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Mobile Revolution: การศึกษาปัจจัยที่ทำาให้เกิดการก้าวเข้ามาสู่

ยุคของ Mobile ในประเทศไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
Mobile Revolution : A Study of Factors Causing a Step to Mobile Age in Thailand, and Following Impacts.

ปรเมศวร์ รัมยากูร*

บทคัดย่อ

 การปฏิวัติไปสู่ยุคอุปกรณ์พกพาไร้สาย หรือ Mobile Revolution ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย โดยปัจจัยสำาคัญที่

ทำาให้เกิดได้แก่ (1) โทรศัพท์แบบ Smart Phone ที่มีจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแบบสัมผัส และระบบปฏิบัติการอันชาญฉลาด

ดุจการใช้คอมพิวเตอร์  (2) ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Internet ที่มีความเร็ว และความเสถียรสูง (3) 

ราคาของโทรศัพท์ Smart Phone และค่าบริการอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือที่ลดลง และ (4) ความนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่ทำาให้

ผู้ที่ยังไม่มี Mobile Device ไปหาซื้อมาใช้ 

 ส่วนผลที่ตามมาหลังจาก Mobile Revolution (1) ผู้ส่งสารและรับสารเสพติดการใช้ Mobile Device มากขึ้น (2) ผู้

ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในลักษณะรีบร้อนขาดความรอบคอบ (3) สื่อมวลชนนำาเสนอข่าวผ่านทางสื่อ Mobile มากขึ้น และ 

(4) รูปแบบการเขียนข่าวที่เป็นไปในเชิงล่อลวง ให้คนเข้าไปอ่าน มากกว่าการสรุปข้อเท็จจริงเหมือนในอดีต

Abstract

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

to this revolution are: (1) Smart Phone handsets featuring touch screen and computer-alike operation system. 

(2) Fast and stable mobile internet capacity. (3) Smart phone prices and mobile internet fees are decreasing. 

And (4) Social network popularity is on the rise, creating a demand to a person who never had a mobile 

handset.

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

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

more mobile media and (4) “Clickbait” increasingly happened, luring a reader to click to read rather than 

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

ความสำาคัญของปัญหา

 จริงๆแล้วเป็นเวลาเพียงแค่ 25 ปีที่ Tim Berners-Lee ได้สร้างระบบที่เรียกว่า World-Wide-Web หรือ WWW ซึ่ง

นบัแตน่ัน้มา WWW กช็ว่ยผลักดนัใหอ้นิเทอรเ์นต็ไดก้ลายเปน็ชอ่งทางในการสือ่สาร ท่ีไดร้บัความนยิมมากทีส่ดุ และไดเ้ปลีย่นแปลง

รปูแบบการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารตา่งๆจากในอดตีไปแทบทัง้หมด ซึง่ตลอดหลายสบิปทีีผ่า่นมานี ้ไมใ่ชแ่คเ่พยีงอนิเทอรเ์นต็ทีไ่ดรั้บ

ความนิยม หากแต่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตล้วนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด อาทิคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop 

Computer) ขนาดใหญ่ก็พัฒนากลายมาเป็นคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (Laptop Computer) ที่สะดวกในการพกพาไปใช้ใน

ที่ต่างๆ ซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ได้พัฒนาจนมีขนาดเล็กลง จนสามารถพกพาไปไหนมาไหน

ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นมันถูกเรียกสั้นๆกว่า Mobile 

 หากพดูถงึ Mobile แลว้ เรามักจะนกึถงึโทรศัพทม์อืถอืเปน็อนัดบัแรก เนือ่งจากเปน็อปุกรณท์ีเ่ปน็ทีน่ยิมในปจัจบุนั แต่

ทีจ่รงิแลว้ “อปุกรณพ์กพาไร้สาย” หรอื Mobile Device คอือปุกรณ์ขนาดเลก็ ทีส่ามารถพกพาไปไหนมาไหนได ้และยงั สามารถ

เชือ่มตอ่เขา้กบัระบบอนิเทอรเ์นต็ หรอืสามารถเชือ่มตอ่ระหวา่งอปุกรณไ์รส้ายดว้ยกนัเอง ผา่นทางระบบตา่งๆไมว่า่จะเปน็ GSM, 

3G, WIFI, Bluetooth ฯลฯ ซึ่งอุปกรณไร้สายนั้นไม่ได้จำากัดอยู่แค่เพียงโทรศัพท์มือถือเท่านั้น หากยังรวมถึงอุปกรณ์พกพาอย่าง
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Computer Tablet และ Smart Watch รวมไปถึงอุปกรณ์

พกพาใหม่ ๆ ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

 ปจัจบุนัมกีารรายงานวา่ราว 2 ใน 3 ของประชากร

ทั่วโลกมี Mobile Device ใช้ ซึ่งในจำานวนนั้นคร่ึงนึงของ

ประชากรโลกใชโ้ทรศพัทม์อืถอืแบบทีม่รีะบบปฏิบตักิารณใ์น

ตวั คลา้ยๆกบัเครือ่งคอมพวิเตอรข์นาดเลก็ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ 

Smart Phone ในสหรัฐอเมริกานั้นผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายมี

จำานวนสูงมากถึง 90% จากจำานวนประชากรท้ังหมด 

นอกจากนี้แง่ธุรกิจแล้วผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สาย 1 คน จะเกิดเงิน

หมุนเวียนในระบบธุรกิจมากถึง $700-6,000 ต่อปี

 สำาหรับในประเทศไทยนั้นมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือถึง 

83 ล้านเลขหมาย โดยมีผู้ใช้ Smart Phone มากถึง 23 ล้าน

คน หากดูตัวเลขของอุปกรณ์ที่คนไทยใช้ในการเปิดรับสื่อ

อินเทอร์เน็ตนั้นในปี พศ. 2558 มีการใช้อุปกรณ์ไร้สายเพื่อใช้

งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 82.1% มีการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

54.7% และคอมพิวเตอร์พกพาเพียง 45.2% จากตัวเลขดัง

กล่าว รวมไปถึงจำานวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย จะ

เห็นได้ว่าประเทศไทยกำาลังเปลี่ยนจากการใช้อุปกรณ์เดิมๆใน

การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ไปสู่ยุคของอุปกรณ์ไร้สายอย่าง

แท้จริง ซึ่งแนวโน้มในประเทศไทยนั้นยังสอดคล้องกับจำานวน 

Mobile Device User ทัว่โลก และพฤติกิรรมการเปดิรบัขอ้มลู

ข่าวสารผ่านทางอุปกรณ์ไร้สาย ที่เพิ่มจำานวนสูงขึ้นทุกวัน

 “อุปกรณไ์รส้ายกำาลงัจะกลายเปน็ภาพสะท้อนของ

ผู้ใช้ไปสู่สังคมภายนอกจริงๆ แทนที่จะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์

เพื่อใช้งานส่วนตัวเท่านั้น” (Nathanson, the Mobile 

Revolution is just Beginning) คำาพดูดังกลา่วเปน็การแสดง

ให้เห็นว่าบัดนี้ท่ัวโลก เริ่ม เล็งเห็นว่าการใช้อุปกรณ์ไร้สาย

แบบเดิมๆนั้นเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม ไปสู่การใช้ติดต่อ

ปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกมากขึ้น มีการเชื่อโยงเพื่อแลก

เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กันมากขึ้นกว่าเดิมอันเนื่องจากปัจจัย

หลายๆด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดพื้นฐานของแมคลู

แฮน (McLuhan) ทีม่ตีอ่เทคโนโลยทีางการสือ่สารทีไ่ดก้ลา่ว

ไว้ว่า ส่ืออิเลคทรอนิคส์นั้นได้ขยับขยายประสบการณ์ของ

มนุษย์ออกไปอย่างมาก จนราวกับว่าทำาให้คนจำานวนมาก 

สามารถจะไปรู้เรื่องที่ไหนก็ได้ (Space) ภายในระยะเวลาที่

รวดเร็วมากขึ้น (Time) 

 ปัจจุบันนี้อุปกรณ์พกพา รวมไปถึงปัจจัยเสริมที่

เกี่ยวข้องต่างๆเหล่านี้ ได้ผลักดันให้สังคมโลกโดยรวมก้าวไป

สูก่ารตดิตอ่สือ่สารแบบไรพ้รมแดน สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลู

ขา่วสารกนัอยา่งเปน็อสิระระหวา่งผูส้ง่สาร และผูร้บัสารดว้ย

กันเอง โดยไม่มีข้อผูกมัดเร่ืองเวลาและสถานที่อีกต่อไป ซึ่ง

อาจเรียกกระบวนการก้าวข้ามจากการสื่อสารรูปแบบเดิมๆ 

อปุกรณเ์ดมิๆ ไปสูย่คุการสือ่สารผา่นอปุกรณพ์กพาไรส้ายวา่ 

“Mobile Revolution” หรือการปฏิวัติไปสู่อุปกรณ์พกพา

ไร้สาย ดังที่เคยเกิดขึ้นกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอดีต 

(Industrial Revolution) ที่มีการนำาเครื่องจักรกลประเภท

ต่างๆ มาใช้แทนกำาลังคนในกระบวนการผลิตของทั่วโลก

 ในปี คศ. 2014 แมกนุส โยสตอรม (Magnus 

Sjostrom) ผู้กำากับชาวสวีเดน ได้ทำาสารคดีชื่อเรื่องว่า Mo-

bile Revolution ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัประวตัขิองโทรศพัทม์อื

ถือ และแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ มีผลกระทบ

กบัสภาพสงัคมอยา่งไร ซึง่ภายหลงัสารคดดีงักลา่วไดถู้กแพร่

ภาพไปในหลายประเทศท่ัวโลก และไดร้บัความนยิมเปน็อยา่ง

มาก จนเป็นจุดเริ่มให้คนเริ่มตระหนัก ว่าเรากำาลังอยู่ในยุค

ของ Mobile Revolution แล้วหรือยัง

 บทความชิ้นนี้จะวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่

ทำาใหป้ระเทศไทยกา้วขา้มไปสูย่คุ Mobile Revolution โดย

ผูเ้ขยีนไดม้องปจัจยัดา้นตา่งๆในเชงินเิทศศาสตร ์ตามรปูแบบ

จำาลองสื่อสารของเบอร์โล (Berlo) ที่ประกอบไปด้วย 

Sender, Message, Channel และ Receiver ว่าปัจจัยใน

ดา้นใดเปน็กลจกัรทีส่ำาคญัในการเปลีย่นแปลงประเทศไทยไป

สู่ยุค Mobile และเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วผลกระทบที่มีต่อ

สังคมไทยโดยรวมนั้นเป็นอย่างไร 

โทรศัพท์มือถือธรรมดาเปลี่ยนเป็น Smart Phone

 ในปีพศ. 2529 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

ได้เร่ิมให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ NMT470 เป็นครั้ง

แรกในประเทศไทย ในขณะนั้นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือยังเป็นผู้ใช้

เฉพาะกลุ่มเท่านั้นเนื่องจากยังมีราคาเครื่อง และค่าโทรที่สูง

มาก นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือยังมีขนาดใหญ่ ทำาให้พกพาได้

ยากอีกด้วย หลังจากนั้นโทรศัพท์มือถือทั่วโลกก็ได้มี

พัฒนาการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขนาดที่สามารถ

พกพาได้ง่ายขึ้น หน้าจอที่แสดงผลจากขาวดำา เป็นจอสีที่มี

ความละเอียดสูงขึ้น และมีอุปกรณ์อื่นๆควบรวมกับโทรศัพท์

มอืถอืแบบเดมิๆ เชน่กลอ้งถา่ยรปู และวทิย ุซึง่ผูใ้ชใ้นประเทศ

กร็บัเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ ในแตล่ะยคุ เขา้มาใชกั้นอยา่งตอ่เนือ่ง

 หน้าประวัติศาสตร์ที่สำาคัญในการพัฒนาของ            

Mobile Device เกดิขึน้ในป ีคศ. 2007 ที ่สตฟี จอ๊บส ์(Steve 

Jobs) กรรมการบริหารของบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังอย่าง 

Apple ไดเ้ปดิตวั iPhone ครัง้แรก  iPhone จดัเปน็โทรศพัท์

ทีแ่หวกแฟชัน่การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในยคุนัน้อยา่งสิน้เชงิ ดว้ย

ขนาดหน้าจอขนาดใหญ่ ทั้งที่โทรศัพท์มือถือในยุคนั้นเน้น

ขนาดเคร่ืองที่เล็กและพกพาง่ายมากกว่า ซึ่ง iPhone ยังมี

จดุเดน่ดว้ยการใชง้านแบบระบบสมัผสั (Touch Screen) โดย

ใชน้ิว้มอืของเราเองจิม้ หรอืเลือ่นไปบนหนา้จอไดโ้ดยตรง ซึง่

เป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญสำาหรับ Mobile Device มาจนถึง
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ปัจจุบันนี้ ที่อุปกรณ์แทบทุกอย่างใช้ระบบสัมผัสเป็นหลัก 

 นอกจากนี้ iPhone ยังมีระบบปฏิบัติการในเครื่อง 

(Operation System) ที่เรียกว่า iOS ซึ่งเปรียบได้กับระบบ 

Windows ทีเ่ราใชใ้นคอมพวิเตอร ์ซ่ึงการทีม่รีะบบปฏิบตักิาร

แบบนี้ ทำาให้โทรศัพท์เครื่องเล็กๆสามารถทำางานได้ทัดเทียม

กบัคอมพวิเตอรข์นาดใหญ ่ทำางานทีซั่บซอ้นพรอ้มๆกนัในครัง้

เดียว (Multi-tasking) และมีลักษณะการทำางานแบบตลอด

เวลาโดยไมต่อ้งปดิเครือ่ง (Always On) แม ้iPhone จะไมใ่ช่

โทรศพัทแ์บบแรกทีม่รีะบบปฏบิตักิารในเครือ่ง แตร่ะบบ iOS 

ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี

 

สตีฟ จ๊อบส์ กับการเปิดตัว iPhone เป็นครั้งแรก

 นอกจากนี ้สตฟี จอ๊บส ์ยงัไดเ้ปดิตวั iPad ในปี คศ. 

2010  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงการคอมพิวเตอร์ ครั้ง

ใหญอ่กีครัง้หนึง่ เนือ่งจาก iPad เปน็อปุกรณพ์กพาขนาดเล็ก 

ที่สามารถใช้งานด้านต่างๆเหมือนกับคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะซึ่ง

ในภายหลังอุปกรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้จะเรียกรวมกันว่า 

Tablet Computer หรือเรียกสั้นๆกันว่าแท๊ปเล็ต (Tablet) 

ซึ่งจัดเป็น Mobile Device ท่ีได้รับความนิยมเท่าๆกับ 

โทรศัพท์มือถือ ซึ่งถึงแม้ Tablet จะใช้โทรไม่ได้เหมือน

โทรศัพท์แต่ในแง่ของการแสดงผล Tablet สามารถแสดงผล

ได้ขนาดใหญ่กว่า ซึ่งเหมาะกับการทำางาน และใช้งานด้าน

ความบนัเทงิ และมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งมาจนถงึปจัจบุนั 

ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตุว่าในไทยนั้น ปัจจุบันยังมีการเรียก 

Tablet ว่า iPad กันอย่างแพร่หลายๆทั้งๆที่ผู้พูดไม่ได้หมาย

ถงึ iPad เพยีงอยา่งเดยีว แตห่มายรวมถงึ Tablet ทกุประเภท 

ทุกยี่ห้อ

 ผลของหน้าจอ Touch Screen ขนาดใหญ่มีความ

ละเอียดสูง พร้อมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่นกล้องถ่ายรูป 

ลำาโพง การเชื่อมต่อแบบ Bluetooth และ WIFI โดยเฉพาะ

การที่มีระบบปฏิบัติการในเครื่อง จนทำาให้อุปกรณ์เครื่อง

เล็กๆนี้สามารถทำางานได้หลากหลายรูปแบบนั้น ทำาให้

โทรศัพท์แบบนี้ ที่เรียกรวมกันว่า “Smart Phone” ได้รับ

ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึี่งโทรศัพท์แบบ Smart 

Phone ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะจนในปัจจุบันนี้ Smart 

Phone ไดก้ลายมาเปน็ Mobile Device ทีเ่ราคุน้เคยกนัมาก

ทีส่ดุ โดยหากเราแบง่ Smart Phone ตามประเภทของระบบ

ปฏิบัติการนั้น จะทำาให้เห็นว่าปัจจุบันเหลือ Smart Phone 

ที่ได้รับความนิยมเพียง 2 ค่ายใหญ่ คือ iOS ของ Apple และ 

Android ของ Google ซึ่งในปี คศ. 2016 นั้น 99.6% ของ

โทรศัพท์ Smart Phone ทั่วโลกเป็นโทรศัพท์มือถือระบบ

ปฏิบัติการ iOS หรือ Android 

Mobile Internet พลังสำาคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร

 จากการที ่Smart Phone สามารถทำางานไดเ้หมอืน

กับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่น้ัน ทำาให้เกิด ความต้องการนำา

โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ Mobile Device อื่นๆเชื่อมต่อ

เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อที่จะทำางานได้อย่างเต็มรูป

แบบ และเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น เฉกเช่นเดียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานระบบ 

World Wide Web และระบบออนไลน์อื่นๆ ผ่านทาง

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ Laptop ซึ่งในยุคแรกการใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์พกพาไร้สาย (Mobile Inter-

net) ในไทยนั้นทำาได้ยาก เนื่องจากระบบในการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพต่ำา เน้นการให้บริการในการโทร

เป็นหลัก (Voice Service) อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ไม่มี

ความเสถียร เขตครอบคลุมการใช้งานยังอยู่ในพื้นที่จำากัด 

(Coverage) และยังมีราคาในการใช้ที่สูงมากอีกด้วย

 ต่่อมา Mobile Internet ในไทยได้พัฒนาต่อเนื่อง

มาพร้อมๆกันกับทั่วโลก อย่างเทคโนโลยี GPRS และ EDGE 

(2G) ในยุคแรกๆที่ทำาให้เราสามารถส่งข้อมูลที่เป็นข้อความ

ตัวอักษร และรูปภาพขนาดเล็กๆได้ แม้จะเริ่มมีการเชื่อมโยง

แบบออนไลน์ แต่เทคโนโลยีในยุคนั้นยังขาดความเสถียรใน

การรับส่งข้อมูล จนทำาให้ผู้ใช้ไม่ได้รับประสบการณ์ที่ดีแต่

อย่างใด ต่อมาจนถึงในปี พศ. 2555 ที่ทางสำานักงานคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ไดม้กีารเปดิประมลูระบบ 3G 

ในคลื่นความถี่ต่างๆ จนทำาให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

มอืถอืในไทยสามารถให้บริการ Mobile Internet ในรปูแบบ 

3G ได้เป็นครั้งแรก ซ่ึงระบบ 3G ดังกล่าวทำาให้การใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์พกพาประเภทต่างๆ ทำาได้

สะดวกรวดเรว็ และมคีวามเสถยีรสงู จนทำาให้โทรศัพทม์อืถอื 

โดยเฉพาะกับ Smart Phone สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร ในรูปแบบต่างๆ ได้ในระดับเดียวกับการใช้

อินเทอร์เน็ต ผ่านคอมพิวเตอร์แบบปกติ ปัจจุบัน 3G 

ประเทศไทยสามารถใหบ้รกิารการดาวนโ์หลดข้อมลูไดส้งูมาก

ถึง 42 Mb ต่อวินาที กล่าวให้เห็นภาพง่ายๆคือเราสามารถ
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ดาวน์โหลดหนัง DVD 1 แผ่นลงมาสู่โทรศพท์มือถือได้ โดย

ใช้ระยะเวลาราวๆ 15 นาทีเท่านั้น ปัจจุบันมีการให้บริการ 

Mobile Internet ในรูปแบบของ 4G ซึ่งทำาให้ความเร็วใน

การใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นเร็วมากขึ้น

ไปอีก

Smart Phone+Mobile Internet ช่องทางการสื่อสาร

สมัยใหม่ 

 จากการท่ีโทรศัพทม์อืถอืมหีนา้จอสมัผสัขนาดใหญ่

แบบละเอียดสูง และมีระบบปฏิบัติการในเครื่อง ผนวกกับ

การที่ Mobile Internet ในประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพ

ทีส่งูขึน้ ทำาใหใ้นป ี2559 ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ผา่นโทรศพัทม์อืถอื

ในไทยมีสูงถึง 68 ล้านคน โดยเป็นผู้ใช้ Smart Phone ถึง 

20 ล้านคน และมีแน้วโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี

 ในทางนิเทศศาสตร์นั้นโทรศัพท์มือถือ Smart 

Phone และ Mobile Internet จัดเป็นช่องทางการสื่อสาร 

(Channel) อันทันสมัย ที่ทำาลายข้อจำากัดเรื่อง “กาละ และ

เทศะ” หรือ Space and Time ในการสื่อสารโดยสิ้นเชิง 

กลา่วคอืผูใ้ชส้ามารถตดิตอ่สือ่สารผา่นทางระบบอนิเทอร์เนต็

ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ สามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้ทุกๆที่ 

และทกุเวลาทีต่นเองตอ้งการ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ทนัท ีเพยีงหยบิ

โทรศพัทม์อืถอืออกจากกระเป๋าของตนเอง และใชน้ิว้มอืของ

ตนเองสัมผัสบนหน้าจอเพียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่องทางการสื่อสารแบบเดิมๆอย่างสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

หรือแม้กระท่ังการใช้อินเทอร์เน็ตเปิดรับสารผ่านทาง

คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆ ที่เต็มไปด้วยข้อจำากัดในเรื่อง 

Space and Time มากมาย ทำาให้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง 

Mobile Device นั้นเป็นตัวเลือกในอันดับแรกในการติดต่อ

สื่อสารในยุคปัจจุบัน 

 ตามความเห็นของผู้เขียนแล้ว ไม่ใช่เพียงความทัน

สมัยของเทคโนโลยีในเรื่องของ Mobile Device หรือ Mo-

bile Internet เพียงอย่างเดียวที่ผลักดันให้เกิด Mobile 

Revolution ในไทย หากแต่กลไกของตลาด ที่สอดคล้องกับ

ความตอ้งการทีส่งูขึน้ และการทีเ่กดิการแขง่ขนัทางธรุกจิ ได้

ทำาให้ราคา ค่าเคร่ือง Mobile Device และค่าบริการ

อนิเทอรเ์นต็ผา่นโทรศพัทม์อืถอืนัน้ถกูลงเป็นอยา่งมาก ซึง่นา่

จะเปน็ปจัจยัตน้ๆทีก่ารแพรก่ระจายทางนวตักรรมนัน้เปน็ไป

อย่างรวดเร็ว (Diffusion of Innovation) กล่าวคือแต่ก่อน

กลุม่ผูใ้ช ้Smart Phone และอนิเทอรเ์นต็ในไทยนัน้จำากัดอยู่

ในกลุ่มคนเมืองที่มีรายได้ค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบันเครื่อง 

Smart Phone สามารถหาซื้อได้ในราคาหลักร้อยบาท ส่วน

คา่บรกิารการใช ้3G ก็ถกูคดิราคารวมกบัคา่บรกิารรายเดอืน

แบบปกติ ซึ่ง 3G ก็ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมี

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI Hotspot) ที่ผู้ให้

บริการมือถือแต่ละค่าย ก็ให้บริการตามสถานทีต่่างๆอีกด้วย 

ทำาให้กลุ่มผู้ใช้ Smart Phone และ Mobile Internet ได้

เพิ่มจำานวนอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เขียนมองว่าปัจจัยด้านราคาที่

ถูกลงนี้ เป็นเหตุผลหลักอย่างแท้จริง และจะเป็นตัวเร่ง

ปฏิกิริยาที่สำาคัญที่ทำาให้ประเทศไทยเกิด Mobile Revolu-

tion ได้อย่างสมบูรณ์

ความนิยมในเครือข่ายสังคมออนไลน์

 ในยคุทีอ่นิเทอรเ์นต็กำาลงัไดร้บัความนยิมนัน้ ไดเ้กดิ

บรกิารรปูแบบออนไลนป์ระเภทหนึง่ทีเ่รียกวา่ เครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ หรือ Social Network เกิดขึ้น โดยเป็นบริการที่

พัฒนามาจาก Instant Messenger หรือบริการสนทนา

โต้ตอบแบบออนไลน์ อย่าง ICQ, MSN Messenger, Yahoo 

Messenger, Skype ฯลฯ ซึ่งบริการ Social Network จะ

เปน็ลกัษณะการสรา้งสงัคมออนไลนข์ึน้มาผา่นการเพิม่เพือ่น 

และแชร์ข่าวสาร และประสบการณ์ต่างๆให้สังคมออนไลน์

ของตนให้กลุ่มสนทนาของตนได้มีประสบการณ์ร่วมกัน จุด

เด่นของ Social Network อยู่ท่ีการแสดงความคิดเห็นต่อ

ประสบการณ์ได้ทันที และกลุ่มสนทนาสามารถโต้ตอบใน

ประเด็นเดียวกันได้ทั้งหมดทุกคน ซึ่ง Social Network ใน

ยุคแรกๆอย่าง Hi5 นั้นได้รับความนิยมอย่างมากใน

ประเทศไทย จนมีผู้ใช้มากถึง 2 ล้านคน ในปีพศ. 2551 ซึ่ง

จัดว่าสูงมากในขณะนั้นที่จำานวกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยยังมี

เพียงไม่กี่ล้านคนเท่านั้น

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ค

 ในปี คศ. 2004 มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuck-

erberg) และ เอดูอาร์โด เซเวอร์ริน (Eduardo Saverin) ได้

ก่อต้ังเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อเฟซบุ๊ค (Facebook) จน

เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก ซึ่ ง ในยุคแรก                        

Facebook ให้ความสนใจในบริการผ่านทางรูปแบบเว็บไซต์

แบบเดิมๆ ก่อนที่จะทำาโปรแกรม (Mobile Application) 

เพือ่ลงในโทรศพัทมื์อถอืแบบ Smart Phone ในภายหลงั จน
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ได้รับความนิยมในหมู่ Mobile User เป็นอย่างมาก ซึ่ง

ปัจจุบันเฟซบุ๊คจัดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความ

นิยมมากที่สุดในโลก สำาหรับในประเทศไทยนั้นมีจำานวนผู้ใช้

เฟซบุ๊คมากถึง 47 ล้านคน ถือว่ามีจำานวนมากเป็นอันดับที่ 9 

ของโลก 

 ต่อมาในปีคศ. 2011 บริษัท Naver Corporation 

ได้ก่อตั้งไลน์ (LINE) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำาหรับโทรศัพท์มือถือ 

Smart Phone ขึ้น โดยไลน์ มีจุดเด่นในการเป็น Instant 

Messenger ทีผ่สมผสานการใหบ้รกิารในลกัษณะของ Social 

Network เข้ามาด้วย ในประเทศไทยไลน์ ได้รับความนิยม

เป็นอย่างสูงจนมีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ราว 40 

ล้านคน

 เฟซบุ๊ค และไลน์ ต่างเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์

ทีไ่ดร้บัความนยิมเปน็อยา่งสงูในประเทศไทย โดยผูใ้ชน้ยิมใช้

บริการผ่านทาง Smart Phone เป็นหลัก ทั้งนี้ปัจจัยในแง่

ของเทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือ อย่างหน้าจอ Touch 

Screen ขนาดใหญ่ที่แสดงผลได้ละเอียด การที่โทรศัพท์มี

กล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน และความรวดเร็วของ  

Mobile Internet ผสมผสนานเข้ากับการให้บริการของ  เฟ

ซบุ๊ค และไลน ์ทีต่อบสนองความตอ้งการในการสือ่สารของผู้

ใชไ้ดเ้ปน็อยา่งดนีัน้ ลว้นเปน็เหตผุลทีส่ง่เสรมิกนัทำาใหจ้ำานวน

ผู้ใช้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หากมอง เฟซบุ๊ค และไลน์ เป็นช่อง

ทางในการติดต่อสื่อสารแล้ว ทั้งคู่ต่างเป็นช่องทางในการ

สื่อสารแบบ Interactive ที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารกันแบบสอง

ทางได้อย่างรวดเร็ว จนทำาให้โดยรูปแบบของสารที่ส่งหากัน

นั้นสามารถเป็นได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ โดยใช้

จุดเด่นของ Smart Phone และ Mobile Internet มาใช้

นั่นเอง 

 ผู้เขียนมีความเห็นว่าความนิยมในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ค และไลน์ นั้นเป็นปัจจัยทางด้านช่อง

ทางการสื่อสารสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ทำาให้เกิด Mobile 

Revolution ในประเทศไทย กล่าวคือจุดเด่นของเครือข่าย

สังคมออนไลน์คือการสร้างสังคมของตนเองผ่านทางโลก

ออนไลน์ เพื่อติดต่อสื่อสารกันแบบ Interactive นั้น ทำาให้ผู้

ใช้ (Sender) นั้นเกิดความต้องการในการเพิ่มเพื่อนเข้าไปใน

สังคมของตน เพื่อที่จะส่งสารต่างๆไปยังเพื่อนในกลุ่ม เจะได้

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆด้วยกัน ซึ่งหากเพ่ือน 

(Receiver) ยังไม่มี Application ใช้งานนั้น Receiver นั้นๆ

ยอ่มจะตอ้งแสวงหาทางทีจ่ะเขา้ไปสูสั่งคมออนไลน ์เพือ่ทีจ่ะ

รบัขอ้มูลขา่วสารจากผูส้ง่สารได ้หากมองยอ้นกลบัไปในเรือ่ง

ของราคาของโทรศัพท์ Smart Phone และ Mobile Inter-

net ทีถ่กูลงเปน็อยา่งมากนัน้ ยอ่มจะทำาใหผู้ใ้ชห้าซือ้ Mobile 

Device ได้ง่าย อาจกล่าวสรุปได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ทำาให้เกิดความต้องการอยากมีเหมือนเพื่อน จนนำาไปสู่การ

หา Mobile Device มาใช้ในที่สุด

รูปแบบของสารใน Mobile Revolution

 หลังจากท่ีโทรศัพท์แบบ Smart Phone และ 

Tablet เป็นที่นิยมในสังคมไทย และ Mobile Internet มี

ความเร็ว และความเสถียรเทียบเท่าการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ทำาให้เว็บไซต์ต่างๆ ในไทย ต้องปรับ

เปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา (Content) ท่ีใช้นำาเสนอ เพื่อให้

สอดคล้องกับความนิยมใน Mobile Device ที่เกิดขึ้น กล่าว

คอืเนือ้หาในเวบ็ไซตใ์นปจัจบุนัตอ้งคำานงึถงึการแสดงผลผา่น

ทางหน้าจอ Mobile Device เป็นหลัก มากกว่า เพื่อทำาให้ผู้

ใช้ Mobile Device นั้นเกิดความสะดวกสบายในการเข้ามา

เปิดรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด (Easy Navigation) เพื่อให้

เกิดทัศนคติที่ดีในการเข้ามาชมเว็บไซต์ จนนำาไปสู่พฤติกรรม

การเขา้มายงัเวบ็ไซตท์ีส่งูขึน้ จนทำาใหเ้วบ็ไซตน์ัน้ๆมสีถติกิาร

เขา้ชมทีส่งูขึน้ (Traffic) ทา้ยทีสุ่ดเวบ็ไซตน์ัน้ๆจะนำาความนยิม

ที่ได้รับไ ปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับเว็บไซต์นั้นๆใน

ลำาดับต่อไป เช่นการเก็บค่าสมาชิก หรือขายโฆษณา

 รูปแบบเนื้อหาดังกล่าวนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มี

ลกัษณะเหมาะกบัการใช้งานผา่นหนา้จอแบบสมัผสั มกีารใช้

นิ้วเลื่อนไปมา มีการจีบนิ้วเพื่อขยายหรือลดขนาดเนื้อหา  มี

การเอาจ้ิมไปยังลิงก์ที่ต้องการ แทนการใช้เมาส์คลิกแบบ

เดมิๆ ซึง่การแสดงผลเนือ้หาจะมกีารปรบัขนาดตวัอกัษร และ

รปูแบบการจดัวางแบบอตัโนมตั ิ(Responsive Design) เพือ่

ให้ผู้ใช้สามารถเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ 

Tablet ได้โดยเน้ือหายังคงแสดงผลเป็นเนื้อหารูปแบบ

เดียวกัน แม้ขนาดหน้าจอและความละเอียดของอุปกรณ์จะ

แตกต่างกัน หรือแม้จะพลิกหน้าจอไปมา การแสดงผลของ

เนื้อหาก็จะถูกปรับให้พอดีกับหน้าจอเสมอ  

 นอกจากนี้แม้หน้าจอในโทรศัพท์มือถือ หรือ Tab-

let จะมีขนาดใหญ่ และแสดงผลได้ละเอียดมากแค่ไหน ก็ยัง

เปรยีบเทยีบไมไ่ดก้บัการอา่นขอ้มลูขา่วสารผา่นสือ่สิง่พมิพท์ี่

มีขนาดหน้าที่ใหญ่กว่า หรือการดูข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

โทรทัศน์จอใหญ่ๆ ด้วยข้อจำากัดในเรื่องขนาดของจอที่เน้น

การพกพานี้ ทำาให้เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือ Mobile Applica-

tion ต่างๆนั้นต่างเน้นเน้ือหาเป็นรูปภาพเป็นหลัก โดยเน้น

การแสดงรูปภาพเชิงสัญลักษณ์มากขึ้น ที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจ

ไดท้นัทจีากการเหน็ภาพ และลดเนือ้หาทีเ่ปน็ขอ้ความใหน้อ้ย

ลง นอกจากนีย้งัเนน้การสรปุเนือ้หาเปน็ประเด็นทีช่ดัเจนมาก

ขึน้ เพือ่ประกอบกบัรปูภาพทีส่วยงาม ตวัอยา่งขอ้มลูลกัษณะ

นี้เช่น Infographic เป็นต้น 
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การเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชน

 หลังจากที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ดูข้อมูล

ข่าวสาร และความนิยมในการใช้เฟซบุ๊ค และสื่อสังคนออน

ไลน์อันอื่นๆนั้น ทำาให้พฤติกรรมในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

ของผู้รับสารนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง กล่าวคือผู้ใช้จะติดตาม

ข่าวจากเว็บไซต์ต่างๆผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ รวมถึง

การตดิตามขา่วจากในเพจ (Page) ของสือ่มวลชนผา่นทางเฟ

ซบุ๊คเป็นหลัก ซึ่ง ผู้อ่านต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารตลอด

เวลา ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ มีการ  Refresh เพื่อดูการ

อัพเดทเนื้อหาในประเด็นที่ตนเองกำาลังติดตาม มีการโต้ตอบ

แบบ Realtime ในประเด็นที่ตนเองกำาลังอ่านอยู่ เช่นการ

แสดงความเห็นผ่านทางเฟซบุ๊คใต้ข่าวที่ตนเองกำาลังอ่านอยู่ 

และมีผู้ใช้รายอื่นๆมาคุยโต้ตอบกันเป็นต้น

 การทำางานของสือ่มวลชนในยคุนี ้จงึตอ้งเนน้ความ

รวดเร็วในการนำาเสนอเนื้อหาเป็นหลัก เจ้าไหนสามารถตอบ

สนองความต้องการอันรวดเร็วของผู้ใช้ได้ ก็จะทำาให้ผู้ใช้เกิด

ทัศนคติที่ดีจนกลับมาอ่านข่าวบ่อยๆ ซึ่งหากมองจำานวนอัน

มหาศาลของผู้ใช้ Mobile Device ในไทยแล้ว การที่มีผู้ใช้

จำานวนมากมากอ่านข่าวเป็นประจำา จะทำาให้ส่ือมวลชนเจ้า

นัน้ๆเปน็ทีน่ยิม จนมอีตัราการเขา้ชมทีส่งู (Traffic) ซ่ึงในทา้ย

ทีส่ดุสือ่มวลชนกจ็ะสามารถหารายได ้ดว้ยการขายโฆษณาใน

หน้าเนื้อหานั้นเอง

 นอกจากนี้การที่  Mobile Internet มีความเร็วสูง 

ประกอบกับเฟซบุ๊คมีฟังก์ชั่นใหม่ที่เรียกว่า LIVE ที่สามารถ

ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊คได้ด้วยตนเอง ทำาให้ส่ือมวลชน

หลายเจ้ามีเนื้อหารายงานข่าวแบบ สดโดยใช้ฟังก์ชั่น LIVE 

ดงักลา่ว รวมถงึการนำาคลปิรายการขา่วของตนทีอ่อกอากาศ

ทางโทรทัศน์ มาให้ผู้ชมสามารถดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้

อีกด้วย

ตัวอย่าง Facebook LIVE 

 ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า เนื่องจากผลทางธุรกิจ

ที่ต้องการสร้าง  Traffic ให้กับองค์กรของตน ทำาให้มี

สือ่มวลชนหลายเจา้ในปจัจบุนัเนน้การเขยีนพาดหวัไปในเชิง

ล่อหลอกให้คนคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้น ซึ่งทั่วโลกรู้จักกันดีใน

ฐานะ Click-baiting Headline กล่าวคือไม่ได้บอกตรง ๆ  ใน

หวัขอ้ขา่ววา่เกดิอะไรข้ึน แต่เปน็การทา้ทายสร้างความอยาก

รู้อยากเห็นให้คนคลิกเข้าไปอ่านแทน ซึ่งได้เปลี่ยนรูปแบบ

การเขียนหัวข้อข่าวแบบเดิม ที่เป็นการสรุปใจความทั้งหมด

ของข่าวให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้รับสารไม่ต้องเข้าไปอ่านเนื้อ

ความในข่าวทั้งหมด

 

พฤติกรรมผู้ใช้ Mobile Device

 หลักจากการปฏิวัติไปสู่ยุคของ  Mobile Revolu-

tion แล้ว จุดเด่นในเรื่องขนาดที่พกพาง่าย แต่เปี่ยมไปด้วย

เทคโนโลยีเชั้นสูง และ Mobile Internet ที่มีความเร็ว และ

ความเสถียรเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารผ่าน

ทางสื่อออนไลน์ได้เป็นอย่างดีนั้น ทำาให้ปัจจุบันผู้ใช้ Mobile 

Device สามารถใช้ Mobile Device เปิดรับข้อมูลข่าวสาร

ได้ในทุกสถานการณ์จนนำาไปสู่พฤติกรรมการใช้ในลักษณะ 

“เสพติด” กันมากขึ้น ซึ่ง Retrevo Gadgetology Report 

บริษัทวิจัยของสหรัฐฯ เผยผลสำารวจพฤติกรรมผู้คนที่มีต่อ

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Twitter 

และ MySpace จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน พบว่า เกือบ 

50% เขา้ดูขอ้ความชว่งตืน่ตอนเชา้และบนเตยีงกอ่นเขา้นอน 

หรือเข้าเช็กสถานะ Facebook ของตนอย่างน้อยวันละ 1 

ครั้ง และอีก 16% เผยว่าได้รับข้อมูลข่าวสารประจำาวันจาก

เว็บไซต์เหล่านี้ ยังไม่รวมถึงอีก 10% ที่ต้องเข้าความ

เคลื่อนไหวล่าสุดทุกๆ2-3 ชั่วโมง ในประเทศไทยนั้นการเสพ

ติดการใช้ Mobile Device นี้นำาไปสู่ “สังคมก้มหน้า” กล่าว

คือทุกคนมัวแต่สนใจในหน้าจอของตนเองตลอดเวลาตาม

สถานที่ต่างๆ  เพื่อเสพข้อมูลข่าวสารที่ตนเองสนใจ จนไม่ได้

เงยหน้าขึ้นมามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั่นเอง

 นอกจากพฤติกรรมการใช้ที่เป็นไปในลักษณะเสพ

ติดดังกล่าวแล้ว ข้อจำากัดในเรื่องของขนาดหน้าจอ จนนำาไป

สู่เนื้อหาสั้นๆ เน้นการสรุปให้ได้ใจความนั้น ทำาให้ผู้ใช้ในแง่

ของทัง้ผูส้ง่สาร และผูร้บัสารนัน้ เนน้การสือ่สารแบบรวดเรว็ 

สั้นๆและฉับไว เช่นการพิมพ์โต้ตอบ (Chat) ผ่าน Mobile 

Application ต่างๆ ที่มักไม่สนใจรายละเอียดในการสะกด 

หรือหลักไวยกรณ์ มีการใช้ภาษาสำาหรับการ Chat เฉพาะ

กลุ่ม เน้นการส่งรูปเพื่อสื่อความหมายแทนการพิมพ์ ที่เรียก

ว่า Emoticon กัน 

 สว่นบทบาทของการเปน็ผู้รบัสารนัน้ ผูใ้ช ้Mobile 

Device กเ็น้นการอา่นแบบขา้มๆ (Scan Reading) เปน็หลกั 

จนนำาไปสู่วลีที่มักนิยมพูดกันว่า “อ่านหนังสือไม่เกิน 2 

บรรทัด” ซึ่งมักหมายความว่าผู้ใช้อ่านข้อมูลผ่านทางสื่อ

ออนไลน์ไม่รอบคอบ และถี่ถ้วน และไม่เข้าใจเนื้อหาในท้าย

ที่สุด
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บทสรุปของ Mobile Revolution ในไทย

 การปฏิวัติไปสู่ยุคของอุปกรณ์พกพาไร้สาย หรือ 

Mobile Revolution นัน้ เปรยีบเสมอืนการกา้วขา้มจากการ

ใช้สื่อเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีมาเป็นการใช้สื่อแบบ Mobile 

Device ซึ่งหากมีการปฏิวัติเกิดขึ้นจริง การเปลี่ยนแปลงนั้น

ต้องมีการเปล่ียนแปลงในระดับสังคมโดยรวม จึงจะถือว่า 

Mobile Device นัน้เปน็สือ่ใหมท่ี่ไ่ด้มาทดแทนสือ่ยุคเกา่กอ่น

หนา้อยา่งแทจ้รงิ เฉกเชน่เดยีวกบัการปฏวิตัอิตุสาหกรรมทีม่ี

การนำาเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิต จนนำาไปสู่การ

ผลิตได้ครั้งละมากๆ ที่ทำาให้สภาพเครษฐกิจและสังคม

เกษตรกรรมแบบเดิมๆเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง 

 หากเรานำาแนวความคดิของ อ ีโรเจอร ์(E. Rogers) 

ที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับสื่อแบบใหม่ ที่มีอิทธิพลจน นำาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของมนุษย์และสังคมโดยรวมนั้น 

มาวิเคราะห์กับสถานการณ์์การใช้ Mobile Device ใน

ปัจจุบันว่าประเทศไทยกำาลังก้าวไปสู่ยุค Mobile Revolu-

tion แลว้หรอืยงั ซึง่ อ ีโรเจอร ์ไดก้ลา่วถงึลกัษณะ 3 ประการ

ของสื่อดังต่อไปนี้ 

 1. ลักษณะ Interactive ของสื่อ ที่ทำาให้โต้ตอบได้

ฉบัพลนัทนัท ี - ซึง่สือ่โทรศพัทม์อืถอื Smart Phone สามารถ

โตต้อบไดอ้ยา่งทนัท ีโดยใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ผา่นทาง

มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

 2. ลกัษณะ Individualized/Demassified ทีท่ำาให้

ผูร้บัสารเลอืกเปดิรบัขอ้มูลทีต่นเองตอ้งการได ้- ผูใ้ช ้Mobile 

Device สามารถเลือกเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ตนเองต้องการได้ 

รวมไปถึงการเลือก Like หรือ Follow ในสิ่งที่ตนเองสนใจ

ในสื่อสังคมออนไลน์ได้

 3. ลักษณะ Asyncronous ที่สามารถเก็บข้อมูล

แยกเป็นส่วนๆได้ไม่ต้องรวมอยู่ด้วยกัน - เนื้อหาที่ผู้ใช้ดูผ่าน

ทางโทรศัพท์นั้นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ซึ่ง

รูปภาพ หรือข้อมูลต่างๆที่ดูในโทรศัพท์มือถือก็สามารถเก็บ

บันทึกลงในเครื่องได้

 จากเหตุผลการวิเคราะห์ที่ได้กล่าวไปในแง่ของสื่อ

แบบใหม่ของ Mobile Device ประกอบกับจำานวนตัวเลขผู้

ใช้อันมหาศาลของ Mobile Device ในประเทศไทย ทำาให้

เราสามารถสรุปได้ว่า ประเทศไทยได้ก้าวมาสู่การปฏิวัติไปสู่

ยุคอุปกรณ์พกพาไร้สาย หรือ  Mobile Revolution แล้ว 

โดยปัจจัยสำาคัญที่ผลักดันได้แก่ 1) ช่องทางการสื่อสารในรูป

แบบของโทรศพัท ์Smart Phone ทีม่จุีดเดน่ในเรือ่งของหนา้

จอแบบ Touch Screen และระบบปฏิบัติการอันชาญฉลาด

ดุจการใช้คอมพิวเตอร์  2) ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์

มือถือ หรือ Mobile Internet ที่มีความเร็ว และความเสถียร

สงู ซึง่ทำาใหข้อ้จำากดัเรือ่ง Space and Time หมดไป 3) ราคา

ของโทรศพัท ์Smart Phone และคา่บรกิารอนิเทอรเ์นต็ผา่น

มือถือที่ลดลง ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นส่วน

สำาคญัทีส่ดุ เพราะทำาใหผู้ใ้ชส้ามารถซือ้มาใชง้านไดง้า่ยขึน้ 4) 

ความนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่จะผลักดันให้ผู้ที่ยังไม่มี 

Mobile Device ไปหาซื้อมาใช้ เพื่อที่จะมีใช้เหมือนคนอื่น

 สว่นผลทีต่ามมาหลงัจาก Mobile Revolution 1) 

ผู้ใช้ในบทบาท Sender/Receiver เสพติดการใช้ Mobile 

Device มากขึ้น 2) ผู้ใช้แลกเปลี่ยนข้อมลข่าวสารในลักษณะ

รีบร้อนขาดความรอบคอบ 3) สื่อมวลชนนำาเสนอข่าวผ่าน

ทางสื่อ Mobile มากขึ้น 4) รูปแบบการเขียนข่าวที่เป็นไปใน

เชิงล่อลวง ให้คนเข้าไปอ่าน มากกว่าการสรุปข้อเท็จจริง

เหมือนในอดีต

 หากมีการศึกษาเพิ่มเติมจากบทความชิ้นนี้ ผู้เขียน

แนะนำาให้มกีารศกึษาเจาะลกึไปในเรือ่งของพฤตกิรรมผูใ้ช้สืือ่ 

Mobile Device เพือ่ดูความถีใ่นการใช้ ความตอ้งการขา่วสาร

ด้านอื่นๆ และการมีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ นอกจากนีก้ารศึกษาทศันคต ิและการตระหนกัเรือ่ง 

Mobile Revolution ของคนในสังคมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

เป็นอย่างยิ่ง
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