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บทคัดย่อ 
 

ทฤษฎีสื่อแบบดัง้เดิมประกอบไปด้วยสื่อ 2 ลกัษณะ คือ สื่อที่มีมิติเวลาและสื่อที่มีมิติด้านสถานที่  ปัจจุบนันี ้
ข้อมลูขา่วสารในเว็บไซต์และแอพลิเคชนัสามารถจดัว่าเป็นสื่อที่มีมิติด้านสถานที่ คือ ผู้คนจ านวนมากจากหลายสถานที่
สามารถรับสารได้ในเวลาเดียวกัน  ด้วยคุณสมบตัิของสื่อออนไลน์ เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ และอนสุาวรีย์เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์สามารถถกูสร้าง บนัทกึ และสบืค้น จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตหลายกลุม่ โดยไมจ่ าเป็นต้องผ่านบรรณาธิการ
คดักรองข้อมลู  บทความนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่ออภิปรายทฤษฎีการสือ่สารท่ีมีความเก่ียวข้องกบัหวัข้อข้างต้น อาทิ ทฤษฎีสือ่
แบบดัง้เดิม  ทฤษฎีการพิจารณาก่อนเช่ือ  (หรือทฤษฎีการขยายรายละเอียด)  ทฤษฎีประกอบสร้างสว่นบคุคล และทฤษฎี
การวางแผน  โดยบทความนีไ้ด้น าเสนอความสมัพนัธ์ระหว่างทฤษฎีเหลา่นีแ้ละข้อมูลเก่ียวกบัอนสุาวรีย์ในโลกออนไลน์   
ทัง้นีเ้นื่องจากข้อมลูที่มีอนสุาวรีย์มาเก่ียวข้องนัน้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคสื่อด้านความเช่ือในสาร เพราะ
อนสุาวรีย์มกัมีความเก่ียวข้องกบัความเป็นตวัตนท่ีคนเช่ือมโยงตนเองกบัชาต ิและยงัเก่ียวข้องกบัความรู้ที่มีมาแตเ่ดิมด้าน
ประวัติศาสตร์  โดยเนื อ้หาบางชนิดสามารถมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ รับสาร  ดังนัน้  บทความนีจ้ึงแนะน าให้
สถาบนัการศึกษา มิใช่เพียงให้ความรู้ทางประวตัิศาสตร์แก่ผู้ศึกษา หากแต่ควรสอนวิธีการสร้างข้อมลูหรือการถกเถียง
เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์อยา่งเหมาะสม 
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Abstract 

 
Classical medium theory consisted of two types of media, which are time-binding 

media and space-binding media. Contents in websites and application in the present day 
could be considered as space-binding media, in which, many historical narratives could be 
searched, and the historical monument and their histories have been recorded. Various types 
of people created various types of monument-related contents, which should be examined, 
since online media allowed the users to combine time-and-space-binding media in one place 
without editors or peer reviews. This paper aims to discuss communication theory related to 
this topic, which includes classical medium theory, elaboration likelihood theory, personal 
construct theory, and planning theory. The relationship of go-online monuments and these 
theories would be reviewed. Monument-related online contents may have a great impact on 
the internet users’ belief, since most monuments have the connection to national identity and 
Thai people’s prior knowledge. Some contents may cause the mental effect on the audiences, 
too. Therefore, this article suggested that educational institutes should not only educate 
people with the historical fact, but also the way to properly create the secondary text based on 
the history. 
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