนอื่นเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ท่านนี้ได้รับงานที่เรียกว่าการรีวิวผ่านการถ่ายด้วย
“ตอนเวลาถ่ายก็ต้องให้เห็นตราของแบรนด์หรือชื่อของร้านนั้นๆจะต้องถ่ายให้เห็นโลโก้ร้านที่แก้วหรือ

ในกระดาษทิชชู่ เพื่อให้ลูกเพจสามารถรับรู้ถึงชื่อร้านได้โดยง่าย พยายามถ่ายเน้นที่ขนมให้น่าทาน เราต้อง
ถ่ายรูปไว้เยอะๆหน่อย เพื่อจะได้มีไว้เป็นตัวเลือกค่ะ แล้วก็มีเรื่องแคปชั่นที่ต้องมีคีย์เวิร์ดคําที่เขาต้องการเพื่อ
เชิญชวนหรือบอกถึงโปรโมชั่น”
(คุณตุ้มเจ้าของเพจ, สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2564)
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จากกรณี ก ารทํา เพจเฟซบุ ๊ก เพื ่ อรีว ิว คาเฟุ (Café) จึง มี ค วามต่า งจากกรณี ของอิน สตาแกรม
(Instagram) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของ Café hoping เนื่องจากต้องคํานึงถึงชื่อร้านหรือมิติในเชิงธุรกิจ ควบคู่ไป
กับการจัดการภาพถ่ายด้วย เช่น ต้องให้ติดชื่อร้าน เป็นต้น
4.4 การหาตัวอย่าง หรือ Reference ก่อนการไปถ่ายรูปที่คาเฟุ (Café) ใหม่ๆที่ยังไม่เคยไปมัก
ประสบปัญหาคิดไม่ออกและไม่รู้จะถ่ายมุมไหนให้รูปออกมาสวย จึงเกิดการไปหาแรงบันดาลใจในการถ่ายรูป
ผ่านอินเตอร์เน็ตที่อยู่ในมือโดยการดูและค้นหาจากการที่คนอื่นๆรีวิวและเช็คอินสถานที่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Instagram และ Facebook)
“ปกติจะต้องหารูปซึ่งเราจะหารูปที่เป็นเรฟ (Reference) ที่ต้องทําแบบนั้นเพราะเราเคยถ่ายมุมของ
เราแล้ว แล้วมันไม่ได้สวยเหมือนคนอื่นที่มาหรือเป็นเรฟเรา พอเราถ่ายตามเขาแล้วมันสวยกว่า แสงดีกว่า มุม
สวยกว่า”
(คุณฝน, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)

“ก่อนจะถ่ายรูปพี่จะต้องมี Reference ของคนที่ไปมาแล้วผ่านการแท็กร้านหรือเช็ คอินเพื่อเราจะ
เข้าไปดูรูปว่าเขาถ่ายมุมไหนบ้าง ท่าไหนดี เราจะได้มาถ่ายเลียนแบบเขารูปเราจะได้สวย”
(คุณกี้, สัมภาษณ์: 21 ตุลาคม 2563)

4.5 การนาเสนอให้เห็นวิถีชีวิตของ Café hopping พื้นที่คาเฟุเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถ
เข้าไปใช้บริการได้ก็จริง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ไปคาฟุ (Café) บ่อยๆเป็นประจํา มักมีวิถีชีวิตที่จะต้องมีเวลา
ไม่เร่งรีบ และจะต้องมีทุนที่จะเข้าไปในวิถีชีวิตเหล่านี้
“การไปแต่ละครั้งเราเข้าไปใช้เวลานานไปนั่งถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ อย่างตํ่าก็ 2 – 3 ชม.เลย ถ้าคนไม่เคย
รู้จักเราพอได้เข้ามาเห็นรูปภาพในหน้า Instagram เราแล้วมันก็อาจะบอกเขาได้ว่าเราเป็นคนประมาณไหน
ชอบไปคาเฟุ ชอบกินขนม ชอบแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นคนหวานๆ แต่ความจริงแล้วก็จะรู้จักเราแค่บางส่วน ผ่าน
การแต่งตัวของเราด้วย”
(คุณติว, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
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“ในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าคาเฟุมันไม่ใช่ร้านกาแฟแบบเดิม เลยจะไม่ไปซํ้านอกจากจะมีร้านประจํา
ที่ใกล้ๆจริงๆ ถึงจะไปบ้าง แต่จะมีกรณีที่เพื่อนอยากไป ก็จะพาเพื่อนไปอีกแต่เราก็จะไม่ถ่ายรูปแล้ว ในการไป
คาเฟุแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 300 – 400 บาท”
(คุณฝน, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
5. การใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์มนการนาเสนอ “ภาพ” ของ Café hopping
5.1 อินสตาแกรม (Instagram)
“พอถ่ายเสร็จก็จะเอามาลง Instagram แล้วก็เช็คอินสถานที่บ้าง ก่อนลงก็จะมีการแต่งรูปโดยแต่ง
จากที่เราชอบเลยเพราะเราไม่ได้คุมโทน Instagram”
(คุณฝน, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“รูปนั้นจะนํามาลง Instagram เพราะส่วนตัวตามไอดอลต่างๆ แล้วเราอยากไปถ่ายแบบเขา มุมที่เขา
ถ่าย พอเราได้ไปแล้วมันก็อยากให้คนอื่นเห็นผ่านหน้า Instagram ของเราเหมือนกันว่าเราก็ไปมาแล้วนะ แล้ว
ก็ให้หน้า Instagram คล้ายของเขา แต่การลงรูปแต่ละครั้งเราจะมีกฎเกณฑ์ของเราอยู่ คือต้องคุมโทนสีให้เป็น
แนวเดียวกันตามรสนิยมของเรา โดยเน้นที่โทนสีแบบขาวๆ”
(คุณติว, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“ต้องคุมโทน Instagram เพราะทุกครั้งที่พี่เลื่อน Instagram ตัวเองหรือคนอื่นที่ทุมโทน Instagram
สวยๆมันจะทําให้พี่มีความสุขมาก เพราะมันสวย มันทําให้รู้สึกว่านี้คือพื้นที่ของเรามันสวยงาม สะอาดตา ก็
เหมือนกับเวลาเราอยู่บ้าน เราก็อยากอยู่บ้านที่สวยๆ เราก็ต้องจัดบ้านให้โล่งโปร่ง วางอะไรให้เป็นระเบียบ ถ้า
บ้านเรารก เดินไปตรงนี้ก็มีของวางไว้หรือมองไปแล้วมันดูเป็นก้อนกองรวมๆกัน มันก็ไม่สวยงาม ไม่สบายตาอยู่
แล้วก็อึดอัด”
(คุณกี้, สัมภาษณ์: 21 ตุลาคม 2563)
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“การแชร์รูปภาพหรือจัดองค์ประกอบต่างๆใน Instagram ของเราเพราะมาจากเราชอบดูไอจีคนที่
เขาคุมโทน ทั้งคนไทยแล้วก็คนเกาหลีเลยค่ะ รู้สึกว่าพอดูรูปรวมๆกันแล้วมันดูคลีนๆสะอาดตาดี อยากให้ไอจี
เราเป็นแบบนั้นบ้าง พยายามจะลงรูปตัวเองสลับกับรูปบรรยากาศหรือรูปขนม เพราะไม่อยากให้รูปในไอจีมีแต่
รูปเรา มันดูรก”
(คุณกันยา, สัมภาษณ์: 24 ตุลาคม 2563)
5.2 เฟซบุ๊ก (Facebook) บริการบนอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อสือ่ สาร ไป
ตลอดจนทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ หรือกลุ่มเพือ่ น หรือบุคคลอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบใน
เรื่องทีส่ นใจ โพสต์รปู ภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทออนไลน์ สื่อออนไลน์เฟซบุ๊กนี้จะ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเหล่า Café Hopping และเป็นช่องทางของคนที่ต้องการนําเสนอในรูปแบบรีวิวหรือ
ทําเพจแนะนํา (ยังไม่ได้ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างกลุ่มนี)้
“ถ้ามีรูปที่เราชอบมาก สวยมากแต่ถ้าลงใน Instagram แล้วมันจะขัดกับรูปอื่นๆ เราก็จะไม่ลงหรือ
เลือกไปลงที่สื่อออนไลน์อื่นแทน เช่น Facebook”
(คุณติว, สัมภาษณ์: 5 ตุลาคม 2563)
“ถ้ารูปที่มันไม่ทุมโทนใน Instagram ก็จะเอาไปลงใน facebook แทนแต่ก็จะน้อยหน่อยเพราะ
ส่วนตัวเลย พี่จะไม่ค่อยชอบเสนอความเป็นตัวเองผ่าน facebook เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ไป”
(คุณกี้, สัมภาษณ์: 21 ตุลาคม 2563)
จากทั้ง 2 พื้นที่สื่อออนไลน์ที่ได้เลือกมาทั้ง อินสตาแกรม (Instagram) และเฟซบุ๊ก(Facebook) นั้นมี
ความเหมือนและแตกต่างกันของรูป แบบการใช้ง าน กล่าวคื อ อินสตาแกรม (Instagram) เป็นรูป แบบ
ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ความสัมพันธ์ทางเดียว นั่นคือผู้ใช้กดติดตาม (follow) แบรนด์หรือคนดังต่างๆ เราผู้ใช้ก็
จะเห็นทางเดียว ต่างจากความสัมพันธ์ในระบบ Facebook เป็นความสัมพันธ์สองทาง (bidirectional)
ระหว่างเพื่อนเพราะเมื่อเราเป็นเพื่อนกันก็จะเห็นข้อมูลของเราทั้ง 2 ฝั่ง เช่นข้อมูลในการสัมภาษณ์
“พี่รู้สึกว่าต่างแอปพลิเคชั่นความรู้สึก การนําเสนอก็จะต่างไปด้วย ส่วนตัวเลยพี่จะไม่ค่อยชอบเสนอ
ความเป็นตัวเองผ่าน facebook จะน้อยมากๆที่จะแชร์เรื่องราวของเรา เพราะเครือข่าย facebook มันกว้าง
มาก มันอาจจะมีคนเล่นพอๆกันแหละ แต่พี่มองว่า Instagram เป็นส่วนตัวมากกว่าเพราะการที่เราจะฟอล
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หรือติดตาม (follow) ใครสักคนเราจะต้องชอบเขามากจนอยากติดตามเขาหรือต้องเป็นเพื่อนกันจริงๆ ไม่
เหมือน facebook ที่มากหน้าหลายตา สําหรับพี่ Instagram เป็นเหมือนไดอารี่ออนไลน์ คือเปิดให้ใครที่อยาก
เข้ามาทําความรู้จัก ก็เข้ามาได้แต่ก็ไม่ได้ส าธารณะขนาดนั้นเพราะคนจะไม่ได้ติดตามกันมั่วๆ แต่ถ้าเป็น
facebook มันจะมีอายุทุกระดับถึงรุ่นพ่อแม่เราเลย แต่ Instagram มันเหมือนจะจํากัดช่วงวัยและจํากัด
รสนิยมของคนด้วย รสนิยมของคนจะดีกว่าเช่น คําพูดคําจา แคปชั่นการตอบโต้ สังคมการแต่งตัว การวางตัว
มันดีกว่ากันเยอะมากๆ”
(คุณกี้, สัมภาษณ์: 21 ตุลาคม 2563)
ด้วยเหตุผลข้างต้น เนื้อหาใน อินสตาแกรม (Instagram) จึงมักเป็นเนื้อหาที่เปิดให้สาธารณะเข้าถึง
(public content) ซะเป็นส่วนมาก นอกจากนี้อินสตาแกรม (Instagram) ยังเป็นเนื้อหาที่เน้นภาพและวิดีโอ
ทั้งหมด ต่างจาก เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีเนื้อหาประเภทข้อความ ลิงก์ รวมอยู่กับวิดีโอด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเรื่อง “Café hopping กับการแสดงอัตลักษณ์บนสื่อ สังคมออนไลน์” ที่กลุ่มตัวอย่าง
ของฝั่งผู้ชี้นําที่ทําเพจหรือรีวิวจะใช้พื้นที่สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) ในการแสดงอัตลักษณ์หรือนําเสนอ
เพราะมีเนื้อหาประเภทข้อความที่จะชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆของคาเฟุ (Café) รวมถึงสามารถใส่ลิงก์ ที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือลิงก์ที่นําไปสู่หน้าเพจหลักของทางร้านได้อีกด้วย
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ตัวอย่างการนาเสนออัตลักษณ์ (Identity) ของ Café hopping บนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์
1. สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม (Instagram)
1.1 คุณชนิกานต์ อริยดุริยางค์ นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพที่ 2 : หน้าสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม (Instargram)
ที่มา : ชนิกานต์ อริยดุริยางค์

จากอินสตาแกรม (Instagram) ของคุณชนิกานต์จะเห็นได้ว่าการนําเสนอคาเฟุของ Café hopping
ไม่ใช่การนําเสนอเมนูกาแฟแต่มี องค์ประกอบหลายส่วนคืออัตลักษณ์ (Identity) ของ Café hopping เช่น
การลงภาพท่องเที่ยว (กิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ไปในทีต่ ่างๆ) หน้าร้านคาเฟุ ขนมหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจะเห็นว่า
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มีภาพเครื่องดื่มเพียงสองภาพซึ่งก็ไม่ใช่กาแฟด้วย รวมถึง lifestyle อื่นๆที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับภาพร้านกาแฟ
แต่สะท้อนตัวตนที่ทันสมัยเช่นภาพที่ 3

ภาพที่ 3 : ภาพการนําเสนอ lifestyle
ที่มา : ชนิกานต์ อริยดุริยางค์

จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าเป็นการนําเสนอการใช้เวลาว่างพักผ่อนหย่อนใจที่สง่ เสริมความน่าสนใจของ
Café hopping จากภาพทั้งหมด 15 ภาพ เป็นการนําเสนอของภาพของ “ตัวเอง” ถึง 9 ภาพ ซึ่งมากกว่าภาพ
ร้านกาแฟหรือเมนูกาแฟโดยตรง จึงสะท้อนได้ว่าอินสตาแกรมของ Café hopping ไม่ใช่การนําเสนอ “ภาพ
กาแฟ” แต่คือการนําเสนออัตลักษณ์หรือภาพของ “บุคคลที่สัมพันธ์กับร้านกาแฟ” อันสะท้อนถึงความร่วม
สมัยไม่ตกเทรนด์ (Trend) นั้นเอง
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ภาพที่ 4: ภาพคาเฟุ (Café) ที่ถูกนําเสนอ
ที่มา : ชนิกานต์ อริยดุริยางค์

ภาพที่ 5 : ภาพคาเฟุ (Café) ที่ถูกนําเสนอ
ที่มา : ชนิกานต์ อริยดุริยางค์

จากภาพที่ 4 และ 5 เป็นภาพเมนูเครื่องดื่มในร้านกาแฟแต่ก็ไม่ใช่กาแฟโดยตรง (เป็นชาเขียวและ
เครื่องดื่มชนิดอื่น ) ดังนั้น อัตลักษณ์ของ Café hopping จีงมีนัยของอัตลักษณ์ (Identity) ของบุคคลและ
lifestyle ที่สัมพันธ์กับร้านกาแฟมากกว่าที่จะเป็นการรีวิวคุณภาพของเครื่องดื่มที่เรียกว่า “กาแฟ”
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1.2 คุณกี้ พนักงานประจําร้าน GAGA Attitude in A Cup สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ภาพที่ 6 : หน้าสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม (Instargram)
ที่มา : คุณกี้
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คุณกี้ Café hopping ท่านนี้แม้จะมีภาพไม่มากแต่ครึ่งหนึ่งคือภาพร้านกาแฟ ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง เป็น
lifestyle แต่จุดแตกต่างของเขาคือการรวมเรื่องราวของคาเฟุ (Café) ไว้บ นเรื่องราวไฮไลท์ (Stories
Highlights) (รูปวงกลม รูปแรกด้านบนสุด)
ไฮไลท์ (Stories Highlights) มีขึ้นเพื่อนําเสนอ Story ที่เคยแชร์ไปแล้ว โดยไฮไลท์นี้จะแสดงอยู่ใน
โปรไฟล์ได้นานเกินกว่า 24 ชั่วโมงหรือจนกว่าเจ้าของจะลบออกสามารถตั้งชื่อหรือเปลี่ยนภาพหน้าปกได้ เมื่อ
กดเข้าไปในไฮไลท์ที่คุณกี้จัดทําไว้โดยตั้งชื่อว่า Café จะพบสื่อรูปภาและวิดีโอที่ได้เดินทางไปคาเฟุ (Café)
ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับคาเฟุไว้โดยเฉพาะ

ภาพที่ 7 : ภาพเรื่องราวไฮไลท์ที่บนหน้าสื่ออินสตาแกรม (Instagram)
ที่มา : คุณกี้

ภาพที่ 8 : ภาพบรรยากาศภายในร้านคาเฟุ (Café)
ที่มา : คุณกี้
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ภาพที่ 9 : ภาพบรรยากาศภายในร้านคาเฟุ (Café)
ที่มา : คุณกี้

กรณีของคุณกี้พบว่า ความเป็น Café hopping ของเธอนําเสนอให้เห็นภาพของร้านกาแฟ (แบบ
กว้างๆ) และบรรยากาศในร้านรวมถึงมีตัวเองปรากฎอยู่ในบางภาพ ซึ่งสะท้อนการนําเสนอตัวตนที่สัมพันธ์กับ
คาเฟุ (Café) ขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดอัตลักษณ์ (Identity) สัมพันธ์กับผู้เชียวชาญเรื่องคาเฟุผ่าน Function
ของ Highlights ดังที่ได้กล่าวไปด้านบน
การมีปุมไฮไลท์ (Highlights) เป็นจุดแตกต่างจากผู้ในสัมภาษณ์คนอื่นๆ ที่ทําให้เรื่องคาเฟุ (Café)
เป็นเรื่องเฉพาะขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้ส ัมภาษณ์ทั้ง 2 ก็ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ร ะหว่างอัตลัก ษณ์
(Identity) ของ Café hopping กับการนําเสนอ lifestyle ในการใช้เวลาว่างไปคาเฟุ (Café) เช่นเดียวกัน
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1.3 คุณประภัสสร ณ บางไทร นักศึกษาคณะธุระกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ภาพที่ 10 : หน้าสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม (Instargram)
ที่มา : ประภัสสร ณ บางไทร
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ลักษณะร่วมกันของกรณีคุณประภัสสรกับอีกผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 2 คน ก็คือการมีภาพตัวเองเป็นภาพ
หลักและมีภาพร้านกาแฟหรือเมนูเครื่องดื่มเป็นองค์ประกอบ กรณีนี้ชี้ให้เห็นการให้ความหมายต่อ “จุดที่ต้อง
ถ่าย” หรือพื้นที่ที่จะช่วยบอกความเป็นร้านกาแฟที่เป็นที่นิยม เป็นภาพถ่ายริมสระหรือภาพมุมกระจกเป็นต้น
การถ่ายภาพ “จุดที่ต้องถ่าย” เป็นเรื่องสําคัญที่จะสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ (Identity) ของ Café
hopping ว่าไม่ตกเทรนด์ รูจ้ ุดที่เป็นหมุดหมาย เป็นที่นิยมพออยู่ในกระแสความสนใจของคนที่ไปคาเฟุ ในแง่นี้
จึงสะท้อนความเป็นมวลชน (Mass) ของ Café hopping ด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 11 : ภาพถ่ายตนเองในมุมต่างๆของร้านคาเฟุ (Café)
ที่มา : ประภัสสร ณ บางไทร

จากภาพที่ 11 เป็นภาพที่คุณประภัสสรอยู่ในคาเฟุ (Café) ที่ชื่อว่า Arch เป็นคาเฟุสไตล์ ModernLoft มีการตกแต่งที่ไม่เหมือนใคร เพราะคาเฟุนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะยุคโรมันที่เน้นงานสถาปัต
กรรมแบบซุ้มโค้ง ผสานเข้ากับสไตล์การตกแต่งด้วย Mood and Tone สีเทาแบบเท่ ๆ อีกทั้งยังแบ่งพื้นที่ชั้น
บนให้เป็นในส่วนของโรงแรมและพื้นที่ด้านหลังให้เป็นสระว่ายนํ้า ซึ่งนับเป็นพื้นที่ไฮไลต์เป็นมุมที่สวยที่สุดของ
ทางร้าน
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เมื่อกดเข้าไปที่ชื่อร้านที่ได้มีการเช็คอินสถานที่ไว้ในอินสตาแกรม (Instagram) นอกจากจะมีแผนที่
การเดินทางแล้วจะได้พบกับรูปที่เหล่า Café hopping ได้เดินทางมายังร้านนี้ จะเป็นรูปที่ถ่ายรูปกับมุม สระ
ว่ายนํ้าทั้งหมดหรืออาจะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ของคาเฟุที่นี้ก็ได้ จึงชีให้เห็นว่า Café hopping
นั้นนอกจากมีการนําเสนอภาพถ่ายที่เป็นเครื่องดื่มหรือเมนูอาหารแล้วยังได้ใช้พื้นที่คาเฟุ (Café) เป็นการ
แสดงอัตลักษณ์อีกด้วย

ภาพที่ 12 : ภาพการเช็คอินสถานที่ของคาเฟุ Arch ในอินสตาแกรม
ที่มา : ประภัสสร ณ บางไทร
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2. สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook)
2.2 เพจ (Page facebook) “ไปปุะเนี่ย” จัดตั้งโดยคุณคุณพิมพ์ลภัส ศิริไทย พนักงานบริษัท

ภาพที่ 13 : ภาพหน้าเพจที่จะบอกข้อมูลของร้ายรวมถึงแจกรางวัลเกี่ยวกับการรีวิวร้านคาเฟุ (Café)
ที่มา : Page facebook ไปปุะเนี่ย
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ภาพที่ 14 และ 15 : ภาพบรรยากาศและมุมที่ควรถ่ายรูปภายในร้านคาเฟุ (Café)
ที่มา : Page facebook ไปปุะเนี่ย

ภาพที่ 16 และ 17 : ภาพเครื่องดื่มที่ควรสั่งในร้านคาเฟุ (Café)
ที่มา : Page facebook ไปปุะเนี่ย
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ภาพที่ 18 : ภาพบรรยากาศร้านคาเฟุ (Café) และสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ขอร้านที่เพจไปปุะเนี่ยต้องการนําเสนอ
ที่มา : Page facebook ไปปุะเนี่ย

ภาพที่ 19 : ภาพสิง่ ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ขอร้านที่ทางเพจไปปุะเนี่ยต้องการนําเสนอ
ที่มา : Page facebook ไปปุะเนี่ย
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จากภาพทั้งของเพจ (Page facebook) “ไปปุะเนี่ย” จะเห็นความแตกต่างระหว่างการนําเสนอภาพ
คาเฟุ (Café) ในอินสตาแกรม (Instagram) กับเพจเฟซบุ๊ก (Page facebook) โดยชัดเจนเนื่องจาก อินสตาแก
รม(Instagram) เป็นการสร้างตัวตนกับ การนําเสนออั ตลักษณ์ของ Café hopping มากกว่าเพจ (Page
facebook) ที่มุ่งนําเสนออัตลักษณ์ตัวตนควบคู่ไปกับอัตลักษณ์ของ Café hopping ด้วย เห็นได้จากภาพ
นําเสนอของเพจที่มีทั้ง ภาพถ่ายร้าน เครื่องดื่ม เมนูกาแฟ ตัวบุคคลที่ไปปรากฎในร้านและมุมที่เสนอความ
เป็นคาเฟุ (Café) มากกว่าในอินสตาแกรม (Instagram) ที่เป็นการนําเสนอความเป็น Café hopping (ตัว
บุคคล) มากกว่าความเป็นคาเฟุ (Café) (ตัวร้าน)
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บทที่ 4
บทวิเคราะห์และสรุปผล
หลังจากการศึกษาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องอันได้แก่
งานวิจัย หนังสือ บทความ นิตยสารต่างๆ รวมไปถึงการค้นหาข้อมูล จากทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ประกอบกับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและผู้จัดทําเพจใน Facebook เกี่ยวกับ Café hopping โดยตรงอย่าง
เพจที่ชื่อ“ไปปุะเนี่ย”เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และภาพแทนตัวตนของ Café hopping ทําให้ผู้ศึกษามีโอกาสได้ทํา
ความเข้าใจถึงอัตลักษณ์ตัวตนของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผ่านจากคําสัมภาษณ์และความคิดเห็นของคนในอย่าง
พวกเขาทําให้ผู้ศึกษาได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ของการเป็น Café hopping ในปัจจุบันซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ศึกษา
ได้รวบรวมและนํามาเรียบเรียงและอธิบายไว้แล้วในบทที่ 3 นั้นสามารถนําแนวคิดและทฤษฎีเรื่องอัตลักษณ์
(Identity) ภาพตัวแทน (Representation) ภายใต้กรอบแนวคิดของสจ๊วร์ตฮอลล์ (Stuart Hal) มาใช้
วิเคราะห์ สําหรับแนวคิดภาพตัวแทนนั้นมีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอัตลักษณ์ โดยใน
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทําการศึกษาอัตลักษณ์ของกรณีศึกษาเนื่องจากอัตลักษณ์นั้นมีบทบาทอย่างยิ่งในการเข้าใจ
เรื่องการยอมรับและการต่อรอง ยิ่งช่วงเวลาปัจจุบันที่โลกเริม่ ตระหนักถึงกรอบความคิดที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์
ของตนมากขึ้นและเราเริ่มที่จะยึดถือกับอัตลักษณ์บางอย่างโดยรู้ตัวมากขึ้นเพื่อเป็นหลักยึดในการดําเนินชีวิต
อัตลักษณ์ (Identity)ของ Café hopping
จากการศึกษาอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทางผู้ศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง Café hopping ทั้งแบบบุคคล
และเพจรีวิวนั้นมีอัตลักษณ์ที่เหมือนกันคือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อถึงรสนิยม รูปแบบ
การดําเนินชีวิต ชนชั้น เป็นเทคนิคของการสร้างความทันสมัยให้แก่ตนเองอย่างหนึ่ง ตลอดจนสื่อความสัมพันธ์
ที่มีร่วมกับกลุ่มภายใต้วัฒนธรรมการบริโภคนี้ แต่กระบวนการสร้างอัตลักษณ์นั้นมีความยืดหยุ่นและลื่ นไหล
ตามปฏิสัมพันธ์ภายใต้มิติพื้นที่และเวลา ผู้ศึกษามองว่าการสร้างอัตลักษณ์ของ Café hopping อยู่บนพื้นฐาน
การบริโภคที่ถูก สร้างจากกระบวนการทางสัง คมที่ไม่ตายตัว จึงมี 2 ลัก ษณะสําคัญคือ (1) อยู่ระหว่าง
กระบวนการสร้างและ (2) อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างนั้นมีแนวโน้มจะดํารงอยู่ตลอดหรืออาจติดตัวไปเรื่อยๆ อย่างไร
ก็ดีการสร้างอัตลักษณ์นี้ให้ภาพอัตลักษณ์ที่มีลักษณะชั่วคราวและบ่งบอกความเป็นตัวตนของ Café hopping
ได้ส่วนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นและปรากฏในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งไม่แน่นอน และ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
ในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของ Café hopping นั้น มีมิติสําคัญที่ปรากฎบนผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
3 ประการคือ 1. การจัดการหรือกระบวนการสร้างภาพตัวตน 2. การตกอยู่ภายใต้วิธีคิดเรื่องชนชั้นทางสังคม
และ 3. ภาพถ่ายทอดความคิดของตนเองสู่พื้นที่สาธารณะ โดยมีตัวอย่างรายละเอียดดังนี้
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1. การจัดการหรือกระบวนการสร้างภาพตัวตน คนมีการประกอบสร้างตัวตนหลายแบบแต่ตัวตนของ
Café hopping เป็นตัวตนที่ต้องเผยแพร่ต่อพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ออนไลน์ ดังนั้นอัตกลักษณ์ (Identity) จึง
ถูกสร้างผ่านการแต่งตัวสีสันโทนที่ปรากฏในอินสตาแกรม (Instagram) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งตัวตนใน
พื้นที่ส่วนตัวอาจจะเหมือนหรือต่างกับตัวตนในพื้นที่สื่อออนไลน์ที่นําเสนอเรื่องคาเฟุก็ได้
ในการสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ของ Café hopping บนโลกออนไลน์พบว่าพวกเขามีการนิยามว่า
การเป็น Café hopping คือบุคคลที่ชื่นชอบการไปคาเฟุเป็นประจําหรือไปในหลายๆร้านภายในหนึ่งวัน มี
ลัก ษณะสนใจแฟชั่น การแต่ง ตัว ความสวยความงามโดยจะมีการเตรียมพร้อมเรื่องการแต่งตัวให้เข้ากับ
บรรยากาศหรือการตกแต่งของร้านก่อนล่วงหน้าเสมอ ซึ่งการแต่งตัวนั้ นก็นับเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกอัต
ลักษณ์ของบุคคลได้เช่น โทนสีหรือสไตล์ที่จะบ่งบอกให้แก่ผู้ที่พบเห็นได้ทราบว่าเราเป็นคนแบบไหนและเป็น
อย่างไร
2. การใช้ชีวิตในวัฒนธรรมของการเป็น Café hopping นั้นยังเป็นการแสดงอัตลักษณ์ถึงเรื่องชนชั้น
และฐานะทางสังคมอีกด้วย เนื่องจากการที่บุคคลกลุ่มตัวอย่างได้เดินทางไปยังสถานที่ร้านคาเฟุด้วยเหตุผล
ต่างๆเช่นความชอบ ต้องการอยู่ในบรรยากาศใหม่ๆเพื่อได้เสพความสวยงามและถ่ายรูป การตอบสนองต่อ
เหตุผลเหล่านี้ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าต้องใช้เงินลงทุนเพื่อแลกกับการเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของร้า นคาเฟุ
แต่ละแห่งที่มีการตั้งกฎเรื่องการซื้อสินค้าและราคาที่สูงเพื่อแลกกับการที่สามารถเข้าไปถ่ายรูปเช็คอินตามจุด
ต่างๆที่ทางคาเฟุจัดแต่งไว้ให้เป็นจุดขาย การนําเสนอภาพความเป็นชนชั้นกลางของ Café hopping จึง
แตกต่างจากคนที่ไปกินกาแฟที่ร้านข้างทางหรือคนที่กินกาแฟในคาเฟุ (Café) แต่ไม่ถ่ายภาพตามมุมนิยมต่างๆ
ความเป็นชนชั้นที่สะท้อนผ่านการนําเสนอความคิดเห็น (Idea) ของ Café hopping มีทั้งส่วนที่เป็น
กฎระเบียบของคาเฟุและอีกส่วนหนึ่งคือภาพที่ Café hopping สะท้อนออกมาผ่านรูปถ่าย การบอกว่าตัวเอง
อยู่ในฐานะที่เข้าถึงคาเฟุที่มีราคาแพงเช่น เครื่องดื่มและอาหารในเมนูหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มุม
ถ่ายรูปก็ตาม
3. การถ่ายทอดอัตลักษณ์ (Identity) ของตนเองสู่พื้นที่สาธารณะ โดยสรุปจากบทที่ 3 นําเสนอให้
เห็นว่า การถ่ายทอดอัตลักษณ์ (Identity) ของ Café hopping มีทั้งแบบนําเสนอตัวเองใน lifestyle ต่างๆ
โดยที่คาเฟุ (Café) เป็นส่วนหลักของอัตลักษณ์ ที่ถูกนําเสนอว่าเป็นการใช้เวลาพักผ่อนอย่างหนึ่ง อัตลักษณ์
(Identity) ของ Café hopping จึงเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาและตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ไม่ใช่การนําเสนอเรื่องของ
กาแฟหรือเนื้อ หาที่เ กี่ยวข้อ งกับกาแฟ ในขณะที่อีก ส่วนหนึ่ง อัตลัก ษณ์ท ี่ถูก นําเสนอบนเพจ เป็นการ
นําเสนออัตลักษณ์บุคคล (ตามแบบแรก) ที่ใช้คาเฟุ (Café) เป็นเครื่องมือและมีส่วนของการนําเสนออัตลักษณ์
ของร้านกาแฟด้วย
บทบาทของ Café hopping ในการนําเสนอจึง ต้องทําให้คาเฟุที่ตนเองรีวิวนั้นน่าสนใจ การใช้
ภาพถ่ายและข้อมูลจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับการสร้างอัตลักษณ์ทั้งของบุคคลและของร้านค้า
การยอมต่อข้อจํากัดต่างๆของทางร้านทําให้เหล่า Café hopping มักจะเตรียมอุปกรณ์ที่จะสามารถ
ทําให้ได้รูปภาพที่สวยและดีที่สุดในแต่ละครั้งที่เดินทางไปจึงจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่ วยให้ได้ภาพที่มี
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คุณค่าและสมบูร ณ์ท ี่ส ุด เช่นการใช้ก ล้อ งฟิล ์ม เพื่อให้ได้ร ูป ที่พิเ ศษผ่านกระบวนการใช้ห รือนํามาเป็น
องค์ประกอบของการถ่ายรูปเพื่อสร้างมูลค่าและความหมายให้ทั้งตัวรูปภาพและตนเอง เมื่อได้มาซึ่งรูปภาพ
แล้วการนํามาลงในสื่อออนไลน์ของตนเองก็นับเป็นการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ติดตามได้รับรู้
ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรม Café hopping
จากการศึกษาลักษณะของภาพถ่ายที่พบในกลุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญในการสื่อความหมายเพื่อ
นําเสนอเรื่องราวของภาพตัวเองเป็นหลักวัฒนธรรมของ Café hopping เป็นตัวกําหนดการถ่ายภาพที่มุ่งเน้น
ไปที่รูปลักษณ์ภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตา การแต่งตัว รวมไปจนถึงรูปแบบการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว
กิจกรรม อาหารที่รับประทานผ่านการถ่ายภาพบุคคล ภาพวิวสถานที่ ภาพอาหารหรือภาพกิจกรรมเพื่อเป็น
การนําเสนอเรื่องราวของตนเอง เป็นลักษณะการถ่ายภาพที่สามารถสะท้อนให้เป็นถึงปัจจัยในด้านสังคม เน้น
นําเสนอความเปลี่ยนแปลงของตนเองทางด้านรูปลักษณ์ในโอกาสต่างๆ เช่น โอกาสในการได้แต่งตัวสวยๆ
โอกาสในการได้แต่งหน้าสวยงาม โอกาสในการเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไป
ในเชิงบวก เพื่อต้องการเห็นตัวเองสวยงามมีการทําท่าทางแสดงออกทางสีหน้าให้ดูสวยงาม น่าสนใจ อีกทั้งยัง
ใช้การถ่ายภาพเพื่อแสดงความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงรูปแบบ
ลักษณะที่ต้องการในการเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวแต่งหน้าหรือคาเฟุ (Café) ใหม่ๆอยู่เสมอ โดยใช้ ภาพสื่อ
ความหมายว่าตนเองเป็นคนที่มีความทันสมัย ดูดีอยู่ตลอดเวลาและขณะเดียวกันการถ่ายภาพก็ยังเป็นกิจกรรม
อย่างหนึ่งที่จะแสดงออกถึงกิจกรรมที่สนุกสนานสามารถสร้างความน่าสนใจและเรียกร้องความสนใจจากการ
นําเสนอภาพถ่ายได้ เป็นการแสดงอัตลักษณ์ของตนเองผ่านการถ่ายภาพโดยใช้เทคโนโลยีความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้งานเพื่อสร้างตัวตนบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
ภาพแทนของ Café hopping
ความหมายของ Café hopping คําว่า Café hoping นั้นไม่มีที่มาแน่ชัดแต่เริ่มเข้ามาจากสื่อต่างชาติ
แน่นอน ซึ่งเมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นกระแสที่โด่งดังในสื่อสังคมออนไลน์ จึงมีการผลิตสินค้า
เพื่อตอบสนองต่อกระแสนี้สู่ท้องตลาดกันอย่างมากมาย แรกเริ่ม Café hopping ไม่ได้เป็น Café hopping
แต่แรก แต่เป็นใครที่สามารถเป็นได้บ้าง เช่น นักศึกษา คนดื่มกาแฟ คนรวย คนชอบใช้เวลาข้างนอกบ้าน ฯลฯ
คนเหล่านี้ได้กลายเป็น Cafe hopping ได้จะต้องมีกระบวนการที่คล้ายกันนั้นคือชื่นชอบการถ่ายรูปและ
แบ่งปันหรือแชร์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง
ชาว Café hopping เป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุม่ ใหม่ที่กลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่น่าสนใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไป
ไม่นานกระแสการไปคาเฟุยิ่งเยอะขึ้นจากการนําเสนอรูปภาพผ่านสื่อออนไลน์ ความรวดเร็วของเทคโนโลยีทํา
ให้เกิดการสร้างร้านคาเฟุเกิดขึ้นใหม่เป็นจํานวนมาก ซึ่งข้อจํากัดการเข้าใช้บริการและองค์ประกอบต่างๆที่จะ
นําเสนอความเป็น Café hopping ออกมานั้นมักจะมีมูลค่าสูง กลุ่ม Cafe hopping จึงเป็นกลุ่มคนชนชั้น
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กลางที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และบริการของคาเฟุ (Café) ต่างๆได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์คุณพิมพ์ลภัส ศิริไทย
หรือคุณตุ้ม เจ้าของเพจไปปุะเนี่ย ที่จัดทําขึ้นเพื่อชาว Cafe hopping ก็ได้กล่าวว่าเหตุการณ์และกระแสที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะคนชอบการถ่ายรูปมากขึ้น และรู้สึกต้องการหาพื้นที่และบรรยากาศใหม่ๆให้ตัวเอง คนจึง
เลือกร้านจากการตกแต่งเยอะมากขึ้นเหมือนเป็นเทรนด์ของคนในยุคนี้ เมื่อคนเห็นว่าเทรนด์มันกําลังมา เห็น
ช่องทางในการทําเงินก็เลยกระโดดเข้ามาทําธุรกิจตรงนี้ อีกอย่างคือคนยุคนี้ชอบความอิสระการเข้าไปในคาเฟุ
เหมือนเราได้ไปปลดปล่อยตัวตนแสดงภาพความสวยงามที่เราต้องการที่จะเป็น นอกจากนั้นก็ยังถูกอิทธิพล
จากสื่อเป็นผู้ก ําหนดภาพซํ้าเติมและขยายความเป็นตัวเองออกไปอีก ด้วยเหตุนี้ภาพตัวแทนของ Café
hopping จึงเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์แยกกันไม่ได้เพราะ การนําเสนอภาพคาเฟุ (Café) นั้นได้ปรากฎตัวตนของ
ผู้เล่าหรือผู้แนะนําคาเฟุ (Café) อย่าง Café hopping อยู่ด้วย Café hopping จึงกลายเป็นผู้ส่งสารหรือที่
นําเสนอเนื้อหาสารทั้งเรื่องของสินค้าและบริการ รวมทั้งเนื้อหาสารเกี่ยวกับตัวตน และความเป็นตัวตนของ
Café hopping เอง ซึ่งจะเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือเป็นตัวตนที่ถูกเลือกมานําเสนอก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น
จากกระบวนการทั้ง 4 ในวงจรวัฒนธรรมที่สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) ได้กล่าวไว้ประกอบด้วย การ
ผลิตวัฒนธรรม การบริโภควัฒนธรรม อัตลักษณ์ กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม ทําให้พบว่า Café hopping ได้สร้าง
ภาพแทนแบบหนึ่งขึ้น กล่าวคือ กลุ่ม Café hopping ได้สร้างความหมายผ่านสื่อออนไลน์ ให้เป็นกลุ่มคนที่มี
ความหลงใหลในเรื่องกาแฟภายใต้บรรยากาศร้านที่สวยงาม ส่งผลให้เป็นคนที่มีความหลงใหลในตัวเอง หลงรัก
ในการดูแลภาพลักษณ์รูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดีอยู่เสมอ เนื่องจากวิถีที่เมื่อเข้าไปสู่ความเป็นคาเฟุแล้วจะต้อง
ถ่ายรูปเพื่อนํามาลงในพื้นที่สื่อออนไลน์ต่างๆ โดยการนําเสนอ (Representation) ของ Café hopping นั้นก็
ประกอบด้วยวงจรทั้ง 4 ดังนี้
1. การผลิตวัฒนธรรม (production) ลักษณะของวัฒนธรรมที่ Café hopping ผลิตได้คือภาพการดื่ม
กาแฟนอกบ้าน เป็นร้านที่ต้องสวย มีมุมถ่ายรูป มีบรรยากาศ มี Mood and Tone มีเครื่องดื่มที่น่าสนใจและ
เป็นพื้นที่ที่ไม่ซํ้าและแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา นอกจากตัวอย่างร้านกาแฟหรือคาเฟุที่มีราคาแพงเหล่านั้น ได้
สร้างภาพแทนมากมายให้ก ับ ทั้ง ตนเองและลูก ค้าแล้ว ร้านกาแฟที่ผุดขึ้นมาราวกับ ดอกเห็ดนั้นยัง สร้าง
ความหมายใหม่ในการมีป ฏิ ส ัม พัน ธ์ร ะหว่า งลู ก ค้ าและร้านกาแฟ ความสั ม พั นธ์ใหม่น ี้ไ ม่ ใช่ เ ป็ นเพีย ง
ความสัมพันธ์ในฐานะพ่อค้าร้านกาแฟและลูกค้าร้านกาแฟอี กต่อไป แต่เป็นความสัมพันธ์ในฐานะพ่อค้าและ
ลูกค้าที่ถูกทําให้เป็นสินค้า ร้านกาแฟในอดีตนอกจากการบริโภคการแฟแล้วยังมีการบริโภคความรู้ในสังคม มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการสนทนาและถกเถียงกันในสภากาแฟ ในร้านกาแฟสมัยใหม่นั้นนอกเหนือจาก
การบริโภคกาแฟและการสนทนาของปัจจเจกแล้ว บทบาทเพิ่มเติมของลูกค้าในร้านกาแฟยังเป็นสินค้าต้นแบบ
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ทางวัฒนธรรมที่มีหน้าที่โปรโมทกิจกรรมของปัจเจกและทําหน้าที่โปรโมทกิจกรรมของร้านไปในตัวด้วยผ่าน
รูปแบบการถ่ายรูปและนําเสนอในพื้นที่สื่อออนไลน์
การดื่มกาแฟจากร้านขายกาแฟที่สวยงามถ่ายรูปภาพออกมาให้ดูน่าสนใจ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่
พิเศษและเหนือระดับ ดูภูมิฐานกว่าการนั่งดื่มร้านกาแฟข้างทาง ที่ไม่มีใครรู้จัก สามารถสังเกตได้ว่าการตกแต่ง
ร้านให้มีลักษณะที่หรู หรือสบายอย่างมีระดับนั้นทางร้านก็ได้สังเกตจากการใช้ชีวิตหรือความต้องการความ
พิเศษเหนือคนอื่นๆของลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้บริการในร้าน และในขณะเดียวกันการสร้างภาพลักษณ์ของ
ทางร้านที่คล้องกับการต้องการสร้างภาพของลูกค้าก็ถูกเติมเต็ม ความเป็นส่วนตัวที่ลูกค้าต้องการก็ถูกสร้างขึ้น
เพื่อให้รู้สึกเหนือชั้นและดูราวกับว่าทุกคนที่มีส่วนพัวพั นกับร้านกาแฟชั้นนําเหล่านี้ ต่างถูกเติม เต็มความ
ต้องการของตน
ภาพลักษณ์ การนั่งบริโภคกาแฟในร้านที่สวยงามนั้นเป็นการสร้างภาพแทนให้กับลูกค้าว่าเป็นความ
สะดวกที่สบายที่คุณสามารถใช้เวลาได้อย่างเป็นส่วนตัวกับคนในระดับเดียวกัน เพราะด้วยราคาที่แพงจึงไม่ใช่
ลูกค้าทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้ามาบริโภคได้ ความรู้สึกอยู่เหนือกว่าผู้บริโภคสินค้าชนิดเดียวกันจึงเกิดขึ้น
2. การบริโภควัฒนธรรม (consumption) ซึ่งเกิดจากการดูภาพหรือเสพข้อมูลของผู้ชมภาพภาพถ่าย
สื่อสังคมออนไลน์ทั้งอินสตาแกรม (Instagram) และเฟซบุ๊ก ของ Café hopping และลูกเพจ (Page
facebook) แต่อ ย่างไรก็ตามผู้ชม ไม่ได้ให้ความหมายคาเฟุ (Café) แบบเดียวกันหมดทําให้ ก ารบริโภค
ความหมายของคาเฟุ (Café) มีความหลากหลาย เช่น เป็นร้านที่กาแฟต้องดี กาแฟต้องสวย เดินทางและเข้าถึง
ได้ง่ายรวมถึงต้องมีบรรยากาศและการตกแต่งที่โดดเด่นสวยงาม
Café hopping ยังตอบสนองความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในภาวะการแข่งขันสูงอย่างทุกวันนี้ซึ่ง
การเลือกหยิบพฤติกรรมการเป็น Café hoping มาใช้ในเชิงธุรกิจนั้นถือเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดไม่น้อยจากการ
สัมภาษณ์พบว่ามีการใช้วิถีชีวิตแบบ Café hoping นี้ในการสร้างรายได้ เช่นการใช้พื้นที่คาเฟุและการนําเสนอ
วิถีชีวิตเพื่อขายสินค้าต่างๆเช่น เสื้อผ้า หรือคนที่ทําเพจรีวิวเองก็ได้นําวิถีชีวิตนี้มาใช้เพื่อ ความก้าวหน้าในชีวิต
เช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่ากระแสของการท่องเที่ยวรูปแบบคาเฟุในยุคสมัยใหม่นั้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากให้กับ
ทางการตลาด แต่เป็นในทางที่ดีกับฝุายผู้ผลิตเนื่องจากเมื่อมีความต้องการของผู้บริโภคที่พร้อมจะจ่ายเพื่อเข้า
ไปถ่ายรูปและนําเสนอวิถีชีวิตนี้ การเกิดขึ้นของคาเฟุที่ตอบสนองรวมถึงการสร้างเพจรีวิวคาเฟุเพื่อเหล่า Café
hoping จึงถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง
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โดยภาพตัวแทนของ Café hopping นั้นถูกจัดให้เป็นผู้มีค่อนข้างมีฐานะและรายได้สูง อาศัยอยู่ใน
เขตเมืองที่มีความเจริญเนื่องจากแหล่งรวมร้านคาเฟุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางไปได้
โดยรถไฟฟูา เป็นคนดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่างประณีตและสนใจในเรื่องของแฟชั่นความสวยความงาม อีกทั้ง
ส่งผลให้เห็นถึงการมีรสนิยมการใช้ชีวิตในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่ม การพักผ่อนและการเข้าสังคม
Café hopping ได้ท ําการผลิตวัฒนธรรมขึ้นโดยสร้างความหมายและแลกเปลี่ยนความหมายจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยความหมายจะถูกผลิตขึ้นจากสื่อที่มีทั้งความหลากหลายและแตกต่างกันและส่งต่อ
ให้กับกลุ่มที่สนใจเรือ่ งเดียวกัน บริโภคความหมายและส่งต่อสูค่ นในกลุ่มเดียวกันวนเวียนไปเช่นนี้ตามวงจรของ
การผลิตและบริโภค
3. อัตลักษณ์ (Identity) การสร้างภาพตัวตนว่าเราเป็นใครของ Café hopping นั้นมีความแตกต่าง
กัน จากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 คนที่ใช้พื้นที่สื่ออินสตาแกรม (Instagram) นั้นมีการสร้างภาพตัวตนที่ใช้การคลุม
โทนสีของภาพเป็นสีที่อบอุ่น นุ่มนวล มีการจัดวางองค์ประกอบของรูปภาพที่ต้องดูสะอาดตาอยู่เสมอเพื่อบ่ง
บอกถึงอัตลักษณ์ที่ต้องการนําเสนอถึงความน่าสนใจและความโดดเด่น หรือการนําเสนอแบบสีสั นสดใส ไม่ได้
เน้นการคุมโทนใดๆ แต่เ ป็นการลงรูปที่อยากลงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปตนเองที่อยู่ในพื้นที่คาเฟุ (Café) ที่
สวยงามเพื่อให้ความรู้สึกแปลกใหม่ไม่ซํ้าและไม่น่าเบื่อ รวมไปถึงข้อมูลของเพจรีวิวคาเฟุในเฟซบุ๊ก (Page
facebook) ที่ต้องสร้างความน่าสนใจและสรรหาคาเฟุ (Café) ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อทําให้เพจสามารถดําเนินการ
ต่อไปได้ อีกทั้งข้อมูลของเพจต้องควบคุมและสามารถอธิบายให้แก่ลูกเพจเข้าใจถึงบรรยากาศหรือสิ่งที่คาเฟุแต่
ละร้านต้องการนําเสนอผ่านการเขียนแนะนําและการใช้สื่อรูปภาพด้วย
เพจรีวิวในการสร้างภาพสร้างความหมายให้แก่ความเป็น Café hoping จะนําเสนอผ่านรูปภาพที่มี
วิธีการดําเนินการและการสร้างองค์ประกอบที่ต่างจากการถ่ายรูปปกติทั่วไปตรงที่เราต้องเก็บรายละเอียดให้ได้
ครบและรูปต้องออกมาสวยและดูดี น่าติดตาม และเชิญชวนให้คนลองมาเอง ต้องดึงดูดคนให้ได้ว่าร้านที่กําลัง
นําเสนอนั้นมันดีจ ริงๆ นอกจากการนําเสนอผ่านภาพถ่ายแล้วนั้น การนําเสนอที่แตกต่างออกไปคือการ
นําเสนอผ่านเรื่องราวที่มากกว่าภาพ กล่าวคือ การอธิบายถึงบรรยากาศร้านและภาพโดยรวมของร้านแบบที่
คนอ่านแล้วสามารถรู้ว่าร้านคาเฟุที่กําลังนําเสนอนั้นต้องการนําเสนออะไรและร้านนั้นเป็นคาเฟุแบบไหน แนว
อะไร ควรแต่งตัวแบบไหนมาหรือมีจุดน่าดึงดูดอย่างไร ซึ่งต้องเพิ่มข้อมูลของสถานที่ ตําแหน่งที่ตั้งอยู่ของร้าน
ลงไปด้วยเพื่อให้ลูกเพจสามารถเดินทางไปตามได้ อีกทั้งยังตั้งบอกถึงเวลาเปิด-ปิดและวันหยุดของร้านรวมถึงที่
จอดรถสําหรับคนที่นํารถยนต์ส่วนตัวไป นับเป็นการนําเสนอการสื่อสารผ่านภาษาที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งอยู่
ภายใต้สาร เนื้อหาของสารคือความคิดที่กลั่นออกมาเป็นเรื่องราวความคิดนั้นไม่สามารถถ่ายทอดได้ถ้าไม่มี
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ภาษา ภาษานั้นเป็นสื่อที่จะให้เนื้อหาเกาะเกี่ยวไปยังผู้รับสารให้เกิดความเข้ าใจหรืออาจกล่าวได้ว่า ภาษาคือ
ตัวสารนั่นเอง
ในการสื่อสารที่เหมาะสมผู้ส่งสารที่ดีต้องพูดจาภาษาเดียวกับผู้รับสาร คือต้องใช้ถ้อยคําอย่างมีชั้นเชิง
ในการเขียนเพื่อมุ่งให้ผู้ที่เข้ามาอ่านเพจรีวิวเข้าใจและรับรู้ถึงสารที่เป็นทั้งความรู้ ความคิด ประสบการณ์หรือ
เรื่องที่เกิดจากจินตนาการ การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย สื่อความคิด สื่ออารมณ์และความรู้สึกจากผู้เขียน
ไปสู่ผู้อ่านจาก ผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง มักเป็นการใช้ภาษาเพื่อให้เกิดภาพ ได้ความหมายที่ชัดเจน มีพลัง มีนํ้าหนัก
มีความเข้มข้น น่าสนใจ สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังผู้อ่านได้เป็นอย่างดี จากการติดตามและพูดคุยกับเจ้าของ
เพจรีวิว “ไปปุะเนี่ย”แล้วทําให้วิเคราะห์และสามารถตีความได้ว่าการนําเสนอของเจ้าของเพจในรูปแบบความ
เป็นตัวเองและความเป็นกันเองในการโพสต์ข้อความทุกครั้ง โดยเจ้าของเพจมีการใช้ข้อความที่โพสต์มีการ
นําเสนอตัวตนต่อสังคมของเจ้าเพจ รูปแบบความเป็นตัวเองโดยมีการใช้คําหรือประโยคที่แสดงถึงความเป็น
ตัวเอง ลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะบุคคล ลักษณะความเป็นตัวเองของเจ้าของเพจผ่านการสัมภาษณ์ เจ้าของเพจ
กล่าวว่า ต้องคิดว่าเรากําลังจะแบ่งปันร้านดีๆที่เราไปลองมาแล้วให้แก่เพือ่ นของเราหรือคนใกล้ตัวเรา แต่ภาษา
ยังคงมีความสุภาพอยู่ ซึ่ง เราจะมีความรู้สึก ของการเป็นผู้หญิงร่าเริง สดใสที่ชอบพูดคุยกับเพื่อนนั้นเป็น
ลักษณะของตัวเองนําไปสู่ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอร้านคาเฟุที่รีวิว อีกทั้งยังเติมคําที่เป็นกันเองคําศัพท์ง่ายๆ
หรืออาจเรียกว่าศัพท์วัยรุ่นเช่น มุมถ่ายรูปเก๋ๆคูลๆ ที่หมายถึงมุมถ่ายรูปที่สวยงาม หรือประโยคที่ว่า สาวๆสาย
แชะ ที่หมายถึงวิถีแบบ Café hopping ที่ชื่นชอบการถ่ายรูป
4. กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม (regulation) จะพูดถึงการสร้างภาพตัวแทนของ Café hopping เช่นการ
มีอุปกรณ์กล้อง วิธีการแต่งตัวที่ซํ้าๆ กันมีการรีวิวจากเพจหรือแมกกาซีนออนไลน์ ดังจะเห็นได้จากคนสามารถ
รู้จักร้านใหม่ๆ พร้อมกันหรือไปร้านในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีเมนูเด่นที่เป็น Signature ของร้าน เป็นต้น
จากกลุ่มตัวอย่าง Café hopping มีการใช้ร้านกาแฟที่มีการตกแต่งร้านสวนงาม ในที่นี้การตกแต่งร้าน
เป็นเพียงแต่ก ารพัฒ นาเพื่อให้เหมาะกับยุคทุนนิยมที่ผู้คนมองเห็นความสําคัญที่ฉาบฉวยของภาพลักษณ์
ภายนอก แต่มากไปกว่านั้นร้านกาแฟยังเล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะปรับตกแต่งร้านกาแฟให้เข้ากับ Lifestyle
ของลูกค้าด้วย การปรับแต่งร้านกาแฟให้เข้ากับลักษณะการดําเนินชีวิตของผู้คนนั้ นดูผิวเผินอาจเป็นวิธีการที่
รวบรวมคนที่มีลักษณะชีวิตเหมือนกันเข้ามาไว้ด้วยกันเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นเพียง
การสร้างภาพแทน (Representation) ให้กับร้านกาแฟและในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ร้านกาแฟในปัจจุบันแบ่งลักษณะร้านออกเป็นหลากหลายสไตล์และหลายราคา ความ
แตกต่างของร้านกาแฟนี้ไม่ใช่เพื่อปรับให้เหมาะกับกําลังซื้อของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการปรับรูปแบบ
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และกิจกรรมภายในร้านเพื่อให้เข้ากับภาพลักษณ์ที่สามารถช่วยเพิ่มอํานาจในการต่อรองให้กับลูกค้า เช่นการที่
ร้านสามารถขายกาแฟเพียงหนึ่งแก้วได้ในราคาแพงนั้นเป็นเพราะการสร้างต้นทุนทางสังคมซึ่งหมายถึง การมี
อํานาจในการต่อรองมากขึ้นของผู้ที่บริโภคกาแฟ นําวิถีการดื่มกาแฟและสิ่งรอบข้างภายในร้านกาแฟมาเป็น
ชิ้นส่วนสําคัญในการประกอบเข้ากับการนําเสนอเพื่อสร้างและตอบสนองต่อค่านิยม ในการเป็นกระแส Café
hopping นี้กระแสนี้เกิดขึ้นด้วยในสภาพสังคมเมืองปัจจุบันซึ่งมีความแออัดเนื่องด้วยมีประชากรหนาแน่นขึ้น
และมีความเป็นเมืองที่เห็นแต่ตึก จึงทําให้เหล่า Café hoping ทั้งหลายจําเป็นต้องแสวงหาพื้นที่บรรยากาศ
ปลอดโปร่งรื่นรมย์มีกิจกรรมกับเพื่อน ชุมชนและพื้นที่ส่วนตัวที่สวยงามเป็นเสมือน Safe zone ที่สามารถหนี
ออกจากบรรยากาศความเป็นจริง เพื่ออยู่ในสถานที่ ที่ออกแบบมาอย่างดี โดยนําสิ่งเหล่านี้มาสร้างภาพลักษณ์
ของตัวเองเพื่อเป็นจุดขายให้พวกเขาได้มีที่ยืน มีหน้ามีตาในสังคมทั้งโลกความจริงและพื้นที่ออนไลน์ของตน
สรุปผล
Café hopping คือกลุ่มคนที่หลงใหลในไปร้านกาแฟหรือคาเฟุ ที่จะมีวิถีการใช้ชีวิตในสถานที่นั้นคือ
การถ่ายรูปโดยแต่งตัวหรือดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ พวกเขาที่พร้อมจะจ่ายเงินจํานวนบาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าไป
ในร้านกาแฟเพื่อแลกกับฉากหลังหรือเครื่องดื่มในมือในการจะสร้างภาพลักษณ์ของตนเองและนําเสนอผ่านสื่อ
ออนไลน์ให้คนอื่นๆได้ได้รับ โดยมากเป็นกลุ่ม Café hopping มักเป็นคนที่มีรายได้สูงและใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
เมือง กระแสการเปลี่ยนแปลงของการดื่มกาแฟได้เปลี่ยนไปมากด้วยอิทธิพลจากสื่อที่ทําผู้คนต้องการแสดงอัต
ลักษณ์ความสวยงามและความสบายของวิถีชีวิตที่ตนเองสร้างขึ้นผ่านการสร้างภาพตัวแทนเผื่อให้คนอื่นๆได้
รับรู้และต้องการถูกยอมรับในวิถีชีวิตที่สวยงามนั้น
แต่ความเป็นจริงแล้วภาพแทนหรือภาพลักษณ์ดังกล่าว นั้นจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาหรือไม่ก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะภาพลักษณ์และรูปแบบของร้านนั้นเป็นสิ่ง ที่สร้างสรรค์ขึ้น ดังนั้น Lifestyle ของกลุ่ม
Café hopping ที่มาใช้บริการในแต่ละร้านก็อาจได้แรงบันดาลใจจากแนวการแต่งร้านไปจนถึงlifestyleของ
ลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยกันเอง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการในร้านกาแฟ ลูกค้าในร้านกาแฟ ทุกอย่างใน
ร้านกาแฟกลายเป็นการผลิตสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่พร้อมจะให้ทุกคนนําไปเลียนแบบ และปฏิบัติให้กลายเป็น
ค่านิยมของสังคม บทบาทละหน้าที่ของลูกค้าและผู้ให้บริการในร้านกาแฟจึงสลับผลัดเปลี่ยนกัน กิจกรรมของ
กลุ่ม Café hopping ที่เข้าร่วมภายในร้านจะถูกนําไปบอกต่อโดยผ่านภาพลักษณ์ที่ร้านกาแฟและปัจเจกสร้าง
ขึ้น ในรูป ภาพผ่านสื่อ สั ง คมออนไลน์ ในการแสดงอัตลัก ษณ์ผ ่านภาพแทนตัวตน เช่น การถ่ายภาพที่มี
องค์ประกอบในภาพที่สื่อถึงติสท์ มีอารมณ์ศิลปะ ก็อาจจะตามคนที่แต่งตัวและพยายามมี Lifestyleตามที่ได้
อ้างด้งกล่าวแล้วตามๆกันมา นั้นหมายรวมถึงการลอกเลียนแบบพฤติกรรมการแต่งตัวหรือการดําเนินกิจกรรม
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ภายในร้าน เราอาจเรียกกระบวนการนี้ได้ว่าแชร์ร้านกาแฟ โดยใช้แรงขับ เคลื่อนเกี่ย วกับ ความอยาก
ครอบครองอัตลักษณ์ของปัจเจกที่ไม่ว่าจะถูกอยากให้มีหรือเป็นต่างเติมเต็มการขับเคลื่อนเช่นนี้ในสังคม
แต่เป็นอนุภาคของอํานาจที่กระจายตัวไปอยู่ทุกทีและมีส่วนร่วมครอบงํากับการดําเนินชีวิตของคนใน
สังคมสมัยใหม่ที่ไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาการของตัวเองโดยที่หารู้ไม่ว่าการเดินทางเพื่อบรรลุสู่การพัฒนานั้น
กําลังเดินเป็นวงกลมเนื่องจากพฤติกรรมCopy Cat of Everyday Lifeที่เพียงส่งผ่านต่อคนหนึ่งไปยังอีกคน
หนึ่ง เวียนซํ้าไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นเอง
เราอาจจะรู้สึกว่าภาพเป็นแค่ภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือประสบการณ์ของเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนและมี
ความสําคัญกว่า ผลที่เราต่างอยู่ในวังวนของภาพในที่สุดแล้วความเป็นจริงของโลกสมัยใหม่มันหายไปแล้ว
ภาพต่างหากที่มันสําคัญและมากําหนดการดํารงชีวิตของเรา นั้นมันคือผลกระทบของระบบทุนนิยมที่มีการ
ผลิตสินค้า การค้าและการโฆษณารวมไปถึงสื่อต่างๆที่ช่วยกันสร้างโลกของภาพ (image) ต่างๆขึ้นมา เป็นภาพ
ต้นตอที่เราเคยเห็นจากภาพจํานวนมาก เช่นเดียวกับการเห็นจากการสร้างภาพในเพจรีวิวเหล่านั้นสร้างความ
คาดหวังและจินตนาการให้กับเรา ทํานองเดียวกับการเดินเข้าร้านกาแฟบางร้านเราก็มีแนวโน้วที่จะโพสภาพที่
มีลักษณะคล้ายๆ กัน เช่นมุมกล้อง การหันให้เห็นโลโก้ ทั้งหมดก็เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์อะไรบางอย่างของเรา
แต่ภาพต่างของ Café hoppmg ก็มีแนวโน้มที่จะไปในทํานองเดียวกันมีองค์ประกอบคล้ายกันซึ่งไม่ สามารถ
ทราบได้ว่าต้นตอการแสดงภาพที่สื่อถึงไลฟ์สไตล์พวกนี้มาจากไหน แต่มนุษย์เราสร้างอัตลักษณ์จากภาพ เพื่อ
เป็นการยํ้ากับตัวเราเองว่าเราเป็นใคร โดยนัยอาจจะฟังดูเหมือนเป็นการสร้างภาพลวงบางอย่างให้ตัวเราเอง
เชื่อว่าตัวตนเราเป็นอย่างนั้น สืบเนื่องจากอนุภาคของอํานาจที่กระจายตัวไปอยู่ทุกทีและมีส่วนร่วมครอบงํากับ
การดําเนินชีวิตของคนในสังคมสมัยใหม่ ที่ไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาและสร้างตัวเอง โดยกําลังเดินเป็ นวงกลม
เนื่องจากพฤติกรรมที่เพียงส่งผ่านต่อคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เวียนซํ้าไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นเอง
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