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บทคัดย่อ 

ปรากฏการณ์การล่าแม่มด (Witch Hunting) เริ่มมีปรากฏในแถบทวีปยุโรป ในสมัยยุคกลาง 
(Medieval) โดยมีหลักฐานเชื่อมโยงกับความเชื่อที่ไม่สามารถอธิบายได้ของมนุษย์ เช่น การที่พืชผล
ไม่ให้ผลผลิตตามต้องการ ปศุสัตว์ล้มป่วย การเกิดภัยพิบัติต่างๆ  อันไม่สามารถอธิบายได้โดยผัสสะของ
มนุษย์ในสมัยนั้น ต่างถูกผลักให้เกิดความเป็น “แม่มด” ทั้งสิ้น โดยจากหลักฐานที่เป็นงานเขียนเก่ียวกบั
การระบุตัวตนของแม่มด กลายเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่งที่สะท้อนลักษณะไม่พึงประสงค์บางประการต่อ
มนุษย์เพศหญิง กล่าวคือ มีการเชื่อมโยงความเป็น “เพศหญิง” เข้ากับความไม่สมบูรณ์ การหย่าร้าง 
(ความเป็นหม้าย) การขาดซึ่งความครบถ้วนทางเพศ ตลอดจนการเชื่อมโยงไฝ ปาน หรือจุดด่างด าต่างๆ 
บนร่างกาย เข้ากับเคร่ืองหมายแห่งความเป็นซาตาน หรือปีศาจ เท่ากับว่าการที่เพศหญิงจะมีความเป็น
มนุษย์ได้อย่างไม่ถูกกล่าวหานั้น ผิวพรรณต้องสะอาดหมดจด ปราศจากไฝฝ้าใดๆ มิเช่นนั้นแม่มดจ าเปน็
เหล่านั้นจะถูกเปลือยร่างและเผาประจานที่จัตุรัสของชุมชนอย่างเลี่ยงไม่ได้  

เมื่อวิทยาศาสตร์เติบโตขึ้นในสังคมมนุษย์ ความแคลงใจสงสัยในปรากฏการณ์ต่างๆ  เริ่มมี
ความคลายตัวลง ค าตอบทางวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาแทนที่อ านาจมืดของแม่มด ท าให้“การล่าแม่มด” 
นั้นหายไปจากโลก จนกระทั่งในศตวรรษที่ 21 การ “ล่าแม่มด” กลายเป็นค าที่ใช้แทนความหมายของ
การขุดคุ้ยข้อมูลของผู้กระท าความผิดบางอย่างทางสังคม โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกสืบหาและประจานบน
โลกออนไลน์ รอให้ผู้คนในโลกออนไลน์สามารถน าข้อมูลเพื่อไปประจานต่อ ด่าทอ หรือลงโทษนอก
กฎหมาย  เหมือนอย่างการลงโทษแม่มดในสมัยยุคกลางที่เป็นการเผาประจาน  ซึ่งการล่าแม่มดใน
ปัจจุบัน นอกจากจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้กระท าผิดนั้นแล้ว บุคคลแวดล้อมหรือครอบครัวต่าง
ได้รับผลกระทบทางสังคมไปด้วย และถึงแม้ว่าจะมีการให้ความรู้และการรณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy) ในหลายๆ ช่องทางเพื่อลดพฤติกรรมการล่าแม่มดดังกล่าว  แต่เมื่อมีผู้กระท าผิด
                                                           
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 
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เกิดขึ้น พฤติกรรมการล่าแม่มดก็ยังคงมีอยู่และมีความรุนแรงแปรผันตามเหตุการณ์ความเสียหายที่
เกิดขึ้น โดยอาจจะเป็นการสะท้อนวาทกรรมบางอย่างที่แสดงว่าสภาพกฎหมายในสังคมบางครั้งมีความ
ล่าช้า บกพร่อง ไม่เหมาะสม  เลือกปฏิบัติแค่เพียงบุคคลบางกลุ่ม หรือละเว้นบุคคลบางกลุ่มจากความมี
อ านาจบางอย่างของผู้กระท าผิด ท าให้สังคมในส่วนอ่ืนต้องมีการลงโทษด้วยการแสดงพฤติกรรมการล่า
แม่มดในโลกออนไลน์ชดเชยในส่วนที่ขาดหายไปของบทลงโทษทางกฎหมายก็เป็นได้ 
ค าส าคัญ:  ล่าแม่มด  รู้ทันสื่อ  อินเทอร์เน็ต 
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Abstract 

The witch hunting phenomenon was stated in the written evidence of European 
Medieval period. There were several linkages for the witch with the sexual imperfection, 
evil, Satan and some unexplainable situations; false harvesting, storm, poor weather, 
death of animal in the farm and the divorcing. From the witch hunting manuscript about 
the witch identification, the discourse was emphasized on female and some 
imperfections (divorced, widow, moles or dark spots on skin were considered the marks 
of evil), reflecting the definition of female human to be perfect and spotless. Otherwise, 
she would be naked-tied up with the wooden pole reviled in town square and flamed.  

When scientific knowledge bloomed into the world, the reasoned and 
experimented answers chased away the witch-blaming. Witch hunting phenomenon 
disappeared. In 21st century, the “Witch-Hunting” is back again to the world in online 
space. Personal data of the witch, people who do something improper, hazardous or 
crime-like to the dominant culture and society, are dug, provided and reviled on the 
internet while other people can track, curse or do the outlaw-punishments as the same 
way the witches were executed in medieval period. Although there are many “Media 
literacy” campaigns aiming to reduce the witch hunting phenomenon and determining 
the unimpressive consequences, they still take place every time when there is the 
“witch” in the society. This situation may reflect some problems about the law and 
regulation control in society; delayed-actions, refrainment, side-takings and injustices. 
So, the witch hunting phenomenon may have to compensate and redeem this part in 
the world, at least on the internet. 
Keywords:  witch hunting, media literacy, internet 
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บทน า 
ในบริบทของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ า

สมัยแห่งศตวรรษที่ 21 การเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์
สื่อสาร การเชื่อมต่อกับโลกโซเชียลเพียงปลาย
นิ้ว แต่ด้วยการสื่อสารที่มีความรวดเร็วนี้ เอง 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางการสื่อสารรูปแบบ
หนึ่งขึ้นบนชุมชนออนไลน์ ซึ่งมักจะปรากฏอยู่
บ่อยครั้งเมื่อมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้กระท า
การที่ขัดแย้งต่อบรรทัดฐานของสังคม สิ่งที่มักจะ
เกิดขึ้นตามมาคือ การขุดค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล 
ทั้งชื่อจริง นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
บัญชีใช้งานบนโลกออนไลน์ สถานที่ท างาน 
ตลอดจนครอบครัว  สั งกัด หรือแม้กระทั่ ง
มหาวิทยาลัยที่บุคคลนั้นได้ศึกษาอยู่ ข้อมูลส่วน
บุคคลเหล่านี้มักจะถูกจัดหาและน ามาไว้บนโลก
ออนไลน์ รอผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ เข้ามาเพื่อท าการ
ผลิตซ้ าทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น หรือ
แม้กระทั่งการแบ่งปัน (Share) ออกไปในวงกว้าง
มากขึ้น โดยบุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่กระท า
ผิดจริง หรืออาจเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้ แต่พฤติกรรม
การผลิตซ้ าในวงกว้างเหล่านั้นก็ได้สร้างความ
เสียหายต่อจ าเลยสังคมไปแล้วทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่แตกต่างกับ “ปรากฏการณ์การล่า
แม่มด” ที่เคยเกิดข้ึนบนโลกใบนี้ในอดีตที่ผ่านมา 
ซึ่งในวันนี้ ปรากฏการณ์โหดร้ายนั้นคืนชีพขึ้นมา
อีกครั้ ง  บนโลกออนไลน์และสื่ อใหม่อย่า ง
อินเทอร์เน็ต  

“แม่มดแห่งยุคกลาง” – วาทกรรมเดิม
จากศาสนา  

        “แม่มดมีตัวตนที่เกิดขึ้นจริง แต่ควร
ต้องได้รับการฆ่า” ( Linder, 2005) เป็นหลักฐาน
ที่ปรากฏขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 6 จากคัมภีร์ของ
ชาวยิว หลังจากนั้นเมื่อมาถึงยุคกลาง(Medieval 
Age) ที่ ค ริ ส ต จั ก ร แผ่ ข ย า ยอ าณาบริ เ วณ
ครอบคลุมยุโรป ประชาชน บาทหลวง มีความ
เชื่อมั่นในพระเจ้า จนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นเพียงผู้
เดียวที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติ ส่วนซาตานและ
แม่มดไม่อาจมีอ านาจเหล่านั้นได้ แต่อย่างไรก็
ตาม Thomas Aquinas กลับมีข้อ โต้แย้ งว่ า 
วิญญาณชั่วร้าย (Demons) จะท าให้คนท าตาม
ความยั่วยุของตนเอง (Temptation)  ผนวกกับ
ความเชื่อเรื่องเวทย์มนต์ในสมัยนั้น  บุคคล
ผู้วิเศษสามารถใช้เวทย์มนต์ในการเพิ่มผลผลิต
การเพาะปลูกได้ ใช้ในการรักษาอาการป่วยได้ 
เป็นต้น จึงท าให้ความมี เวทย์มนต์เป็นสิ่ งที่
น่าเชื่อถืออย่างหนึ่ง (Lambert, 2015) 

        หลังจากนั้นในช่วงปลายยุคกลาง 
เริ่มมีความเชื่อเรื่องการเสพสังวาสกับซาตาน 
หรือการแสดงความจงรักภักดีต่อซาตานของพวก
แม่มด การร่ายมนต์คาถาใส่ผู้อ่ืน การเสพสังวาส
กับสัตว์ การท าให้เกิดพายุ ท าให้ความคิดเรื่อง 
“เหตุร้ายจากแม่มด” เริ่มเป็นรูปเป็นรอยขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ. 1400 เช่น ความเสียหายต่อ
การเกษตร หรือ เด็กทารก (Linder, 2005) 
จนกระทั่งต่อมาได้มีการพิมพ์หนังสือ “คู่มือการ
ล่าแม่มด” ขึ้นในปี ค.ศ. 1484  และมีการตรา
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เอกสารว่า การใช้เวทย์มนต์เป็นความผิดร้ายแรง 
พร้อมกับมีวิธีดูว่าใครเป็นแม่มด และวิธีปราบแม่
มด จนมีค ากล่าวว่า “คู่มือการล่าแม่มด เป็น
หนังสือที่อันตรายที่สุดในโลกในบรรดาหนังสือที่
มีทั้งหมด” (https://www.jw.org/en/publications/ 
magazines/g201405/european-witch-hunts/) โดย
มีการจัดพิมพ์ถึง 14 ครั้ง ในระยะเวลาประมาณ 
33 ปี และอีก 16 คร้ังหลังจากนั้น  (Ellerbe, no 
date) 

ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น “แม่มด” เกิด
จากวาทกรรมเรื่อง “เพศ” เป็นหลัก ร้อยละ 80 
– 90 ของแม่มดที่ถูกล่าเป็นเพศหญิง  Ellerbe 
(no date) กล่าวถึงข้อมูลเรื่องการล่าแม่มดใน
ยุโรปไว้ว่า มีหลักฐานที่เชื่อมโยงเพศหญิงเข้ากับ
สิ่งไม่ดีตามความเชื่อทางศาสนา เช่น มนุษย์เพศ
หญิงเกิดจากความผิดพลาดของพระเจ้า มนุษย์
เพศหญิงเกิดขึ้นมาจากบาป มนุษย์เพศหญิง
เชื่อมโยงกับความเป็นเนื้อหนังมากกว่าเพศชาย 
และที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการล่าแม่มดคือ หญิงที่
เป็นแม่มดมักมีการสะสมอวัยวะเพศชายไว้รวมๆ 
กัน วางไว้ในรังนก โดยมักจะมีเพศชายที่ประสบ
เหตุอวัยวะเพศหายอยู่บ่อยครั้ง จนต้องเดินทาง
มาหาแม่มดให้ช่วยต่อคืนให้ 
 ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1500 การล่าและเอา
ชี วิ ตแม่มดเริ่ม เกิดขึ้ นอย่างจริ งจั ง  โดยใน
ระยะเวลา 160 ปี จาก 1500 ถึง 1660 (ช่วงยุค
ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ) ในทวีปยุโรปมีการคร่าชีวิต
แ ม่ ม ด อยู่ ร ะห ว่ า ง  50,000 – 80,000 ร า ย 
(http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/

salem/ witchhistory.html) ผู้ต้องสงสัยมักเป็น
หญิงม่ายที่ไม่มีคนดูแล คนแก่ หรือ ผู้หญิงที่ใช้
สมุนไพรรักษาผู้อ่ืนแต่ไม่เป็นผล โดยข้อกล่าวหา
มักจะเป็น การท าให้เกิดน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บตก 
วัวไม่มีน้ านมให้รีด เพศชายเสื่อมสมรรถภาพทาง
เพศ เป็นต้น ในการสอบสวน (หรือเรียกว่า การ
ทรมาน) ผู้ต้องหาจะถูกจับแช่ในน้ าเย็นศักดิ์สิทธิ์
หากจมจะแปลว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ถ้าลอย
แสดงว่าเป็นแม่มด เพราะแต่เดิมเชื่อว่าแม่มด
มั ก จ ะ ไ ม่ มี น้ า หนั ก  ( https://www.jw.org/en 
/publications/ magazines/g201405/european-
witch-hunts/) นอกจากนี้ ผู้ต้องสงสัยจะถูกมัด
เปลือยไว้ และมีการก าจัดเส้นขนบนร่างกายเพื่อ
หา หูด ไฝ ปาน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ที่
ซาตานมอบไว้บนร่างกายของเพศหญิง (Ellerbe, 
no date) หากพบ จะน าหญิงผู้นั้นไปเผาหรือ
แขวนคอต่อหน้าสาธารณชน (Lambert, 2015)  
 รัฐบาลต่างๆ  มีการสนับสนุนการล่าแม่
มด ในขณะที่โลกมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
ขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ค้นพบสาเหตุทางการแพทย์มาก
ขึ้น สามารถอธิบายได้และไม่เก่ียวกับการใช้เวทย์
มนต์ของแม่มด ท าให้การล่าแม่มดลดลงใน
ศตวรรษที่ 17 และเมื่อจบศตวรรษดังกล่าวก็ไม่มี
ก า ร ล่ า แ ม่ ม ด อี ก เ ล ย  (https://www.jw.org/ 
en/publication/magazines/g201405/european
-witch-hunts/) โ ด ยต่ อ ม า ใ นยุ ค แห่ ง แ ส ง สว่ า ง
(Enlightenment ) ยุคสมัยของการล่าแม่มดใน
ยุโรปจึงสิ้นสุดลง การบังคับให้ผู้ต้องสงสัยรับผิด
ก ล า ย เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ที่ ผิ ด ม นุ ษ ย ธ ร ร ม 
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( http://law2.umkc.edu /faculty/projects/ 
ftrials/salem/witchhistory .html)  

“แม่ มด ใหม่” – คนธรรมดาแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 

 ปรากฏการณ์การล่าแม่มด ได้
คืนชีพกลับขึ้นมาใหม่ ด้วยระยะห่างจากการ
สิ้นสุดไปแล้วนานถึง 4 ศตวรรษ ในศตวรรษที่ 
21 การล่าแม่มด เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ผ่าน
ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและโลกโซเชียล 
โดยในประเทศไทย สาวตรี สุขศรี (2553) ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการล่าแม่มดออนไลน์ ซึ่ง
เกิดขึ้นในปี 2010 (พ.ศ. 2553) ในแวดวงผู้เล่น
เฟซบุ๊ก ซึ่ งนับเป็นเวทีที่ส าคัญในยุคข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งใช้ เป็นที่สื่อสาร เรียนรู้  ระบาย 
เร่ืองราวต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน  
 การล่าแม่มดในศตวรรษนี้ ไม่ได้เป็น
การจับผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าท าให้เกิดเหตุผิด
ธรรมชาติเหมือนในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ แต่
เป็นการลงทัณฑ์จาก “สังคม” ต่อคนที่มีความคิด
แปลกแยกจากคนหมู่มาก การกระท าที่ผิด
บรรทัดฐาน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
เมื่อเกิดความไม่ถูกใจ ไม่พอใจ รับไม่ได้ ก็จะ
แสดงออกด้วยการโพสต์ข้อความ ตอบโต้ ต่อว่า 
ด่าทอ ทันที รวมถึงการรับข่าวสารจากโลก
อินเทอร์เน็ต ที่ผู้ รับสารไม่ทันอ่านให้หมดก็
สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้อีก
ด้วย และเมื่อเกิดกลุ่มคนที่ ไม่พอใจในเรื่อง
เดียวกันมากเข้า ก็จะกลายเป็นการ “ล่าแม่มด” 

โดยปริยาย (พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ อ้างถึงใน สิร
วุฒิ รวีไชยวัฒน์, 2555)  
 นอกจากการแสดงความคิเห็น หรือ
โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้ว สาวตรี สุขศรี (2553) 
ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรากฏการณ์การล่าแม่มด
ในโลกออนไลน์ว่า มีการน าชื่อจริง นามสกุลจริง 
ประวัติการศึกษา ชื่อบิดามารดา หมายเลข
โทรศัพท์ และรสนิยมส่วนตัวมาเปิดเผยต่อ
สาธารณะ มีการรุมด่าด้วยถ้อยค าหยาบคาย ถูก
สมาชิกที่ร่วมล่าแม่มดวิเคราะห์ในเชิงดูหมิ่น
ต่างๆ  ซึ่งการกระท าเหล่านี้ ท าให้ปรากฏการณ์
การล่าแม่มด น ามาซึ่งปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กันอีกหลากหลาย เช่น การใช้ Hate Speech 
ในการตั้งชื่อ หรือเรียกคน หรือกลุ่มคนที่เป็นแม่
มดด้วยถอ้ยค าที่ส่อไปทางดูถูก ดูหมิ่น, การเหมา
รวม, การรังแกทางโลกไซเบอร์ (Cyber Bulling) 
เป็นต้น ซึ่งการล่าแม่มดออนไลน์นี้ เปรียบเสมือน
การใช้ ศาล เตี้ ย ใน อิน เทอร์ เน็ ต  ( Internet 
Vigilante) ซึ่งถือเป็นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
รูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏอยู่ในสังคม (นิภาพร ทับ
หุ่น, 2555) 
 ในต่างประเทศ การล่าแม่มดก็ไม่ได้
หมดสิ้นไปตามประวัติศาสตร์บันทึก หากแต่มี
การปรับตัวเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์มากข้ึน และ
รุนแรงขึ้ น  ในรูปแบบของศาลเตี้ ย ในโลก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ถูก
กล่าวหาว่าเป็น “แม่มด” ได้หลายรูปแบบ จน
บางครั้งถึงชีวิตเหมือนผู้ต้องหาที่เป็น “แม่มด”
ในอดีต ดังตัวอย่างจากบทความของ Ian Fortey 
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(2009) ที่ได้รวบรวมกรณีศึกษาปรากฏการณ์
การล่าแม่มดในต่างประเทศ เช่น ในปีค.ศ. 2005 
ประเทศเกาหลี ใต้  หญิงคนหนึ่ งน าสุนัขขึ้น
โดยสารรถไฟใต้ดิน สุนัขได้ขับถ่ายลงพื้น แต่
หญิงสาวไม่ท าความสะอาดสิ่ งที่สุนัขทิ้ ง ไว้  
เหตุการณ์เริ่มต้นที่ มีผู้โดยสารบันทึกภาพของ
หญิงสาวผู้นั้น สุนัข และสิ่งปฏิกูลแล้วส่งต่อไปใน
โลกออนไลน์ เพียงไม่กี่ชั่วโมงเว็บไซต์ของเกาหลี
จ านวนมาก น าเสนอภาพนี้พร้อมด้วยชื่อ “ Dog 
Shit Girl” หลังจากนั้น ข้อมูลส่วนตัวของหญิง
สาวถูกขุดคุ้ยและเขียนขึ้นในหลายๆ ที่ มีการท า
โปสเตอร์ขึ้นล้อเลียน อีกทั้งมีการแชร์ข้อมูลนี้
ออกไปในวงกว้าง (เป็นลักษณะการรังแกทาง
ออนไลน์ หรือ Cyber Bulling)  ไม่ช้าหญิงสาว
ธรรมดา กลายเป็นที่รู้จักของสังคม ถูกด่าทอและ
ใช้ ถ้ อยค าหยาบคายในทุ กที่ ที่ เ ธอ เดิ น ไป 
ครอบครัวเริ่มได้รับผลกระทบ หญิงสาวถูก
ขอร้องให้ลาออกจากมหาวิทยาลัย และพยายาม
ที่จะฆ่าตัวตาย ซึ่งเรื่อง Dog Shit Girl ยังมีการ
น าเสนอในหนังสือพิมพ์ Washington Post ใน
เวลาต่อมาอีกด้วย  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ร้านจ าหน่าย
ช็ อ ค โ ก แ ล็ ต  Rocky Mountain Chocolate 
Factory ปฏิเสธการขอเข้าห้องน้ าของเด็กหญิง
อายุ 5 ขวบที่มีอาการท้องเสีย ด้วยสถานการณ์ที่
ไม่เอ้ืออ านวยเด็กหญิงไม่สามารถกลั้นได้ จน
ส่งผลให้พื้นที่ส่วนหนึ่งของหน้าร้านเลอะเทอะ
เป็นวงกว้าง พนักงานในร้านนิ่งเฉย จนกระทั่งแม่
ของเด็กเข้ามาต่อว่าผู้จัดการร้านที่ไม่ยอมให้ใช้

ห้องน้ า เร่ืองนี้เร่ิมต้นที่ การโพสต์เหตุการณ์ลงใน
เ ว็ บ ไ ซต์  Consumerist.com และกระจ า ย
ออกไปในหลายๆ เว็บไซต์ จากนั้นข้อมูลส่วนตัว
และข้อมูลการติดต่อของผู้จัดการร้าน ถูกโพสต์
ขึ้นในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งการแชร์ต าแหน่งที่
อยู่อาศัยของผู้จัดการร้านดังกล่า ว รวมถึง
ภาพถ่ายผ่านทาง Google Earth ท าให้มีผู้คนน า
สิ่ งปฏิกูลไปขว้างไว้หน้าบ้านของผู้ จัดการ 
จนกระทั่ งผู้บริหารต้องออกมาขอโทษและ
ปรับเปลี่ยนนโยบายให้อนุญาตให้ใช้ห้องน้ าของ
ทางร้านได้ (Fortey, 2009) 
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่าแม่
มดทั้ง 2 กรณีข้างต้น เห็นได้ว่ามีผลถึงการงาน 
ความปลอดภัยในชีวิต และรวมถึงการสูญเสีย
ความเป็นตัวตนรวมถึงครอบครัว หากเทียบกับ
แม่มดในยุโรปยุคกลาง กระบวนการในโลก
ออนไลน์นี้น ามาซึ่งการสูญเสียชีวิตของแม่มด
แห่งศตวรรษที่ 21 อย่างน้อยในมุมหนึ่ง จากน้อย
ที่สุดเพียงแค่ถูกด่าทอไปจนถึงการคิดฆ่าตัวตาย 
ซึ่ งกระบวนการดังกล่าว ส่วนหนึ่ ง เกิดจาก
พฤติกรรมของผู้ใช้สื่อออนไลน์ และธรรมชาติ
ข อ ง สื่ อ อ อน ไ ล น์ ที่ มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
แพร่กระจายได้อย่างฉับไว จนท าให้เกิดผล
ดังกล่าวขึ้นกับผู้ที่เป็น “แม่มด” ในสังคม 
 

“แม่มดไทย” – วาทกรรมแห่งฐานะ
และชาติก าเนิด 
 ในประเทศไทย กรณี อุบัติ เหตุจาก
รถยนต์ที่มีผู้เสียชีวิตถึง 9 ศพ ในปี 2553 ได้รับ
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การหยิบยกขึ้นกล่าวถึงในเรื่องปรากฏการณ์การ
ล่าแม่มด จากหลายๆ แหล่ง โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 
21.45 น. เมื่อเยาวชนอายุ 16 ปี ขับรถยนต์
ฮอนด้าซีวิคพุ่งชนท้ายรถตู้สาธารณะบนทางด่วน
โทลล์เวย์ จนท าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 9 ราย บาดเจ็บ
อีก 7 ราย หลังจากนั้นมีการแต่งตั้งทนายจากทั้ง
ฝ่ายผู้เสียหาย และฝ่ายผู้ก่อเหตุเพื่อต่อสู้กันใน
ชั้นศาล และท าให้ผู้ก่อเหตุมีการรอลงอาญา โดย
ต้ องบ า เพ็ญประ โยชน์ต่ อสาธารณะ เป็น
ระยะเวลา 48 ชั่วโมง ด้วยเงื่อนไขว่ายังเป็น
เยาวชน 
 หลังจากที่เกิดเหตุเพียงไม่นาน ภาพ
ของหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งยืนพิงขอบทางด่วนกด
โทรศัพท์ในมือ พร้อมรถยนต์สีขาวสภาพยับเยิน
ถูกโพสต์ขึ้นในหน้าเว็บไซต์ข่าวและเว็บไซต์อ่ืนๆ 
มีการตั้งชื่อให้ผู้เกิดเหตุจนเป็นหนึ่งในแฮชแท็ก
ทวิตเตอร์ “แพรวา 9 ศพ” (และมีชื่ออ่ืนๆ เช่น 
ตีนผีวัยทีน คุณหนูแพรวา เป็นต้น ) และมี
ข้อความทวิตส่งต่อกันด้วยความหมายเชิงตั้ง
ค าถามกับประเด็นชาติตระกูล (ตามนามสกุล 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และความไม่เป็นธรรมใน
บทลงโทษ รวมถึงมีการสร้างหน้าเฟซบุ๊กโดยใช้
ชื่อว่า “น้องแพรวา” เพื่อน าเสนอเหตุการณ์
ดังกล่าว มีผู้กดถูกใจถึง 1,662 คน (ข้อมูลถึง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559) รวมถึงกระแสในโลก
อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา จนกลายเป็นประเด็นว่าสังคม

ในปัจจุบันใช้อะไรเป็นตัวตัดสิน ระหว่างอารมณ์
และเหตุผล (ไทยรัฐออนไลน์, 3 มีนาคม 2554) 
  จากนั้น โลกโซเชียลมีการติดตามความ
เป็นไปของเธอเป็นระยะ มีการตั้ งกระทู้ ใน
เว็บไซต์ต่างๆ  ถึงบทลงโทษที่เธอควรได้รับ ชีวิต
ของเธอที่ยังคงเป็นปกติ และการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย น าเสนอภาพการเข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา กิจกรรมรับน้อง โดย
การแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏขึ้นตามกระทู้
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นวาทกรรมที่สะท้อนถึง
ประเด็น เรื่ องชาติตระกูล ด้วยความที่ เป็น
นามสกุลเก่าแก่ ตลอดจนวาทกรรมที่แสดงให้
เห็นว่าความเป็นไปในสังคมถูกควบคุมด้วยความ
มีฐานะ และความอ่อนแอของกฎหมายไทยเป็น 
ในข้อคิดเห็นทั้งหมดกว่า 70 ข้อคิดเห็นที่มีต่อ
กระทู้  “จ าได้ไหม แพรวา 9 ศพ ตอนนี้ เธอ
เปลี่ยนไปมาก” (http://goo.gl/JpPGmg)  เป็น
วาทกรรมที่แสดงเรื่องความเชื่อในกฎแห่งกรรม 
19 ครั้ง วาทกรรมเรื่องสังคมที่เอ้ือประโยชน์
ให้แก่คนที่มีฐานะดี 16 คร้ัง ความพิกลพิการของ
กฏหมายไทย 15 ครั้ง และเรื่องชาติก าเนิด 8 
ครั้ง นอกจากนี้มีเรื่องที่ เกี่ยวโยงไปถึงระบบ
การเมืองการปกครอง จริยธรรม(ความส านึกได้) 
และข้อคิดเห็นที่แสดงออกถึงความรุนแรง  
 ในภาพรวม วาทกรรมที่ เกิดขึ้นจาก
ข้อคิดเห็นในกระทู้ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าใน
สังคมไทย กฎหมายมักจะอ่อนแอทุกครั้ง หาก
ผู้ต้องหาเกิดในชาติตระกูลที่ดี มีฐานะที่ดี หรือ
อยู่ ในต าแหน่งทางสังคมที่สู ง จึงต้องพึ่งพา
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เพียงแต่เวรกรรมที่จะด าเนินการตามกฎแห่ง
กรรมเท่านั้น ซึ่งถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะถูกตั้งข้อหา
จากสังคมว่าท าให้เกิดการสูญเสียถึง 9 ชีวิต แต่
บทลงโทษเป็นเพียงแค่การบ าเพ็ญประโยชน์ 48 
ชั่วโมง โดยยังสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ทั่วไป ยังคงมีตัวตนในสังคม หากเปรียบเทียบกับ
สังคมแม่มดเดิมในยุโรป เท่ากับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นแม่มดนั้นรอดชีวิต 
 ปรากฏการณ์การล่าแม่มดในสังคมไทย
ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2559 เกิดการแพร่คลิปวิดีโอ รถกระบะ
สีด าถอยขึ้นทับหน้ารถโตโยต้ายาริส สีแดงที่ขับ
ตามมา และมีภาพชายหนุ่มสวมเสื้อสีน้ าเงินพูด
กับต ารวจในเชิงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ตน
เป็นผู้เริ่มต้น โดยตนขอร้องความเป็นธรรม ทาง
รถโตโยต้ายาริสขับมาชนท้ายเอง หลังจากที่มี
การแชร์คลิปต่อเนื่องกันไปในโลกออนไลน์เพียง
ไม่นาน มีการแชร์คลิปภาพที่รถกระบะสีด าถอย
เพื่ อชนรถโต โยต้ ายาริ สคันที่ อยู่ ด้ านหลั ง  
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดได้เกิดขึ้น ข้อมูลส่วน
บุคคล ชื่ อจริ ง  นามสกุลจริ ง อายุ  สถาบัน 
การศึกษา สถานที่ท างานของชายคนดังกล่าว ถูก
น าขึ้นบนโลกออนไลน์ ซึ่งชายคนดังกล่าวท างาน
เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีแห่งหนึ่ง และเคย
มีประวัติการขับรถที่ เกิด อุบัติ เหตุบ่อยครั้ ง 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2559ก) จากเหตุการณ์ดังกล่าว
ท าให้กลุ่มผู้ล่าแม่มด เข้าไปในหน้าเฟซบุ๊กของ
คลื่นวิทยุนั้น แสดงความเห็นด้วยถ้อยค ารุนแรง 
ในเชิงกดดันให้ทางสถานีพิจารณาไล่ออกนักจัด

รายการวิทยุคนดังกล่าว และมีการพิจารณายึด
ใบอนุญาตขับขี่ รวมถึงได้รับการลงโทษเป็นการ
จ าคุกเป็นระยะเวลา 3 เดือน 15 วัน โดยไม่รอลง
อาญา เป็นต้น 
 วาทกรรมที่เกิดขึ้นจากการแสดงความ
คิดเห็นในหน้าเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุดังกล่าว 
พบว่า มีข้อคิดเห็นที่หวังผลให้เกิดการไล่ออก
และยุติการท างานของผู้ต้องหา รวมถึงการแสดง
วาทกรรมที่สะท้อนสังคมที่หลงรูปลักษณ์ การ
มองคนเพียงภายนอก แต่ไม่สามารถรู้ถึงภายใน
จิตใจได้ โดยครั้งนี้ ชายคนดังกล่าวถูกก าหนดให้
ยุติบทบาทการท างาน ท าให้ประวัติการท างานมี
ความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความล าบาก
ในอนาคตต่อไป ที่น่าสังเกตคือ ไม่ปรากฏวาท
กรรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายส าหรับกรณีนี้ เมื่อ
ผู้ต้องหาได้รับการลงโทษดังกล่าว  
 กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่มี
ความเข้มข้นของปรากฏการณ์การล่าแม่มดใน
โลกออนไลน์เป็นอย่างมาก เป็นคดีอุบัติเหตุรถ
เ บ น ซ์  CLS 63 AMG ท ะ เ บี ย น  ษ ง  3333 
กรุงเทพมหานคร พุ่งชนรถยนต์ฟอร์ด ฟีเอสต้า 
ฆย 6911 เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จนเกิด
ไฟลุกไหม้และท าให้ผู้โดยสารในรถฟอร์ดเสียชีวิต
ทั้ง 2 คน(http://www.manager.co.th/ Daily 
/ViewNews.aspx?NewsID=9590000031237) 
จากการแพร่ของคลิปอุบัติ เหตุครั้งนี้  ข้อมูล
ส่วนตัว ชื่อจริง นามสกุลจริง หน้าที่การงาน ของ
ผู้ต้องหาได้ถูกค้นและท าการน าขึ้นบนโลก
ออนไลน์ และยิ่งไปกว่านั้นมีการค้นพบข้อมูล
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ของผู้ขับรถเบนซ์ในเรื่องฐานะทางการเงิน และ
ฐานะทางสังคมอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ขับรถ
เบนซ์เป็นทายาทธุรกิจกว่า 15 ธุรกิจ มีมูลค่ารวม
สูงกว่า 1,000 ล้านบาท หลังจากนั้นมีการแชร์
ภาพที่ สื่ อถึ งรสนิยมทาง เพศของผู้ ต้ องหา 
ตลอดจนภาพที่ แสดงความเกี่ ยวพันกับขั้ว
การเมืองเดิมของผู้ต้องหาด้วย 
 ในประเด็นนี้ สังคมเกิดความสงสัยใน
กระบวนการการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ค่อนข้างช้า และดูเหมือนจะไม่เกิดผลใดๆ ในเชิง
การพัฒนารูปคดี ทั้งๆ ที่ผู้เสียหายได้รับอันตราย
ถึงขั้นเสียชีวิตถึงสองคน โดยข้อคิดเห็นนี้ระบุใน
ผู้จัดการรายวัน (2559) เกี่ยวกับประเด็นที่
ผู้ต้องหาไม่ยอมให้ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ โดย
เจ้าหน้าที่ต ารวจอ้างว่าในที่เกิดเหตุไม่พบกลิ่น
แอลกอฮอล์ และรวมถึงการตั้งข้อหาล่าช้า ซึ่ง
เป็นการแสดงอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่า หากต้องการ
สิ่งใดต ารวจก็จะผ่อนปรน  
 ล่าสุด จากไทยรัฐออนไลน์ (2559ข) 
ระบุว่า ผู้ขับรถเบนซ์ได้เดินทางไปอุปสมบทเพื่อ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 จากเหตุการณ์
ดังกล่าว จากข่าวที่ปรากฏ มีการแชร์ไปยังเฟ
ซบุ๊กมากกว่าสามพันครั้ ง  และมีการแสดง
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏวาทกรรมในประเด็นที่
เกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวที่สามารถท าให้ไม่
ต้องรับโทษตามกฎหมายได้ สังคมที่อ านาจเงินมี
อ านาจมากกว่าอ านาจทางกฏหมาย การตั้ง
ค าถามต่อกฎหมายไทยและกระบวนการ
ยุติธรรม  ตลอดจนวาทกรรมที่แสดงความไม่

สมควรอุปสมบทตามหลักพุทธศาสนา และวาท
กรรมที่สะท้อนแนวคิดเรื่องกฏแห่งกรรม  
 อี ก ห นึ่ ง ก ร ณี ที่ ส า ม า ร ถ ส ะ ท้ อ น
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดในโลกออนไลน์ของ
ไ ท ย  จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://socialnews. 
teenee.com/ruamduay/2586.html วันที่ 15 
พฤษภาคม 2559 ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มชาย
วัยรุ่นจ านวน 6 คน ใช้อาวุธเป็นมีดดาบขนาด
ยาวรุมท าร้ายร่างกายและฆ่านายสมเกียรติ ศรี
จันทร์ ชายผู้พิการ บริเวณถนนโชคชัย 4 ซอย 
69 ซึ่งผู้เสียชีวิตมีอาชีพท าขนมปังขาย แต่จาก
ข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าวพบว่า ทางต ารวจยัง
ไม่ได้มีการตั้งข้อหาการฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้
ก่อน โดยกล่าวว่าเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ 
ท าให้เกิดความสงสัยในการท าคดี 
 ปรากฏการณ์การล่าแม่มดจึงเกิดขึ้น 
เมื่อมีการค้นประวัติของกลุ่มผู้ต้องหา พบว่า 
จ านวนหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาเป็นบุตรหลานของ
ต ารวจ เกิดข้อความ "ลูกต ารวจแล้วไง” ขึ้นทั้ง
ในเฟซบุ๊กและการใช้เป็นเครื่องหมายแฮชแทก 
(#) ในทวิตเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอให้
ทางต ารวจแสดงความยุติธรรมต่อคดีและการ
สูญเสียที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการตั้งแคมเปญจ์
ทางเว็บไซต์ change.org เพื่อร้องเรียนไปยัง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการด าเนินคดี
ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม ซึ่งแคมเปญจ์ดังกล่าว
ต้องการผู้เข้าร่วมจ านวน 50,000 รายชื่อ (ข้อมูล
ถึงวันที่  24 พฤษภาคม 2559 ขาดอีกเพียง 
9,442 รายชื่อ) แต่อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยัง
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ไม่ปรากฏความคืบหน้าของคดีความอย่างเป็น
รูปธรรมในเร่ืองการตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง
ไว้ก่อน ตามที่กลุ่มล่าแม่มดต้องการ  
 ส าหรับกรณีนี้ วาทกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ข้อคิดเห็นในกรณีดังกล่าว เกือบทั้งหมดเป็นเชิง
วิพากษ์และตั้งค าถามต่อการท างานของต ารวจ 
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องหาและ
ความเป็นบุตรหลานของต ารวจ รวมถึงวาทกรรม
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศ
ไทยขาดความถูกต้องมาเป็นระยะเวลานาน 
นอกจากนี้ ในเฟซบุ๊กยังมีการแชร์และแสดง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ในจ านวนมากอีก
ด้วย 
 ส าหรับในประเทศไทยและตัวอย่างจาก
ต่างประเทศข้างต้น จะสังเกตได้ว่า ปรากฏการณ์
การล่าแม่มดท าให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
มากกว่าตัวแม่มดเอง โดยลุกลามไปถึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัว หน่วยงาน สังกัด 
องค์กร และส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการตัด
อนาคตของตัวแม่มดเองด้วย แต่ความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดอย่างเท่ากันในทุกกรณี ดังจะ
เห็นได้จากกรณีตัวอย่างและวาทกรรมที่เกิดขึ้น
จากข้อคิดเห็นในกรณีต่างๆ  ตามสื่อออนไลน์
ทั่วไป นอกจากสถานการณ์ที่ได้กล่าวถึงแล้ว การ
ล่าแม่มดในสังคมไทยยังมีปรากฏอยู่ ให้เห็น
บ่ อ ย ค รั้ ง  เ ช่ น  ก า ร แ ช ร์ ค ลิ ป วิ ดี โ อ ข อ ง
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ เข้ามาแย่งอาหารใน
ห้องอาหารของโรงแรมและสุดท้ายทานไม่หมด 
หรือการค้นข้อมูลของกรรมการผู้ตัดสินกีฬา ที่มี

การสันนิษฐานว่าเป็นกรณีการฉ้อโกงระหว่างทีม
ชาติไทยและญี่ปุ่น ในการแข่งขันเพื่อคัดตัวสู่
โอลิมปิกในปี 2016 ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่ง
ของปรากฏการณ์การล่าแม่มดในโลกออนไลน์
ทั้งสิ้น แต่จะท าให้เกิดผลมากหรือน้อยขึ้นกับ
ปัจจัยประกอบอ่ืนๆ ด้วย เช่น บางกรณีการล่า
แม่มดสิ้นสุดลงที่ กระบวนการรับโทษตาม
กฎหมายของแม่มด หรือการรับโทษจากองค์กร
หนึ่งๆ ในขณะที่บางกรณีการล่าแม่มดไม่สามารถ
ท าอะไรได้เลยนอกจากการค้นประวัติและโพสต์
ลงในโลกออนไลน์เท่านั้น ความรุนแรงของ
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดในโลกออนไลน์ ยัง
น ามาซึ่งการสร้างวาจาแห่งความเกลียดชัง หรือ 
Hate Speech ให้เกิดขึ้นในโลกแห่งการสื่อสาร
ด้วย เช่น การเรียกบุคคลเป็นชื่อวามเสียหาย
อย่าง แพรวา 9 ศพ, ดีเจเก่งเกียร์ R, เสี่ยเบ๊นซ์
ตีนผี หรือ แก๊งค์โจ๋ลูกต ารวจ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไป
จนท าให้เกิด ภาพในความคิด หรือ การเหมารวม 
(Stereotype) ต่อกลุ่มบุคคลหนึ่งด้วย ดังจะเห็น
ได้จากวาทกรรมที่เกิดขึ้น มักมีการเหมารวม
เกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นธรรมระหว่างการที่แม่
มดเป็นผู้ เกิดในชาติตระกูลที่ดี  มีฐานะทาง
การเงิน หรือ ฐานะทางสังคมที่ดีกว่า จะสามารถ
ง้างข้อกฎหมายได้ง่ายกว่า ราวกับเป็นแม่มดผู้มี
เวทย์มนต์แห่งชาติก าเนิดที่ท าให้กฎหมายคลาย
ตัวลงได้ ท าให้เกิดความ “ค้านสายตา” ในสังคม
ขึ้น โดยลุกลามไปถึงการเหมารวมลักษณะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การเหมารวม
สังคมว่าเป็นสังคมเงิน วัตถุนิยม การมองที่
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ภายนอกของบุคคลมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายใน  ทั้งที่
ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ทุกคนเป็นเช่นนั้น  
 เมื่อปรากฏการณ์การล่าแม่มด เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก 
ซึ่งส่งผลมหาศาลต่อแม่มด จาก “พลัง” ของสื่อ
ออนไลน์  ผู้ใช้สื่อออนไลน์จึงมีความจ าเป็นต้อง
ตระหนักรู้ถึงลักษณะของสื่อ ธรรมชาติของสื่อ 
และความสามารถของสื่อที่ตนเปิดรับ จนถึง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้งานสื่อออนไลน์
ด้วย รวมถึงการมองข้อมูลให้รอบด้าน รู้ให้เท่า
ทันสื่อก่อนที่จะโพสต์หรือแชร์ข้อมูลใดๆ ที่
เกี่ยวกับบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในวง
กว้างเกินกว่าที่จ าเป็น 
 “ล่าแม่มด” – พลังวาทกรรมแห่งการ
ประจาน 

การเป็น “แม่มด” ในศตวรรษที่  21 
เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่ไม่สมควร 
และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อบุคคลอ่ืน หรือ
พื้นที่สาธารณะ โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของแม่
มดในปัจจุบัน มักถูกแชร์และโพสต์ไว้ในการ
สื่อสารผ่านสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ
ของภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว จนมีผู้ที่รับสารเกิด
ความเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันเป็นจ านวน
มาก การค้นข้อมูลของแม่มดจึงเริ่มต้นขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ในเบื้องต้นคือการ “ประจาน” แม่
มดให้เป็นที่รู้จักมากที่สุด คล้ายกับเหตุการณ์ใน
ยุคกลางที่มักมีการน าร่างแม่มดที่เปลือยเปล่ามา
ผูกติดไว้กับเสาไม้ บริเวณจัตุรัสของเมือง เพื่อให้
เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนในสังคมให้ได้มากที่สุด  

        นอกจากจะเป็นการประจานผู้เป็นแม่
มดแล้ว ปรากฏการณ์การล่าแม่มดยังเป็นวาท
กรรมที่ “ประจานความยุติธรรมในสังคม” นั้น
กลายๆ   เพราะว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทั ณ ฑ์ ท า ง สั ง ค ม  ( Social 
Sanction) อย่างหนึ่ง ที่มักมีความรวดเร็ว เห็น
ผลเร็วกว่ากระบวนการทางกฎหมาย โดย
ปรากฏการณ์นี้ก าลังแสดงวาทกรรมว่า บางครั้ง
กฎหมายก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ที่ควรจะเป็น  
โดย ชล บุนนาค (2554) ได้กล่าวถึง Social 
Sanction ไว้ว่า มักจะเริ่มต้นจากการสร้างเพจ
ในเฟซบุ๊ก เพื่อการประณาม ประจาน ท าให้อับ
อาย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาวะของ
สังคม คนในสังคมเชื่อว่าบ้านเมืองไม่มีความ
ยุติธรรม กลไกของรัฐของบ้านเมืองไม่ท างาน ท า
ให้ต้องเกิดปรากฏการณ์การลงโทษทางสังคมใน
ลักษณะนี้ขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมีพลัง  
        แนวคิดที่สอดคล้องกับความรุนแรงของ
พลังแห่งปรากฏการณ์ล่าแม่มดในสื่อออนไลน์ที่มี
มากข้ึน เก่ียวข้องกับ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ แนวคิดที่
เกี่ยวกับผลกระทบของสื่อและสื่อใหม่ และ
แนวคิดที่เกี่ยวกับผู้สื่อสาร ดังนี้ 
 
แนวคิดที่เกี่ยวกับผลกระทบของสื่อและสื่อใหม่ 
1.  Technology Determinism  
         แนวคิด เทคโนโลยีเป็นตัวก าหนด เป็น
แนวคิดเริ่มต้นจาก Marshall McLuhan ที่เริ่ม
มองว่าตัวสื่อ (โดยไม่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่
สื่อสาร) มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม โดย
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แนวคิดนี้ McLuhan ได้รับมาจาก Harold Innis 
ที่กล่าวว่า สังคมในแต่ละยุคสมัย จะถูกกรอบไว้
ด้วยลักษณะของสื่อในแต่ละสมัยนั้น (Littlejohn 
and Foss, 2008) เท่ากับว่า รูปแบบของสื่อที่
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้พฤติกรรมของบุคคลและ
สังคมเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของสื่อนั้นๆ  
         ในยุคที่การสื่อสารเกิดขึ้นได้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จากก่อนหน้านี้ที่การสื่อสารหลัก
ของสังคมเป็นสื่อโทรทัศน์ สิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า
ประชาชนมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่าง
หนึ่งคือ มูลค่าการโฆษณา จากข้อมูลค่าสื่อ
ดิจิตอลในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 
2555  – 2559) พบว่า มูลค่าในตลาดของสื่อ
ดิจิตอล เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่าตัว จาก 2,783 
ล้านบาท ในปี 2555 เติบโตจนมาถึง 9,927 ล้าน
บาท ในปี 2559 โดยบุคคลมีอัตราเฉลี่ยในการใช้
สื่ อ ดิ จิ ต อ ล ม า ก ก ว่ า  4.5 ชั่ ว โ ม ง ต่ อ วั น 
( http://m.manager.co.th/iBizChannel/detail/9
59 0000036108) ชี้ให้เห็นว่า แนวทางการสื่อสาร
ของบุคคลมีแนวโน้มที่จะออกจากสื่อเก่ามากข้ึน  
         เมื่อการสื่อสารโน้มเอียงไปทางสื่อใหม่
อย่างอินเทอร์เน็ต ธรรมชาติของสื่อจะเป็นปัจจัย
ในการก าหนดรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ได้
ส่วนหนึ่ง โดยจากบทความวิชาการเร่ือง On the 
Nature of Internet  ข อ ง  Daigle (2015) ไ ด้
กล่าวถึงคุณลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของสื่อ
อินเทอร์เน็ตไว้ ดังนี้ 

1)  Global Reach / Integrity 

ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ บ น โ ล ก ก า ร สื่ อ ส า ร
อินเทอร์เน็ต สามารถเกิดขึ้นจากจุดใด
และ ไปยั ง จุ ด ใ ดก็ ไ ด้ บ น โ ลก ใบนี้   
2)   General Purposes 

 อินเทอร์เน็ตไม่ได้สร้างมาเพื่อเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้นข้อมูลที่อยู่ใน
อิน เทอร์ เน็ ตสามารถ เป็นอะ ไ รก็ ไ ด้  เพื่ อ
วัตถุประสงค์อะไรก็ได้ 
  3)  Support Innovation without 
Requiring Permission 
          เป็นคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นความ 
“เปิดกว้าง” ของอินเทอร์เน็ต ที่เอ้ือให้ใครเป็น
ผู้ใช้งานก็ได้ โดยผู้ใช้งานจ าเป็นต้องเข้าใจว่า การ
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเพียงแค่การดาวน์โหลด
ข้อมูลเท่านั้น แต่ผู้ใช้งานยังสามารถโพสต์ แชร์ 
หรือสร้างเนื้อหาได้ด้วย  

4)  Accessible 
ในภาพที่กว้างขึ้น เครือข่ายของบุคคล

คนหนึ่ ง  สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อได้กับ
เครือข่ายของบุคคลอีกคนหนึ่งหรือมากกว่า ท า
ให้เกิดการเชื่อมต่อในเส้นทางที่มากข้ึน 
  5  Interoperability and Mutual Agreement 

ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ร่ ว ม กั น  ห รื อ 
Interoperability เป็นพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต 
เป็นการเอ้ือให้กลุ่มโครงข่ายที่แยกกันอยู่ อยู่คน
ละที่ ในHardware คนละชิ้น ได้ท างานร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่อง (เช่นการคุยกันผ่านโปรแกรม หรือ 
แอพพลิเคชั่น)  
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6)  Collaboration  
การร่วมมือ หรือ Collaboration จะมี

การเกิดขึ้นบนอินเทอร์ เน็ตได้ โดยไม่ เลือก
ลักษณะสถานการณ์ ทั้งเร่ืองการแสวงหาผลก าไร
ทางธุ รกิจ  หรื อการแข่ งขัน อ่ืนๆ  ผู้ ใ ช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตสามารถท าให้เกิดปรากฏการณ์
ความร่วมมือได้ 
 7)   Reusable (Technology) Building 
Block 
  ในส่วนนี้มีความใกล้ เคียงกับ General 
Purposes โดยการสร้าง Building Block ในโลก
อินเทอร์เน็ตสามารถเกิดขึ้นในทิศทางใดก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับผู้สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ 
 8)   No Permanent Favorites 
   เทคโนโลยีที่ล้าสมัย หรือเก่าเกินไปในการ
ใช้งาน มักจะสูญสลายไป รวมถึงการเกิดขึ้นของ
ระบบต่างๆ  ในอินเทอร์เน็ตด้วย มีการเกิดขึ้น 
การถูกใช้งาน และการสลายไปตามธรรมชาติ
ของอินเทอร์เน็ต 
  จะเห็นได้ว่า สิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต คือ
อะไรก็ได้ เนื้อหาข้อมูลจากแหล่งใดก็ได้ และ
สามารถเชื่อมต่อไปที่ไหนก็ได้ สามารถสร้าง
ความร่วมมือในทิศทางใดก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์
ใดก็ได้ ซึ่งธรรมชาติของสื่อใหม่นี้ จึงเปิดโอกาส
ให้บุคคลและสังคมสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้
ง่ายขึ้น จากผู้ส่งซึ่งเป็นใครก็ได้มากขึ้น รวมถึง 
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่สามารถเป็นอะไรก็

ได้  ด้ วยธรรมชาติของสื่ อที่ เปลี่ ยนไป จาก
สื่อสารมวลชนเดิม  
   เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อสารมวลชนเดิม 
จ ากข้ อมู ลของ  Dominick (1999) กล่ า วถึ ง
ลักษณะของสื่อสารมวลชน และธรรมชาติของ
สื่อสารมวลชนไว้ 5 ประการ ได้แก่ 

(1) การสื่อสารมวลชนจะเกิดขึ้นจาก
องค์กรที่มีความซับซ้อน และเป็นทางการ 

(2) องค์กรการสื่อสารมวลชนมีผู้ท า
หน้าที่กรองสารหลายชั้น 

(3) องค์กรการสื่อสารมวลชนมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินทุนที่มากในการบริหารจัดการ 

(4)  องค์กรการสื่ อสารมวลชนเป็น
หน่วยงานที่แสวงหาผลก าไร 

(5) องค์กรการสื่อสารมวลชนมีการแข่ง
กันกันในระดับสูง  

ความต่างระหว่างธรรมชาติของสื่อ
อินเทอร์เน็ต และสื่อสารมวลชนเดิม มีอยู่หลาย
ประเด็นตามที่ได้แสดงไว้ในข้อมูลข้างต้น ส่งผล
ให้การเปิดรับและการส่งผ่านข้อมูลในการสื่อสาร
ของสังคมทุกวันนี้สามารถ “เป็นอะไรก็ได้” ได้
มากขึ้น  ผู้ ใช้ อิน เทอร์ เน็ตในการสื่ อสารไม่
จ าเป็นต้องมีเงินทุนมากในการบริหารจัดการ 
และไม่จ าเป็นต้องแสวงหาผลก าไร รวมถึงไม่
จ าเป็นต้องเป็นองค์กรที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงท าให้
การสื่อสารผ่านสื่อใหม่มีความง่าย รวดเร็ว ไป
ไกล มากขึ้ น   ประกอบกับการสื่ อสารบน
อินเทอร์เน็ตสามารถเกิดขึ้นจากใครก็ได้ ที่ใด 
หรือเวลาใดก็ได้ ท าให้บุคคลสามารถเป็นได้ทั้งผู้
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ส่งสารและผู้รับสารในเวลาเดียวกัน เกิดการตอบ
กลับได้ในทันที ( Immediate Feedback) เมื่อ
เทียบกับการสื่อสารจากสื่อเก่า บุคคลจะเป็น
ผู้รับสารเป็นส่วนใหญ่ การตอบกลับจะเกิดขึ้นได้
อย่างล่าช้า (Delayed Feedback) ด้วยเหตุนี้
เอง การให้ความคิดเห็น หรือการแชร์ข้อมูลต่างๆ  
จึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และพร้อมที่จะ
แสดงออกในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์หรือข้อมูล
ใหม่ๆ ท าให้ปรากฏการณ์การล่าแม่มดสามารถ
ขยายวงกว้างออกไปได้มากในระยะเวลาอันสั้น 
และอีกหนึ่งคุณสมบัติของสื่ออินเทอร์เน็ต คือ 
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถเป็นใครก็ได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ผู้ใช้งานจึงไม่
จ าเป็นต้องสนใจการกระท าที่เกิดขึ้นของตน ทั้ง
การใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชัง หรือการให้
ข้อคิดเห็นต่างๆ  ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลของ
แม่มด จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ปรากฏการณ์
การล่าแม่มดสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทุกคน  

 
2.  Agenda Setting Priming and Framing 

แนวคิดการก าหนดวาระและสร้าง
กรอบการรับรู้จากสื่อ หรือ Agenda Setting 
เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่อยู่ในกลุ่มอิทธิพลของสื่อ 
โ ด ย  Baran and Davis (2012) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง
แนวคิดการก าหนดวาระว่า ประชาชนไม่ได้มสีว่น
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเท่ากัน สิ่งที่
เกิดขึ้นจริงๆ นั้นอาจมีขนาดใหญ่เกินไป กว้าง
เกินไป หรือซับซ้อนเกินไป ซึ่งสิ่งที่อยู่ในสื่อ เป็น

สิ่งที่ผ่านการท าให้มีความซับซ้อนน้อยลงมาแล้ว 
ก่อนส่งถึงผู้รับสาร ซึ่งบางครั้งเหตุการณ์ทั้งหมด
อาจไม่ได้ถูกน าเสนอผ่านสื่อ (หรือการแชร์ผ่าน
สื่ออินเทอร์เน็ต) จะมีการเน้นบางส่วนของ
เหตุการณ์ เพื่อให้ผู้รับสารมีการกระตุ้นความทรง
จ าบางอย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ องกับ เหตุ การณ์นั้ น 
(Priming) และยังมีการสร้างกรอบให้กับประเด็น
ต่างๆ  ในสังคม ท าให้เกิดปฏิกิริยาการรับรู้ของ
ผู้รับสารด้วย (Framing)  

การลงโทษทางสั งคม หรือ Social 
Sanction เริ่มต้นตั้งแต่มีข่าวลือออกมาโดยไม่มี
การตรวจสอบใดๆ หรือมี ก็เป็นเพียงการอนุมาน
หลักฐานที่กระจัดกระจาย (ชล บุนนาค, 2554) 
โดยข่าวลือที่ เกิดขึ้น  มักปรากฏในรูปของ
ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ หรือข้อความบางส่วน ดังนัน้ 
มีความเป็นไปได้ว่า ภาพ หรือ คลิป ที่มีการแชร์
ในตอนต้นของปรากฏการณ์ล่าแม่มด อาจจะ
เป็นเพียงข้อมูลด้านเดียวที่มีการสร้างวาระจาก
เหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งเมื่อผู้รับสารยังไม่ได้รับทราบ
ถึงเหตุการณ์ทั้งหมด อาจท าให้เกิดการด่วนสรุป 
หรือเข้าใจประเด็นด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้น  รวมถึง
การปรากฏของ Hate Speech ต่างๆ  เป็นการ
ตอกย้ าภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ  ใน
สังคม เช่น “แก๊งค์โจ๋ลูกต ารวจ” เป็นการให้ภาพ
ของความเป็นต ารวจ ซึ่งต้องท าหน้าที่เป็นผู้รักษา
กฎหมายและรักษาความยุติธรรมในสังคม หรือ 
“ดีเจเกียร์อาร์” เป็นการให้ภาพของความเป็น
บุคคลเบื้องหน้าในวงการบันเทิง ซึ่งควรท าหน้าที่
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม “เสี่ยเบ๊นซ์ชน
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ฟอร์ด” เป็นการให้ภาพของความเป็นผู้อยู่ ใน
ฐานะที่ดี ความเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น และ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  ขึ้น ความหมายของการ
ให้ภาพเหล่านั้นจะยิ่งสะท้อนถึงความขัดแย้ง
ระหว่างการกระท าของบุคคลกับภาพที่ตนควร
จะเป็น  

สิ่งที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ และมีการ
แชร์ต่ อกันจนกระทั่ ง เกิด เป็นวาระในโลก
ออนไลน์ รวมทั้งการที่ผู้เริ่มต้นข้อมูลมีการสร้าง 
“กรอบ” การรับรู้จากสถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งท า
ให้ผู้รับข้อมูลมีปฏิกิริยาบางอย่าง อาจเป็นอีก
แนวคิดหนึ่งที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์การล่า
แ ม่ ม ด ใ น สั ง ค ม  โ ด ย จ า ก ข้ อ สั ง เ ก ต ที่ ว่ า 
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดนั้น มักจะเกิดขึ้นทันที
เมื่อมีการแชร์ภาพ ข้อมูล หรือคลิปวิดีโอเกิดขึ้น 
โดยที่ผู้ รับสารมักจะมีการกระท าบางอย่าง
ในทันทีโดยไม่สนใจจะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งหมด หรือทั้งสถานการณ์เสียก่อน และเมื่อสื่อ
ออนไลน์มีการแพร่กระจายของภาพเดิมซ้ าๆ ท า
ให้เกิดวาระทางสังคมขึ้นจากชุดข้อมูลดังกล่าว 
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดจึงเกิดข้ึนตามมา 

 
3.  New Media Theory  
 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ เป็นทฤษฎีที่ถูก
ตั้ ง ขึ้ น โ ด ย  Mark Poster ใ น ปี  ค . ศ .  1 995 
( Littlejohn and Foss, 2008) โ ด ย  Poster 
กล่าวว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา โลกการ
สื่อสารได้เข้าสู่ยุค Media Age ที่ 2 โดยมีความ
แตกต่างจากยุค Media Age  1 คือ   

 (1) ในยุค Media Age 1 การสื่อสารมัก
เ ป็ น ไ ป ใ น รู ป แ บ บ ก า ร เ ข้ า สู่ ศู น ย์ ก ล า ง 
(Centralized) หรือการเข้าสู่อ านาจรัฐ โดยรัฐ
หรือองค์กรต่างๆ  ท าหน้าที่ ในการคัดเลือก
ข่าวสาร ก่อนที่จะน าเข้าสู่กระบวนการการ
น าเสนอมาสู่ประชาชน ในขณะที่ Media Age 2 
นั้น ไม่ ได้อยู่ ในรูปแบบการเข้าสู่ศูนย์กลาง 
(Decentralized)  ผู้ คน ในสั ง คมสามา รถมี
ปฏิสัมพันธ์กันในรูปของเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้ไม่รู้
จบ   

(2) ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในยุค Media 
Age1 มักเป็นในรูปแบบขององค์กร เอกชน หรือ
รัฐบาล ที่จ าเป็นต้องมีเงินทุนมาก ในการสร้าง
หรือจัดหาเครื่องมือในการแพร่ภาพออกอากาศ 
แต่ในยุค Media Age2 บุคคลมีความเป็นปัจเจก 
มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปแบบขององค์กร
อีกต่อไป  

(3) ในยุค Media Age 1 การสื่อสาร
หลักๆ ของสั งคมจะอยู่ ในรูปแบบของการ
ออกอากาศ หรือ On Air ที่จ าเป็นต้องมีสัญญาณ 
และช่องสัญญาณ แต่ในยุค Media Age 2 การ
สื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบ Online 
มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องอาศัยช่องสัญญาณอีก
ต่อไป  
 จากแนวคิดนี้ จะเห็นได้ว่าหลังจากปี 
ค .ศ .  1990 โ ลก เข้ า สู่ ยุ คกา รสื่ อส า รแบบ 
Individual อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเมื่อการสื่อสาร
ของบุคคลไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่ศูนย์กลาง หรือถูก
ควบคุมโดยรัฐ องค์กร ต่างๆ  ท าให้พฤติกรรม
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การสื่อสารของบุคคลนั้นมีความเป็นอิสระได้มาก
ขึ้น การกระท าต่างๆ  สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้
การตัดสินใจของบุคคลเองเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้อง
มีการกลั่นกรองหลายชั้นเหมือนในรูปแบบ
องค์กร ปรากฏการณ์การล่าแม่มดจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้ง่าย และรวดเร็ว เพราะเมื่อเป็นการ
สื่อสารแบบ Online แล้ว บุคคลมีสื่ออยู่ในมือ
และสามารถเชื่อมต่อไปยังโลกภายนอกได้ทุกเมือ่ 
พร้อมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมอันเป็นผลมา
จากการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและไม่ขึ้นกับ
บุคคล อ่ืนๆ น า ไปสู่ การแสดงออกบนโลก
ออนไลน์ต่อไป  
 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สื่อสาร 
1. Expectancy – Value Theory 

Expectancy – Value Theory มี
พื้นฐานของแนวคิดว่า ทัศนคติของบุคคลจะเป็น
ตัวน าพฤติกรรมของบุคคลที่กระท าต่อวัตถุหรือ
เหตุการณ์ได้ โดยข้อมูลจากภายนอกสามารถ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ เปลี่ยนทิศทางความ
เชื่ อ ไ ด้  และ เพิ่ ม เติ มความ เชื่ อ ใหม่ ๆ  ได้  
(Littlejohn and Foss, 2008) บุคคลมักมีการ
ตั้งเป้าไว้ โดยมีพฤติกรรมเป็นตัวตอบสนองต่อ
ความเชื่อบางอย่าง ที่ท าให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจ เชื่อว่าสื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนได้ 

ข้อสังเกตเบื้องต้นจากพฤติกรรมของ 
“แม่มด” ที่เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นเหตุให้เกิด
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดตามมา แม่มดมักจะมี

พฤติกรรมบางอย่างที่ท าให้เกิดความเสียหาย ต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน หรือส่วนรวม ตลอดจนการ
แสดงออกพฤติกรรมอันผิดไปจากที่ควรจะเป็น 
ซึ่งท าให้เกิดการ “ขัด” ต่อทัศนคติและความเชื่อ
ของคนส่วนหนึ่ง (อาจจะเป็นส่วนใหญ่) ในสังคม 
เมื่อขัดกับความเชื่อบางอย่างแล้ว คนกลุ่มนั้นจึง
แสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นตามทัศนคติที่ตนมีอยู่  ผ่านทางสังคม
ออนไลน์ จนกระทั่งในบางกรณีเมื่อแม่มดได้รับ
โทษ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จึงเกิดความพึง
พอ ใจ  และมีพฤติ ก รรม เช่นนี้ อี ก เมื่ อ เกิ ด
สถานการณ์ขึ้นในสังคม โดยการที่บุคคลจะมี
ทั ศนคติ บ า งอย่ า งต่ อบา ง เ รื่ อ ง  หรื อบา ง
สถานการณ์ ล้วนขึ้นอยู่กับการตีความและให้
ความหมายจากตนเองเป็นส าคัญ ปรากฏการณ์
การล่าแม่มด จึงมักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีการให้
ความหมายต่อพฤติกรรมของแม่มดว่าขัดกับ
ทัศนคติ ความเชื่อ หรือชุดความคิดเดิมของตน 
หมายความถึง “ความผิด” “ความไม่เหมาะสม” 
ที่แม่มดเหล่านั้นควรต้องได้รับโทษในทางใดทาง
หนึ่ง จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์การล่าแม่มด
ตามมา  
 
2. Media Literacy 

แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ หรือ 
Media Literacy เกิดขึ้นในประเทศแคนาดา 
และ ใช้ ค า นี้ อ ย่ า ง แพร่ หล า ย ในป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
เครือข่าย 12 สถาบัน , 2558) เป็นแนวคิดที่
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ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้คนสามารถ
รับรู้ เข้าใจ ประเมิน และสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อ
โดยไม่ถูกครอบง าจากสื่อ รู้จักใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จึงเป็นสภาวะที่
เกิดจากความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์
ความหมายของเนื้อความ  ประเมินคุณค่าและ
เจตนาที่สื่อส่งมาผ่านวิธีการต่างๆ เป้าหมาย
สูงสุดคือการรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
แยกความเห็นออกจากความจริงได้ (โตมร อภิ
นันทนากร, 2552 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และเครือข่าย 12 สถาบัน, 2558)  

Potter (2014) แ ล ะ  Silverblatt 
(1995 อ้ า ง ถึ ง ใ น  Baran, 2002) ร ะ บุ ว่ า 
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของความรู้เท่าทันสื่อ 
ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ความรู้ด้านผลกระทบ
ของสื่อ (Media Effect) กระบวนการการสื่อสาร
ของสื่ อ (Process of Mass Communication)  
เนื้อหาของสื่อและกลยุทธ์ในการวิเคราะห์สารใน
สื่อ (Media Content Analysis) อุตสาหกรรม
สื่อและกระบวนการผลิตสื่อ (Media Industry) 
ความเข้าใจถึงจริยธรรมในสื่อ (Ethical and 
Moral Obligation) โ ล กแ ห่ ง ค ว าม เป็ นจริ ง 
( Real World) แ ล ะ  รู้ จั ก ต น เ อ ง  ( Self) 
นอกจากนั้น Potter (2014) ยังกล่าวถึงมิติของ
การรู้เท่าทันสื่อไว้ 4 ด้าน คือ  

มิติด้านความรู้ – เข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ 
และประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในสื่อ 
  มิติด้านอารมณ์ – เข้าใจว่าผู้ผลิตหรือ
ผู้สร้างสื่อต้องการสื่อสารให้เกิดอารมณ์ใด 

 มิติด้านสุนทรียะ – เข้าใจมุมมองทาง
ศิลปะ อนัเกิดจากทักษะการผลิตเนื้อหาต่างๆ  
  มิติ ด้ านจริ ยธรรม  – รับรู้  ตี ความ 
ค่านิยมที่แฝงอยู่ในสารได้  
          จากปรากฏการณ์การล่าแม่มดในโลก
ออนไลน์ อาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อ บ่อยครั้งที่การสื่อสาร การแชร์
ภาพหรือคลิปวิดีโอต่างๆ  จากสถานการณ์ ท าให้
บุคคลไม่สามารถแยกได้ระหว่างอารมณ์และ
ความจริง หรืออาจยังไม่ได้ใช้เวลาในการคิด
วิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ  ที่เกิดขึ้น ซึ่งการโพสต์
ข้อความ การแชร์รูปภาพ การแสดงความคิดเห็น 
หรือการกดไลค์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ต่างๆ  ท าให้เกิดผลกระทบของสื่อตามมาเป็นวง
กว้าง แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ จึงเป็นอีก
แนวคิดหนึ่งที่มีความจ าเป็นในฐานะผู้สื่อสารผา่น
สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน และด้วยความรู้ไม่เท่าทัน
สื่อ จึงส่งผลให้ปรากฏการณ์การล่าแม่มดมีพลัง
มากข้ึน  
 ความรุนแรงและร้ายกาจของปรากฏการณ์
การล่าแม่มดในโลกออนไลน์ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของแนวคิดทั้งที่เป็นประเด็นผลกระทบจากสื่อ 
สื่อใหม่ และประเด็นจากตัวผู้สื่อสารเอง โดยหาก
พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียแล้ว พบว่า ข้อดีคือเมื่อ
เป็นการส่งผลเสียในวงกว้าง จะท าให้ผู้คนใน
สังคมเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะกระท าผิด 
ในทางกลับกัน เนื่องจากปรากฏการณ์การล่าแม่
มดมักเกิดขึ้นแบบฉับพลันและมีพื้นฐานของข่าว
ลือ รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน หากมีการส่งผ่าน
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ข้อมูลกันไปในวงกว้าง คงเป็นการยากที่จะลบ
ตราบาปที่จะฝังไว้ที่ตัวแม่มดออกไปตลอดชีวิต
จากข้อมูลส่วนตัวที่ถูกขุดขึ้นมา กลายเป็น
ร อ ย เ ท้ า บ น โ ล ก อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  ( Internet 
Footprint) ที่ยากจะลบ กลายเป็นผลเสียระยะ
ยาวต่อแม่มดที่อาจจะพยายามกลับใจภายหลัง 
รวมถึงหากเป็นการล่าที่ไม่ได้เกิดมาจากข้อมูลที่
ชัดเจน อาจเกิดความผิดพลาด ผิดไปจากบุคคล
ที่กระท าความผิดจริงๆ อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลที่เป็น “แม่มดจ าเป็น” อยู่ไม่
น้อย และยังไม่มีการระบุความผิดทางกฎหมาย
กับผู้ล่า โดยประเด็นเหล่านี้ควรกลายมาเป็น
ประเด็นในสังคมต่อไป หากยังมีการล่าแม่มดให้
เห็นกันอยู่ 
 

บทสรุป 
“แม่มด” จากตัวตนตามศาสนา จนมา

เป็นใครก็ได ้
จากในอดีตกาล ความเป็น “แม่มด” สร้าง

วาทกรรมความไม่สมบูรณ์แบบไว้ให้เพศหญิง 
ตั้งแต่การตีตราว่าเพศหญิงคือความผิดพลาดของ
พระเจ้า เมื่อเกิดเหตุที่สร้างความเสียหายให้แก่
พืชผล ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการ
ด ารงชีวิตที่ผิดแปลกไป แม่มดจะถูกกล่าวหาว่า
เป็นผู้ใช้เวทย์มนต์ มีความเกี่ยวพันกับซาตานซึ่ง
ต้องมีการสอบสวน หากผู้ต้องหาจะเป็นเพียง
หญิงธรรมดา ก็ควรมีผิวพรรณหมดจด ปราศจาก
ไฝ หูด ปาน หรือกระ ที่เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์
แห่งซาตาน หากไม่เป็นเช่นนั้น การคร่าชีวิตใน

ฐานะ “แม่มด” ต่อหน้าธารก านัลก็เกิดขึ้น ทั้ง
ประกาศและประจานให้รับรู้ทั่วกัน 

แต่ในวันนี้ “แม่มด” ไม่ได้ถูกขีดไว้ด้วยวาท
กรรมทางเพศใดๆ คนธรรมดาสามารถเป็นแม่มด
ไ ด้ ชั่ ว ข้ า ม คื น บน โ ล ก ออน ไ ลน์  ผู้ ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ตพร้อมที่จะล่า ประจาน และสาปแชง่
อยู่ทุกขณะ จนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งตัว
บุคคล ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะยาว จนถึงตลอดไป ผ่านการค้น
ประวัติ ชื่อจริง นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์ 
ที่อยู่  สถานที่ท างาน ความสัมพันธ์กับบุคคล
รอบตัว หรือแม้กระทั่ง รสนิยมทางเพศ โดยสิ่ง
เหล่านี้น าไปสู่วาจาแห่งความเกลียดชัง (Hate 
Speech) และ การเหมารวม (Stereotype) ได้
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยจุดร่วมและจุดแตกต่าง
ระหว่างปรากฏการณ์การล่าแม่มดในอดีต และ
ในโลกออนไลน์ปัจจุบันคือ  

(1) ผู้ที่ถูกล่าหรือถูกกล่าวหาว่าเป็น
แม่มดทั้ ง ในอดีตและปัจจุบัน
อาจจะเป็นเพียงแค่ผู้บริสุทธิ์ ใน
อดีตมีเพียงริ้วรอยของไฝ กระ 
ปาน หูด เท่านั้นที่เป็นเครื่องโยง
ระหว่างความเป็นคนธรรมดากับ
ความเป็นแม่มด ทั้งที่ในความเป็น
จริงสิ่งต่างๆ  เหล่านั้นสามารถมี
ได้กับทุกคนอยู่ แล้ ว  มิ ได้ เป็น
หลักฐานพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นๆ มี
ความสามารถในเรื่องเวทย์มนต์ 
แต่ในขณะที่ปัจจุบัน การล่าแม่มด
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สามารถเกิดได้ในเพียงชั่วข้ามคืน 
ผู้ที่ถูกล่าอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์  
หากผู้ล่าเห็นเพียงข้อมูลด้านเดียว  

(2) ก า ร หม า ย ใ ห้ บ ร ร ลุ โ ท ษ  ทั้ ง
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดในอดีต
และในปัจจุบัน เป้าหมายเดียวกัน
ของทั้ง 2 ช่วงเวลาคือการให้เกิด
การบรรลุโทษเกิดขึ้นจากผู้ที่ถูก
กล่าวหาว่าเป็นแม่มด โดยในอดีต 
การหมายเอาชีวิตเป็นการบรรลุ
โทษที่เกิดขึ้น ส่วนการล่าแม่มดใน
โลกออนไลน์ปัจจุบัน เป้าหมาย
สุดท้ายอาจจะไม่ได้หมายความถึง
ชีวิต  แต่ เป็นการลงทัณฑ์ทาง
สังคม ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ความอับอาย ไม่สามารถทนอยู่ใน
สังคมได้ และความต้องการให้เกิด
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

(3) การประจานต่อธารก านัล ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน การให้พื้นที่ทาง
สังคมนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ลงโทษ “แม่มด” ในอดีตการเผา
ทั้งเป็นที่ใจกลางจัตุรัสของชุมชน 
เพื่อเปิดกว้างให้ผู้คนที่ผ่านไปมา
สามารถเห็นการลงโทษนั้นได้ แต่
ในปรากฏการณ์การล่าแม่มด
ปั จ จุ บั น  พื้ น ที่ ท า ง สั ง ค ม ไ ด้
เปลี่ยนแปลงจากเชิงกายภาพ มา

สู่ความเป็นโลกออนไลน์ ชุมชน
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก อินสตราแก
รม ทวิต เตอร์  หรือไลน์  และ
เว็บไซต์ต่างๆ  กลายเป็นแหล่ง
ประจานข้อมูล ภาโทษนั้นได้ แต่
ในปรากฏการณ์การล่าแม่มด
ปั จ จุ บั น  พื้ น ที่ ท า ง สั ง ค ม ไ ด้
เปลี่ยนแปลงจากเชิงกายภาพ มา
สู่ความเป็นโลกออนไลน์ ชุมชน
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก อินสตราแก
รม ทวิต เตอร์  หรือไลน์  และ
เว็บไซต์ต่างๆ  กลายเป็นแหล่ง
ประจานข้อมูล ภาพถ่าย คลิป
วิดีโอ ของแม่มด ซึ่งไม่ว่าใครก็
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ม า ดู ไ ด้  แ ส ด ง
ความเห็น ด่าทอ สาปแช่ง ได้
ทั้งหมด  

นอกจากนี้ ประเด็นส าคัญที่น่าสังเกตคือ 
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดมักเกิดขึ้นทุกครั้งที่มี
ผู้กระท าความเสียหายทั้งกับบุคคล ครอบครัว 
หรือความเป็นสาธารณะ เป็นการวิพากษ์อย่าง
หนึ่งถึงกฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆ  ที่มีในสังคมไม่
สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถให้ผลได้ ใช้เวลา
มากเกินไปในการด าเนินการ และไม่ท าให้เกิด
ความเป็นธรรมในแบบอย่างที่ควรจะเป็น จึงต้อง
มีการลงทัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อให้
เกิดผลทางใดทางหนึ่ งที่ เป็นความเสียหาย 
(อาจจะต่อจิตใจ ครอบครัว สถาบัน คนรอบข้าง 
หน่วยงานที่สังกัด) และอย่างน้อยก่อให้เกิดความ
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หวาดกลัวของบุคคลใจสังคม เสมือนเป็นกรอบ
บางๆ จริยธรรมและค่านิยม โดยปรากฏการณ์
การล่าแม่มดในศตวรรษที่  21 นี้  เป้าหมาย
สุดท้ายอาจไม่ใช่การเสียชีวิตของแม่มดเหมือนใน
ยุคก่อน แต่เป้าหมายเป็นการประจานให้เกิด
ความอับอายในวงกว้าง และเป็นการสะท้อน
สถานการณ์เพื่อให้เกิดการเอาผิดทางกฎหมาย
อย่างเป็นรูปธรรมในล าดับต่อไป ซึ่งเมื่อกฎหมาย
เป็นอีกกระบวนการที่ยังไม่สามารถคาดเดาผลได้
ว่าจะสามารถปฏิบัติได้จริง หรือสร้างความเป็น
ธรรมให้แก่สังคมได้จริงๆ หรือไม่  แต่สิ่งที่เกิดขึ้น
จริงและทันทีคือ “ตราบาป” ที่จะติดตัวแม่มดไป
ชั่วชีวิตบนโลกออนไลน์ 

ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีการ
รณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
อยู่มาก ทั้งมีการบรรจุให้มีการเรียนการสอนใน
ระดับมหาวิทยาลัย แต่พฤติกรรมการล่าแม่มดใน
โลกออนไลน์ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นทุกครั้ง 
อาจเป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งว่า การรู้เท่าทันสื่อ
อาจไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้ปรากฏการณ์
การล่าแม่มดลดลง  หากต้องการให้ปรากฏการณ์
การล่าแม่มดลดลง ควรปรับแก้ที่การบังคับใช้
กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น ควรเห็นผลที่ชัดเจน 
เด็ดขาด และไม่เลือกปฏิบัติจนเป็นข้อกังขา
เหมือนเช่นทุกวันนี้ รวมถึงผู้คนในสังคมควร
ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความมีสติ ไม่ประมาท จน
ก่อให้เกิดความเสียหายตามมา เนื่องจากการใช้
สื่อออนไลน์เกิดขึ้นกินพื้นที่กว้างขวางในเวลาอัน
สั้นดังตัวอย่าง การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคงต้องแก้

ที่ความมีสติในการด ารงชีวิตของบุคคล และ
กฎหมายที่ไม่เอ้ือประโยชน์แก่คนกลุ่มหนึ่งจน
เกิดความไม่พอดี จนคนในสังคมมีทัศนคติที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังเช่นตัวอย่างการล่าแม่มดใน
สังคมไทย ที่บ่อยครั้ง แม่มดที่รอดพ้นจากการรับ
โทษอย่างเป็นรูปธรรม (เช่น การถูกกุมขัง ถูกไล่
ออก ไม่รับเข้าศึกษาต่อ) มักมาพร้อมกับวาท
กรรมเรื่องฐานะ และชาติก าเนิด จนมีการเหมา
รวมว่าเป็นสังคมที่เห็นแก่เงินตราและวัตถุนิยม 
มากกว่าความถูกต้องและความยุติธรรม 

การแก้ปัญหาเพียงผู้ สื่อสาร หรือการ
รณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ อาจเป็นการแก้ที่
ป ล า ย เ ห ตุ เ ท่ า นั้ น  ห า ก ต้ อ ง ก า ร จ ะ ใ ห้
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดในประเทศไทยลดลง 
การให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเรื่องกฏหมายในสังคมไทย น่าจะเป็น
ทางออกที่ดีที่สุด รวมถึงการสร้างสติสัมปชัญญะ
ในการด ารงชีวิตให้แก่คนในสังคม เพราะใน
ศตวรรษนี้การที่บุคคลจะกลายเป็น “แม่มด” นั้น
ไม่ได้ถูกก าหนดไว้จากบทบัญญัติอันเป็นวาท
กรรมทางศาสนาอีกต่อไป หากแต่ถูกก าหนดไว้
ด้วย “พฤติกรรม” ที่ตนเป็นผู้ก่อ ซึ่งบุคคลใดก็
สามารถเป็น “แม่มด” ได้เพียงชั่วข้ามคืน เมื่อ
สามารถปรับแนวทางได้ทั้งเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
ระเบียบสั งคม ตลอดจนพฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิตแล้ว สังคมไทยน่าจะเป็นสังคมที่คน
และแม่มดอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ. 
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