
โลกไซเบอรก์บัขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมแบบใหม่
ของไทย (พ.ศ. 2549 - 2554) 

สนุทร  คณุชยัมงั 

ดษุฎีนิพนธเ์ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรปริญญา 
ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการพฒันาธรรมาภิบาล บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

กนัยายน 2555 
 



 

โลกไซเบอรก์บัขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมแบบใหม่ของไทย 
(พ.ศ. 2549 - 2554)  

Cyberspace and New Social Movements in Thailand (2006 - 2011)  

สนุทร  คณุชยัมงั 

ดษุฎีนิพนธน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรปริญญา 
ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการพฒันาธรรมาภิบาล บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

กนัยายน 2555 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 





(1) 

 

 

วทิยานิพนธ ์ โลกไซเบอร์กบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่
ของไทย (พ.ศ. 2549 - 2554) 

ชื่อนกัศกึษา สุนทร  คุณชยัมงั 
ปรญิญา ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ (การพฒันาธรรมาภบิาล) 
สถาบนั บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั รองศาสตราจารย ์ดร.สงัศติ  พริยิะรงัสรรค ์
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม ดร.ฉตัรวรญั  องคสงิห ์
ปีการศกึษา 2555 

 
บทคดัย่อ 

 
 ดุษฎนีิพนธใ์นหวัขอ้ โลกไซเบอรก์บัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ของไทย 
(พ.ศ. 2549 - 2554) นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึ ผลของการขยายตวัของโลกไซเบอรท์ีม่ต่ีอ
พืน้ทีส่าธารณะและความใหม่ (Newness) ทีเ่กดิขึน้ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมและการพฒันา
ประชาธปิไตย เป็นการศกึษาทีใ่หค้วามสนใจต่อความสมัพนัธร์ะหว่างเทคโนโลยกีารสื่อสารใหม่ๆ 
กับการจัดระเบียบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการปฏิบัติการทางการเมือง 
การศกึษานี้ได้น าเอากรอบวเิคราะห์ของส านักทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม ่
(New Social Movements Theory) หรอื NSMs Theory เป็นกรอบหลกั แต่ก็ได้น าเอากรอบ
ทฤษฎอีื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาร่วมวเิคราะหด์ว้ย คอื ทฤษฎขีองส านักการระดมทรพัยากร (Resource 
Mobilization Theory) ทฤษฎกีารสื่อสารทีม่คีอมพวิเตอรเ์ป็นสื่อกลาง (Computer - Mediated 
Communication Theory) ทฤษฎกีารประกอบสรา้งความเป็นจรงิทางสงัคม (Social Construction 
of Reality) ทฤษฎกีารเมอืงแบบ ซา้ย/ขวา และทฤษฎกีระบวนการสรา้งกรอบ (Framing Theory)  
 ผูว้จิยั พบว่า ผลของการท างานของเทคโนโลยกีารสื่อสารใหม่ๆ  หรอืโลกไซเบอร ์เช่น 
โทรศพัทม์อืถอื เวบ็ไซต์ เวบ็บลอ็ก เวบ็บอรด์ เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์การส่งขอ้ความสัน้ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ได้สร้างวถิีการสื่อสารขึ้นใหม่เป็นการสื่อสารแบบเครอืข่าย (Network 
structure) ซึง่เปลี่ยนบทบาทของผู้รบัสารใหเ้ป็นผูผ้ลติสาร เปลีย่นการร่วมสนทนาจากระหว่าง
คนสองคนเป็นการสนทนาแบบพรอ้มๆ กนัหลายคน ทัง้แบบใชเ้วลาแบบพรอ้มกนัและไม่พรอ้มกนั 
รวมทัง้เปลี่ยนความเข้มข้นของการสื่อสารจากการฟงัและการอ่าน เป็นการร่วมสนทนาด้วย 
การเขยีนและการพดู รวมทัง้การมสี่วนรว่มในรปูแบบต่างๆ อยา่งหลากหลาย การสื่อสารในวถิทีี่
เกดิขึน้ใหมข่า้งตน้ ไปรวมกบัการสื่อสารแบบเดมิทีผู่ค้นในสงัคมเป็นผู้รบัขอ้มลูข่าวสารเป็นหลกั
ตามลกัษณะวถิกีารสื่อสารแบบกระจายออกจากศูนยก์ลางของ (Broadcast structure) ของทวี ี
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วทิยุ และหนังสอืพมิพ์ เป็นการสื่อสารที่มโีครงสรา้งใหม่เป็นโครงสรา้งแบบตาข่าย (Nestcast 
structure) 
 ผูว้จิยัพบว่า การท างานของการสื่อสารแบบตาขา่ยขา้งต้น ไม่ไดร้วมกนัเฉพาะวถิขีอง
การสื่อสารแต่ยงัรวมเอาความซบัซอ้นของวถิเีครอืข่ายทางสงัคมของทัง้เครอืข่ายสื่อเชงิสงัคม 
(Social media) ซึง่เป็นชุมชนของขอ้มลูข่าวสารหรอืชุมชนในโลกเสมอืนจรงิ (Virtual community) 
กบัเครอืข่ายทางสงัคม (Social network) ซึ่งเป็นไปตามลกัษณะของชุมชนจรงิทางกายภาพ 
(Physical community) โดยทีผู่ว้จิยั เรยีกการรวมเขา้ดว้ยกนัในพืน้ทีข่องโลกไซเบอรน์ี้ว่า “จตุวถิี
ของการสื่อสาร” (Quartet communication)  
 ผู้วิจยัพบว่า การสื่อสารทางการเมอืงของประเทศที่พฒันาแล้วเช่นสหรฐัอเมรกิา  
การท างานของจตุวถิกีารสื่อสารเป็นไปอย่างถ้วนทัว่ทัง้ในเมอืงและชนบท ทัง้ในการสื่อสารของ
ภาครฐัและภาคประชาสงัคม แต่ในกรณีของไทยปรากฏว่า การท างานของจตุวถิกีารสื่อสารเป็นไป
อย่างเขม้ขน้ในพืน้ทีข่องขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมและการปฏบิตักิารทางการเมอืง ในขณะที่
การสื่อสารในภาครฐัยงัใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารแบบเดมิที่ใหค้วามส าคญักบัทวี ีวทิยุและ
หนงัสอืพมิพ ์ยิง่ไปกว่านัน้ ความเขม้ขน้ของจตุวถิขีองการสื่อสาร ถอืว่าเป็นความใหม่ทีเ่กดิขึน้
ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการปฏบิตักิารทางการเมอืงของไทย (เป็นความใหม่ทีไ่ม่ใช่
เป็นการเคลื่อนยา้ยประเดน็ทางการเมอืงไปสู่ประเดน็ทางสงัคมเช่นกรณีทีเ่กดิขึน้ในสงัคมยุโรป) 
โดยเป็นเครื่องมอืส าคญัต่อการสรา้งภาคส่วนของสงัคม (Segmentation) และการสรา้งขัว้ทาง
การเมอืง (Political dichotomy) ของการปฏบิตักิารทางการเมอืงของไทย ทีด่า้นหน่ึงจะเพิม่ความ
เขม้ข้นการสื่อสารประเดน็ทางการเมอืงตามอุดมการณ์ของฝ่ายตน แต่อกีด้านหน่ึงจะวพิากษ์
อุดมการณ์ทางการเมอืงด้านตรงกนัข้ามควบคู่กนัไป นอกจากนัน้ จตุวถิีของการสื่อสาร ยงัมี
ส่วนส าคญัต่อการแปรผลขอ้มลูตามกระบวนการของการรบัรูท้ีเ่ป็นจรงิของสงัคมหรอืการประกอบ
สรา้งความเป็นจรงิทางสงัคมอกีมติิหนึ่งด้วย ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ทัง้หมดขา้งต้น 
นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของการจดัระเบยีบองค์กรเพื่อปฏบิตักิารทางการเมอืงของ 
คนเสื้อเหลอืงและคนเสื้อแดง ทัง้ในมติิของการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ทางการเมอืงแบบคู่ 
ตรงกนัขา้มและการปะทะกบัอ านาจรฐัทีผ่ลดัขัว้ไปตามคู่กรณี 
 จากการศกึษานี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า การพฒันาประชาธปิไตยของไทยในปจัจุบนั
มคีวามจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มความใหม่ที่เกิดขึ้นจากการท างานของจตุวิถีของการสื่อสารเป็น
องค์ประกอบส าคญั เพราะการท างานของจตุวถิีของการสื่อสารได้สร้างความเป็นไปได้ของ
โอกาสทางการเมอืงขึน้ใหม่ ที่น าไปสู่การทบทวนความชอบธรรมทางสงัคมกนัใหม่พรอ้มๆ กบั
การใชเ้ป็นเครื่องมอืใหม่ของการปฏบิตักิารทางการเมือง ซึ่งนับไดว้่าเป็นทรพัยากรใหม่ในทาง
การเมอืงและเป็นทุนใหมส่ าหรบัการพฒันาประชาธปิไตย 
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Abstract 
 

The topic of this dissertation, “Cyberspace and Thailand’s New Social Movements 
(2006 - 2011), the objectives are studying the role of cyberspace expanding in relation 
to public sphere and the newness of social movements and democratization in Thailand. 
The focus has been given to a relation of new information technology and social movement 
organizations or political practices. This study primarily employs an analytical framework 
of the theory of “New Social Movements Theory”, known widely as NSMs theory. It, 
however, does not disregard the analysis in accordance with the Resource Mobilization 
Theory. Other communication and social theories such as the Computer - Mediated 
Communication Theory, the Social Construction of Reality Theory, the Leftist/Rightist Political 
Theory, as well as the Framing Theory are also taken into account. 

The author found that the result of information technology or cyberspace such as 
cell phone website weblog web board Facebook Twitter SMS and e - mail has created 
the new mode of communication in the form of network structure. It change role of a receiver 
to a sender, change the conversation between two persons into communication among 
multiple peoples, even in the same time or not. Also, raise the intensity of communication 
from listening and reading to involvement by writing, dialogue and other forms of participation. 
This way of communication combines with traditional communication which people in society 
mainly receive information from mass media such as television, radio as well as newspapers 
as the decentralized broadcast structure. It is the new form of communication structure 
called “nestcast structure” 

The author found that mechanism of nestcast structure not only blended mode of 
communication but also include the complexity of mode of social networks of the social 
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media networks which are the communities of information or virtual community and social 
network or physical network. The author calls this four of combination in cyberspace “Quartet 
communication” 

The author found that a quartet communication in political communication in 
developed country such as United State of America comprehensively spread in urban 
and rural area, in both government and civil society communication. But in Thailand, 
quartet communication is concentrated only in social movement organizations and political 
practice while government still emphasize on traditional media such as television, radio 
and newspaper. Moreover, intensity of quartet communication is considered newness in 
social movement organizations or political practice of Thailand (Is not newness from 
transformation of social issues as the case in European society). It is significant tools to 
create social segmentation and political dichotomy of social action. One side will increase 
the intensity of the political communication of their side. In the meantime, other side criticizes 
on opposite’s political ideologies also. In addition, quartet communication plays significant 
role in the database’s interpretation on the process of get to know the reality of the society 
or the social construction of reality with another dimension. The result of all of changes 
considered an essential component of organizing for red shirt and yellow shirt’s political 
movements, in both dimensions, disagreement of political ideologies and government's 
power controversy. 

From this study, author suggests that Thailand’s democratization currently needs 
including the newness of quartet communication which is the key component because 
mechanism of quartet communication can create possibility of political opportunity structure 
that will lead to a review of the new principle of legitimacy along with using as a new 
resource for political practice and democratization. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การเดนิทางของดุษฎนีิพนธต์อ้งตัง้ต้นใหม่ในระหว่างทางไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ท่ามกลาง
การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงทีเ่ขม้ขน้และปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในโลกไซเบอรท์ัง้ในและ
ต่างประเทศ เป็นเหตุใหผู้ว้จิยัตอ้งไปสบืคน้แนวคดิและทฤษฎ ีเช่น การแบ่งขัว้ของสงัคม (Social  
dichotomy) การเมอืงแบบวพิากษ์คู่ตรงกนัขา้ม (Binary opposition) เพื่อน าไปอธบิายต่อจตุวถิี
ของการสื่อสาร (Quartet communication) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหมข่องไทย  

ดุษฎนีิพนธ ์นี้ ส าเรจ็ลุล่วงได ้กด็ว้ยค าแนะน าในการสรา้งขอ้คดิใหม่ๆ จาก รศ.ดร.สงัศติ 
พริยิะรงัสรรค ์ทีก่รณุารบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎนีิพนธ ์ค าแนะน าของ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจติร  
ทีใ่หผู้ว้จิยัสบืคน้เพิม่เตมิงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ICT และการศกึษาผลงานของ David Strcekfuss 
ผู้วจิยัขอบพระคุณต่อคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ช่วยปูพื้นฐานความรู้ ตลอดปี พ.ศ. 2550 และ  
พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอย่างยิง่ รศ.ดร.ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร ทีจุ่ดประกายความสนใจทีม่ต่ีอสกุล
ของส านกัคดิแบบหลงั - โครงสรา้งนิยม ดร.ปรชีา เป่ียมพงษ์สานต์ ทีย่ ้าแนวคดิดา้นสงัคมวทิยา
ทัง้เก่าและใหม ่รศ.ดร.เอก ตัง้ทรพัยว์ฒันา ทีป่รบัฐานความรูท้ีม่ต่ีอความเป็นโลกาภวิตัน์รวมทัง้
ใหส้ าเนาหนังสอืเรื่อง Normads of the Present  ของ Alberto Melucci ดร.กนกรตัน์ ยศไกร
และ ผศ.ดร.บงัอร พลเตชา ทีแ่นะน าใหใ้ชว้ธิวีเิคราะหแ์บบเปรยีบเทยีบประกอบการอธบิายเชงิ
พรรณาและเสยีสละเวลาตรวจทานความสอดคลอ้งของแบบแผนดุษฎนีิพนธ์ 

ผู้วจิยั ขอขอบคุณในความกรุณาและการเสยีสละเวลารวมทัง้ถ้อยค าสมัภาษณ์ของ 
รศ.ดร.พชิาย รตันดลิก ณ ภูเก็ต คุณวฑิรูย ์เพิม่พงศาเจรญิ คุณสมภพ บุนนาค คุณสนธญิาณ 
ชื่นฤทยัในธรรม คุณพพิทัธ ์ชนะสงคราม คุณสมบตั ิบุญงามอนงค ์คุณสุปนั รกัเชือ้ และคุณชาย 
ซโีฮ่ 

ขอขอบคุณ ก าลงัใจจากเพื่อนร่วมงานของ บรษิทั อมิเมจ พลสั คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 
ทุกคน ขอขอบคุณ บ ีที่ช่วยแก้ไขปรบัปรุงงานพมิพ์ครัง้แล้วครัง้เล่า และท้ายสุด การใช้เวลา  
อนัยาวนานครัง้นี้จะลุล่วงไปไม่ได ้หากไม่ไดร้บัการตรวจทานของ จ๋า ผู้ทีเ่ป็นคู่ชวีติที่เคยีงขา้ง
เป็นก าลงัใจให้กนัและกนัตลอด การฟนัฝ่าอุปสรรคตามแต่ละจงัหวะของชวีติ รวมทัง้ แบมบ ู
และ เบย์ ลูกสาวทัง้สองคนที่เข้าใจและอดทนรอคอยว่า เมื่อไรผู้วิจยัจะผ่านพ้นการจมปลกั  
อยู่กบักองเอกสารและต ารา โดยเฉพาะวนัเสาร์ - อาทติย์และวนัหยุดยาวๆ ทัง้ๆ ที่ช่วงเวลา
เหล่านี้คอืโอกาสของการพกัผ่อนของครอบครวั 

 
 

(นายสุนทร  คุณชยัมงั) 
30 สงิหาคม พ.ศ. 2555 
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บทท่ี  1 
 
 

บทน า 
 

ความส าคญัของปัญหา 
 

ส่ือกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเมือง  
 ปจัจบุนั บทบาทของสื่อมคีวามแนบแน่นต่อการใชช้วีติทางสงัคมมากขึน้ มกีารพฒันา
อยา่งต่อเนื่อง มนียัยะส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงทัง้ทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและวฒันธรรม 
ดงัจะเห็นได้จากตัวอย่างที่มกัจะมกีารกล่าวอ้างอยู่เสมอๆ ว่า เมื่อช่างเหล็กและนักประดษิฐ์ 
ชาวเยอรมนี โยฮนัน์ กูทเท่นแบรก์ (Johann Gutenberg) ได้คดิค้นแท่นพมิพ์โลหะ มกีารจดั 
พมิพค์มัภรีไ์บเบลิขึน้ในประมาณปี ค.ศ. 1456 ท าใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลูหรอืหนังสอืเป็นไปอย่าง
รวดเรว็ เป็นผลใหร้ะบบรวมศูนยอ์ านาจของครสิตจกัรทีเ่คยมแีต่เดมิต้องล่มสลายลงความส าคญั
ของสื่อยงัคงมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมตามโลกาภวิตัน์อย่างต่อเนื่องจากการก าเนิด
วทิยุกระจายเสยีงในปี ค.ศ. 1901 โทรทศัน์ในปี ค.ศ. 1948 ดาวเทยีมสื่อสารในปี ค.ศ. 1960 
คอมพวิเตอรบ์ุคคลในครสิต์ทศวรรษที่ 1970 โทรศพัท์มอืถอืและอนิเตอรเ์น็ตในปี ค.ศ. 1996  
จงึท าให้เกดิเครอืข่ายขอ้มูลข่าวสารเชื่อมโยงถงึกนัได้ทัง้โลก ส่งผลโดยตรงต่อการเตบิโตของ
การใช้สื่อใหม่ๆ (New media) และเทคโนโลยกีารสื่อสารใหม่ๆ ที่มตี่อการใช้ชวีติในสงัคม  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มพีฒันาการของการใชส้ื่อเชงิสงัคม (Social media) เช่น การนัดเลีย้งวนัเกดิ
ในกลุ่มเพื่อนของ รเีบคคา จาเวลู (Rebecca Javeleau) เดก็สาวชาวองักฤษ ในวนัที่ 7 ตุลาคม 
ค.ศ. 2010 ซึ่งได้ใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) ชวนเพื่อนมาร่วมงานวนัเกดิ ปรากฏว่ามคีนตอบรบั 
ที่จะมาร่วมงานมากถึง 21,000 คน เพราะเธอไม่ได้ใช้โปรแกรมจ ากดัการส่งข้อความส าหรบั
กลุ่มคนใกลช้ดิ จนแมข่องเธอตอ้งประกาศยกเลกิการจดังานดงักล่าวและตอ้งขอความร่วมมอืกบั
เจา้หน้าทีต่ ารวจและเทศบาลมาอ านวยความปลอดภยัและช่วยประกาศย ้าการแจง้ยกเลกิการจดั
งานในวนังานหรอืกรณขีองผลลพัธจ์ากการบอกต่อและการขานรบัจากกระแสสงัคมจนกลายเป็น 
พรเีซนเตอร์ (Presenter) ของสนิคา้ยีห่อ้ดงั กรณีของ เหวย เหวย (Wei Wei) และ หวง ยฉิิน 
(Huang Yixin) สองนักศึกษาชาวจนีกวางโจว ที่เว็บบล็อกแบล็คดอร์มบอยส์ (Back Dorm 
Boyz) ไดท้ าใหท้ัง้สองกลายเป็นดาราแห่งอนิเตอรเ์น็ตเมื่อทัง้คู่ไดร้อ้งลปิซงิก์เพลงดงั As long 
as you love Me ของคณะ Back Street Boys และโพสต์ขอ้มลูไวใ้นเวบ็บลอ็กของตน ปรากฏ
ว่ามคีนสนใจเขา้มาเปิดดคูลปิวดีโิอของเขามากมายและแพร่กระจายต่อกนัไปอย่างรวดเรว็ จนมี
ผูค้นเขา้คลปิวดีโีอนี้มากถงึ 60 ลา้นคนทัว่ประเทศจนีและทวปีเอเชยี ดว้ยพลงัของอนิเตอรเ์น็ต
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และความรว่มมอืของนกัท่องเวบ็ทีช่่วยกนัส่งคลปิวดิโีอนี้ต่อๆ กนั จงึไดท้ าใหน้ักศกึษาสองคนนี้
กลายเป็นพรเีซนเตอร์ของสินค้าหลายอย่าง เช่น โทรศัพท์มอืถือโมโตโรล่า เป๊ปซี่ - โคล่า 
(Pepsi - Cola) และซสิโก้ (Cisco) (ธรียุทธ บุญม.ี  2547 : 126, Wertime, Kent and Ian 
Fenwick.  2551 : xi,  www.telegraph.co.uk.  20 กนัยายน  2555) 
 ในต่างประเทศ สื่อใหม่ๆ ก็มบีทบาทต่อการปฏบิตัิการทางการเมอืงของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสงัคม อย่างเข้มข้นและแนบแน่นเช่นกนั เช่น การประกาศตวัของขบวนการ 
ซาปาติสตา ซึ่งเป็นขบวนการชาวนาและคนยากจนพื้นเมืองเพื่อต่อสู้กับการปกครองรัฐ      
เซยีรป์าส รฐัทางตอนใตข้องเมก็ซโิก เมือ่วนัที ่1 มกราคม ค.ศ. 1994 กม็ปีระกาศผ่านเครอืข่าย
อินเตอร์เน็ต ขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียที่เคลื่อนไหวโค่นล้มอ านาจทางการเมือง  
ของซูฮารโ์ต (Suharto) ที่ครองอ านาจมาอย่างยาวนานถงึ 32 ปี ในปี ค.ศ. 1998 ก็มอีทิธพิล
จากการตดิต่อสื่อสารผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตทีก่ระจายไปทัว่ประเทศ ก็เป็นการลุกขึน้สูข้อง
ประชาชนที่ไม่มีรถถัง ไม่มีปืนและกล่าวได้ว่า เป็นการลุกขึ้นสู้ของอินเตอร์เน็ต การขบัไล่
ประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราดา (Joseph Estrada) ของฟิลิปปินส์ เมื่อปี ค.ศ.  2001 
ขบวนการภาคประชาชนชาวฟิลิปปินส์ก็มีการใช้สื่อโดยการส่งข้อความแบบสัน้  (Short 
Messaging Service : SMS) นับลา้นขอ้ความว่า Go 2 ESDA รวมทัง้การส่งสารผ่านช่องทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (E - mail) เวบ็ไซต์ (Website) การเปิดหอ้งสนทนาในเวบ็ไซต์ (Chat 
room) โดยการเคลื่อนไหวดงักล่าวสามารถขบัไล่เอสตราดาลงจากต าแหน่งประธานาธบิด ีทัง้ที่
ก่อนหน้านัน้ในปี ค.ศ. 1998 เอสตราดา้ (Estrada) ไดร้บัเลอืกตัง้ดว้ยคะแนนท่วมทน้ถล่มทลาย 
นอกจากนัน้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อพฒันาประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศอดีต
คอมมวินิสตใ์นยโุรปตะวนัออก เช่น เซอรเ์บยี จอรเ์จยี ยเูครน ครีจ์สีถาน เบลารุส อาเซอรไ์บจนั 
หรอืที่รูจ้กักนัว่า การปฏวิตักิ ามะหยี่ (Velvet agitators) หรอื การปฏวิตัหิลากสี (The color 
revolution) นัน้ อินเตอร์เน็ตก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารกับสื่ออื่นๆ เช่น สติกเกอร ์
หนังสอืเล่มเลก็ (Tracts) หนังสอืพมิพ ์ใบปลวิใต้ดนิ เพื่อตอบโต้รฐั (Marcus.  1998; cited by 
Lim.  2005 : 94,  Santner.  2010 : 53,  Feher et al . 2007 : 598) 
 ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ  2000 สื่อใหม่ๆ เหล่านี้  ยิ่งมีความกระชับแน่นกบั
การปฏิบัติการทางการเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก 
การต่อต้านผลเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองอิหร่านในกลางปี ค.ศ.  2009 แม้ทางการอิหร่าน
พยายามจะขดัขวางไม่ให้สื่อทัง้ในและนอกประเทศน าเสนอข่าว เหตุการณ์ที่บานปลายจาก
เหตุการณ์ที่มผีู้ร่วมชุมนุมถูกยงิเสยีชวีติ ในขณะที่อกีด้านหนึ่ง กระทรวงต่างประเทศสหรฐัฯ  
ก็ได้ร้องขอไม่ให้ผู้ บริการเว็บไซต์อย่าง  ยูทูบ  (YouTube) เฟซบุ๊ ค  (Facebook)  และ 
ทวติเตอร ์(Twitter) ปิดปรบัปรุง เพราะจะท าให้การรายงานสถานการณ์ขาดหายไป สื่อมวลชน
ไดข้นานนามเหตุการณ์ครัง้นี้ว่า “การปฏวิตัขิองทวติเตอร”์ (Twitter revolution) แต่ทีน่่าสนใจ
มากไปกว่านัน้ กค็อื กรณีของ “อาหรบั สปรงิ” (Arab Spring) หรอื “การตื่นของอาหรบั” (Arab 
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Awakening) ซึ่งเป็นคลื่นของการชุมนุมทางการเมอืงและการต่อต้านที่เกิดขึ้นในโลกอาหรบั  
ที่เริม่ต้นขึน้ตัง้แต่ 18 ธนัวาคม ค.ศ. 2010 ในตูนีเซยีและอยีปิต์ จนเกดิสงครามกลางเมอืง 
ในลิเบียและน าไปสู่การสิ้นสุดการครองอ านาจมาอย่างยาวนานของ  มูอัมมาร์ กัดดาฟี 
(Muammar Gaddafi) การลุกฮอืในบาหเ์รน ซเีรยี และ เยเมน ซึง่ลว้นแต่น าไปสู่การเปลีย่นตวั
ผูน้ าของประเทศ การชุมนุมทางการเมอืงของประชาชนเป็นมวลชนขนาดใหญ่ใน อลัจเีรยี อริคั 
จอรแ์ดน มอรอ็คโค และ โอมาน แต่ในคูเวต เลบานอน มอรติาเนีย ซาอุดอิาระเบยี ซูดาน และ
ซาฮาราตะวนัตกนัน้ มกีารเคลื่อนไหวบ้างเลก็น้อย โดยที่การลุกฮอืของประชาชนในกรณีของ 
อาหรบั สปรงิ นี้ ก็เป็นผลมาจากการผนวกรวมของการจดัระเบยีบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหว
ทางสงัคม การสื่อสารการสร้างความสนใจต่อสาธารณะ การสไตรค์ การชุมนุมแสดงพลงัทาง
การเมอืง การเดนิขบวนและรณรงคก์บัการใชส้ื่อเชงิสงัคม (ไพรตัน์ พงษ์พานิชย.์  27 มถุินายน 
2555) 
 ส าหรบัประเทศไทยนัน้ สื่อมวลชนมคีวามสมัพนัธก์บัการปฏิบตักิารทางการเมอืงและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างมีนัยยะส าคัญ จะเห็นได้จากกรณีของ 14 ตุลาคม  
พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่คนเป็นเครื่องมอืที่มปีระสทิธภิาพของการสื่อสาร 
ในช่วงนัน้การใช้โทรศพัท์สาธารณะเครื่องสแีดงแบบหมุน สื่อทวีแีละวทิยุก็ยงัอยู่ในการก ากบั
ของรฐั การชุมนุมในเหตุการณ์พฤษภาทมฬิ พ.ศ. 2535 ผูร้่วมชุมนุมต่างประกอบดว้ยกลุ่มผูใ้ช้
โทรศพัทม์อืถอื หรอืเพจเจอร ์ซึง่สะทอ้นเชงิสญัลกัษณ์ถงึการเป็นการเมอืงของกลุ่มชนชัน้กลาง 
คนวยัท างาน ซึ่งในขณะนัน้มผีู้ใช้โทรศพัท์มอืถืออยู่ประมาณ 400,000 คน โดยเฉพาะใน
กรุงเทพฯ และหวัเมอืงใหญ่ การชุมนุมทางการเมอืงของพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย
หรอืคนเสือ้เหลอืง ในปี พ.ศ. 2549 จนถงึ พ.ศ. 2551 (รายการเมอืงไทยรายสปัดาหส์ญัจรของ
สนธ ิลิม้ทองกุล ไดเ้ริม่ด าเนินการตัง้แต่กลางเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2548 แต่เป็นการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองเฉพาะส่วนที่ยงัไม่นับเป็นพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย)  โดยที่มีทีวี
ดาวเทียมเอเอสทีวี วิทยุชุมชน รวมทัง้หนังสือพิมพ์ประสานกับเครอืข่ายของอินเตอร์เน็ต 
เป็นกลไกส าคญัในการระดมมวลชน โดยการสื่อสารในลกัษณะดงักล่าวมกีารใช้ต่อเนื่องกนัไป
จนถงึการขบัไล่รฐับาลสมคัร สุนทรเวช และรฐับาลสมชาย วงศ์สวสัดิ ์ในปี พ.ศ. 2551  
การใช้เครื่องมอืสื่อสารเหล่านี้มาร่วมสร้างปฏบิตัิการทางการเมอืงก็ได้รบัสมญานามว่าเป็น  
มอ็บออนไลน์ หรอื มอ็บเสื้อแดงในปี พ.ศ. 2552 จนถงึปี พ.ศ. 2553 ก็มสีถานีทวีดีาวเทยีม  
พเีพิลแชนแนล และวิทยุชุมชน เป็นเครื่องมอืหลกัในการสื่อสารระดมมวลชนทางการเมอืง
เช่นเดียวกัน นอกจากนั ้น ยังมีการใช้สื่อเชิงสังคมโดยเฉพาะเฟซบุ๊คกับทวิตเตอร์ เป็น 
การรวมตวัพลงัเงยีบของคนในเมอืง เพื่อต่อต้านความรุนแรงและไม่เหน็ดว้ยต่อการเคลื่อนไหว
ของคนเสื้อแดง ในระหว่างการชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553 (สุกร ีแมนชยันิมติ.  20 
เมษายน 2555) 
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บทบาทส่ือใหม่ๆ กบัความใหม่ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 
 สื่อใหม่ๆ ทีเ่ป็นสื่อที่เกดิขึน้โดยเครอืข่ายของการเชื่อมต่อของอนิเตอรเ์น็ตไดเ้ตบิโต
อย่างก้าวกระโดดและมีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมากในปจัจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อม ี
การพฒันาแนวคดิเวบ็ 2.0 ที่สามารถเปลี่ยนการสื่อสารจากเวบ็ไซต์ซึ่งมกีารสื่อสารแบบทาง
เดยีวมาเป็นความสามารถโต้ตอบกบัผู้อ่านได ้(แต่เดมิเวบ็ไซต์จะให้บรกิารอ่านขอ้มลูที่มอียู่แต่
เพยีงอย่างเดยีว ซึง่มกีารเรยีกว่า เวบ็ 1.0) มากไปกว่านัน้ สื่อใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในไทย นัน้ ยงัมี
การพฒันาสื่อขึน้ใหม่ เช่น วทิยุชุมชน เคเบลิทวีที้องถิ่น และ ทวีดีาวเทยีม ซึ่งล้วนแต่เป็นผล
จากการน าเอาเทคโนโลยกีารสื่อสารและอนิเตอรเ์น็ตเขา้มาร่วมพฒันาการใช้งานสื่อที่มอียู่เดมิ
ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น มตี้นทุนที่ต ่าลงรวมทัง้เพิม่การบรกิารต่อยอดไปเป็นส่วนหนึ่งของ 
เครอืข่ายทางสงัคม สื่อและการปฏบิตัิการทางการเมอืงเหล่านี้เริม่ปรากฏตวัขึ้นมาตัง้แต่การ
เลอืกตัง้ทัว่ไปในปี พ.ศ. 2544 และปี พ.ศ. 2548 รวมทัง้ ในการเลอืกตัง้ผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2551 การจดัรายการเมอืงไทยรายสปัดาห์สญัจร
ของสนธิ ลิ้มทองกุล ในช่วงกลางปี พ.ศ .  2548 การชุมนุมของพันธมิตรประชาชน 
เพื่อประชาธปิไตย ที่น าเอาเทคโนโลยใีหม่เข้ามาปรบัใช้ในงานทวี ีเช่น การที่สถานีเอเอสทวีี
เลือกใช้เทคโนโลยีในระบบดิจิตอลแทนระบบแอนาล็อกซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานของฟรีทีวี
โดยทัว่ไปซึ่งเป็นระบบที่มตี้นทุนค่าใช้จ่ายสูง การเชื่อมโยงสญัญาณการถ่ายทอดรายการทวี ี
โดยอาศยัระบบอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงเพื่อแปลงสญัญาณขึน้ดาวเทยีมของบรษิัท นิว สกาย 
แซทเททิไลท ์(New skies satellite) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นทวีดีาวเทยีมรายแรกของไทย
และอาจจะเป็นรายแรกของโลกที่ใช้เครอืข่ายอินเตอร์เน็ตส่งสญัญาณ (สุวชิชา เพยีราษฎร์.  
2551 : 55 - 75) 
 นอกจากทวีดีาวเทยีมแล้วยงัมกีารเชื่อมโยงรายการไปยงัเคเบลิทวีที้องถิ่นและวทิยุ
ชุมชน ที่ต่างก็พฒันาเทคโนโลยแีละสร้างบรกิารใหม่ๆ เชื่อมโยงเข้ากบัอนิเตอร์เน็ต เว็บไซต์
และสื่อเชงิสงัคม เช่น เฟซบุ๊ค ทวติเตอร์ ยูทูบ ซึ่งในกรณีหลงันี้ถือว่านวตักรรมของสื่อได้ม ี
ส่วนร่วมสร้างส ังคมเป็นเครือข่ายทางสังคม (Social network) ไปพร้อมๆ กัน และ 
เป็นการพฒันาไปพร้อมกบัความร่วมมอืระหว่างสื่อด้วยกนั เช่น ระหว่างโทรศพัท์มอืถือกับ
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตเพื่อสรา้งบรกิารส่งขอ้ความสัน้ (SMS) และขอ้ความแบบยาวหรอืมขีอ้มลูที่
มทีัง้ภาพและเสยีง (Text messaging) การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์หรอื อเีมล (E - mail) 
บลอ็ก (Blog) กระดานสนทนา (Board) หอ้งสนทนา (Chat room) ซึง่ลว้นแต่เป็นการสื่อสาร 
ที่มากกว่าตวัหนังสอืรวมทัง้การพฒันาเครื่องมอืของการเข้าถึง (Access) การสบืค้นข้อมูล
ข่าวสาร (Web browsing) การพฒันาเทคโนโลยโีทรศพัท์มอืถอืรุ่นใหม่ของ ไอโฟน (iPhone) 
หรือ แบล็กเบอร์รี่ (BlackBerry) เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในระหว่างเครือข่ายทางสังคม 
มคีวามกระชบัแน่นมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถที่จะพบกับข้อมูลที่จ ัดเก็บไว ้ 
ได้อย่างรวดเรว็และแม่นย ามากขึ้น จงึเท่ากบัเป็นการพฒันาเครื่องมอืของสื่อไปพร้อมๆ กบั 
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การสร้างบรกิารของสงัคม การพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารข้างต้น เป็นไปตามลกัษณะของ 
การพฒันาทางสงัคมยุคหลงัสมยัใหม่ (Postmodern era) และโลกาภวิตัน์ (Globalization)  
เป็นพัฒนาการของสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ก าลังเข้าสู่ยุคทุนนิยมตอนปลาย (Late 
capitalism)  ซึ ่ง จะ เป็นส งัคมแบบบร โิภคน ิยม  (Consumerism)  ซึ ่ง จ ะ เป็นส งัคมที ่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ การคมนาคมขนส่งรวมถงึนวตักรรม
ต่างๆ เป็นผลใหอ้นิเตอรเ์น็ตมใิช่เครื่องมอืการสื่อสารทีไ่รเ้ดยีงสาและเป็นกลาง แต่อนิเตอรเ์น็ต
จะสรา้งระบบระเบยีบในการควบคุมบรหิารจดัการชุดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นภาษาใหม่ เอกลกัษณ์
ใหม ่การมสี่วนรว่มรปูแบบใหมท่ีไ่มจ่ าเป็นตอ้งปรากฏตวั ท าให้เกิดการรวมตวัในรูปแบบใหม่
ที่เรยีกว่า ฝูงชนชัว่พรบิตา (The flash mob) ทีส่ามารถตดิต่อกนัผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
มกีารชวนกนัท ากจิกรรมเฉพาะบางอย่าง เช่น วิง่เป็นวงกลมแล้วกแ็ยกยา้ยกนัไป หรอืในกรณี
ของสาธารณรฐัประชาชนจนีที่มผีูใ้ช้อนิเตอรเ์น็ตมากกว่าจ านวนสมาชกิพรรคคอมมวินิสต์และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเหน็ได้อสิระมากกว่าหนังสอืพมิพ์รายวนั วทิยุ หรอืทวี ี 
จงึเท่ากบัว่า อินเตอร์เน็ตได้ท าให้เกิดเสรภีาพแบบใหม่ เพิม่เสยีงแบบใหม่ให้กบัประชาชน  
เป็นเสยีงทางอเิลก็ทรอนิกส์ และเป็นการแสดงออกผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (An online freedom 
of speech) (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร.  2549 : 5 - 6,  ศาสตร ์ ชยัวรพร.  2552 : 58) 
 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสาร ไดท้ าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงขึน้ในหลายลกัษณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมปีฏสิมัพนัธต์อบโต้ (Interactive) 
แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบจะต้องผ่านตัวกลางที่เป็นเครื่องมือการสื่อสาร (Mediated  
communication) ไม่ใช่การสื่อสารแบบเผชญิหน้า (Face - to - face communication) กต็ามแต่
กม็ผีลส าคญัต่อการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะ (Public sphere) นอกจากนัน้แลว้ ยงัมกีารสรา้งวถิขีอง
การสื่อสารขึน้ในรปูแบบใหม่ๆ เช่น การสื่อสารแบบสองทางและโต้ตอบในพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ การส่ง 
ขอ้ความ การสนทนาทางอเิลก็ทรอนิกส์พรอ้มกบัการสรา้งเครอืข่ายทางสงัคม การสรา้งภาษา 
ค าหรือวลีใหม่ๆ จนกระทัง่ค าบางค า  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระดมมวลชนเพื่อ 
การปฏบิตักิารทางการเมอืง เช่น ค าว่า EDSA 2 ทีเ่ป็นการส่งขอ้ความสัน้ผ่านโทรศพัทม์อืถอื
ของประชาชนฟิลปิปินส์ในการขบัไล่ประธานาธบิด ีโจเซฟ เอสตราดา (Joseph Estrada) ค าๆ 
นี้ โดยความหมายแล้ว ด้านหนึ่ง หมายถึง ย่านกลางกรุงมะนิลา แต่อีกด้านหนึ่ง เป็นสื่อเชิง
สญัลกัษณ์ถึงการรวมตวักนัเพื่อการขบัไล่ผู้น าทางการเมอืง เพราะสถานที่นี้เคยเป็นสถานที ่
การชุมนุมขบัไล่ประธานาธบิดี เฟอร์ดนิานด์ มาร์กอส (Ferdinand Marcos) จนประสบ
ความส าเรจ็มาแล้ว ในปี ค.ศ. 1986 มากไปกว่านัน้ ในไทยก็มกีารเปลี่ยนแปลงการสื่อสาร 
มาตัง้แต่พุทธทศวรรษ 2530 ที่มีการเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ สื่อ เหล่านี้ 
ได ้สร ้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ขึ้นทัง้ในด้านการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจ าวัน สะท้อน 
ความใกล้ชดิของการสื่อสารกบัสงัคม เช่น จส.100 หรอืร่วมด้วยช่วยกนั ส าหรบัการน าไปใช้ 
เป็นเครื่องมอืในการปฏบิตัิการทางการเมอืงตามที่ได้อธบิายมาโดยล าดบัข้างต้นนัน้ จะเห็น 
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ไดว้่าการสื่อสารไดส้รา้งความเป็นการเมอืง (Politicize) โดยใหค้วามส าคญัต่อการอธบิายความ
เดอืดรอ้นโดยไมต่ดิยดึอยูก่บัผูน้ าและองคก์ร เป็นการจดัระเบยีบขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม
ทีส่อดคลอ้งกบัการแสดงออกในทางการเมอืงโดยตรงของประชาชนไม่ผ่านกลไกการเมอืงแบบ
ตวัแทน (Representative democracy) (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หนิวมิาน.  2553 : 386, 
ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร.  2545 : (10) - (11) 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยั ใหค้วามสนใจเรื่อง การสื่อสารและการท างานของขอ้มลูข่าวสาร
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกไซเบอร์ ซึ่งล้วนแต่สร้างขึ้นตามศกัยภาพของเทคโนโลยกีารสื่อสาร 
จนเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัของการปฏบิตัิการทางการเมอืงและสรา้งความใหม่ขึน้ในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม โดยได้ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีการสร้าง ให้เกิด 
การปฏบิตักิารทางการเมอืง ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 จนถงึปี พ.ศ. 2554 ซึง่ในปจัจุบนักย็งัไม่มี
ทที่าว่าจะยุตลิง โดยผูว้จิยัใหค้วามสนใจต่อการสรา้งพื้นทีส่าธารณะ ซึ่งถูกสรา้งขึน้จากการใช้
เครื่องมอืการสื่อสารใหม่ๆ กบัการปฏบิตักิารทางการเมอืง เป็นพื้นฐานของการศกึษา โดยตัง้
ประเด็นเบื้องต้นว่า การสร้างพื้นที่สาธารณะของชนชัน้กลางกระฎุมพ ี(Bourgeois) ในยุโรป 
ตามการศกึษาของ เยอเกน ฮาเบอรม์าส (Juergen Habermas) กม็หีนังสอืพมิพเ์ป็นเครื่องมอื
ส าคญัของการสื่อสารประกอบกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ในยุโรป ซึ่งเกดิขึ้น
จากการแปรผลประเดน็ทางสงัคมเป็นการเมอืง ตามบรบิทของเศรษฐกจิและสงัคมแบบยุคหลงั - 
อุตสาหกรรม (Post - industrial) พรอ้มกบัมกีระบวนการพฒันาประชาธปิไตยที่สอดคล้องกบั
ความหลากหลายแบบพหุสงัคม ในขณะที่การศกึษาในกรณีของไทยในครัง้นี้ เป็นกรณีศึกษา 
อยู่ในยุคสมยัของการพฒันาประชาธปิไตย พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ก าลงัจะก้าวเขา้สู่สงัคม
หลงั - อุตสาหกรรม ดงันัน้ โลกไซเบอร์ ในกรณีของไทยจงึย่อมจะส่งผลต่อการจดัระเบียบ
องคก์รและสรา้งความใหม่ (Newness) ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการปฏบิตักิาร
ทางการเมอืงทีแ่ตกต่างไปจากสงัคมยุโรปและภูมภิาคอื่นทีม่บีรบิทของการพฒันาทางเศรษฐกจิ
และสงัคมรวมทัง้กระบวนการพฒันาประชาธปิไตยทีแ่ตกต่างกนั 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

1. เพื่อศกึษาผลการขยายตวัของโลกไซเบอรท์ีม่ต่ีอการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะ 
2. เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม 
3. เพื่อศึกษาความใหม่ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมและผลกระทบที่มต่ีอ 

การพฒันาประชาธปิไตยในประเทศ 
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ประเดน็ค าถามการวิจยั 
 

1. การขยายตัวของโลกไซเบอร์ได้สร้างพื้นที่สาธารณะขึ้นในลกัษณะใดและไป
ลดทอนอ านาจของรฐัทีม่อียูเ่ดมิมากน้อยเพยีงใด  

2. การเปลี่ยนแปลงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของไทยที่เกิดขึ้นจาก 
การขยายตวัของโลกไซเบอรไ์ด้ส่งผลต่อการก่อตวั การจดัระเบยีบองคก์ร การสรา้งโอกาสทาง 
การเมอืง รวมทัง้สรา้งประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบอบประชาธปิไตย หรอืไม ่อยา่งไร 

3. ความใหม่ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ที่เกิดขึ้นจากการขยายตวัของ 
โลกไซเบอร ์มผีลต่อการพฒันาประชาธปิไตยของไทยอยา่งไร  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 

1. ปจัจุบนั การพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารและการใช้เครื่องมอืในการสื่อสารที่มี
คอมพวิเตอรเ์ป็นสื่อกลาง (Computer - Mediated Communication) ไดส้รา้งสื่อชนิดใหม่เป็น 
เครื่องมอืการสื่อสารทางสงัคมขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ โทรศพัท์มอืถือ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร ์ 
โดยสื่อใหม่ๆ เหล่านี้นอกจากจะสรา้งพืน้ทีก่ารสื่อสารขึน้ใหม่แลว้ ยงัท างานร่วมกบัสื่อแบบเดมิ
รวมทัง้สร้างปฏสิมัพนัธ์กบัการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ทางสงัคมไปพร้อมๆ กนัด้วย จงึท าให ้
การไหลเวยีนของขอ้มลูข่าวสารมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ มกีารสื่อสารถงึกนัดว้ยความรวดเรว็มาก
ขึน้ สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารและปฏสิมัพนัธข์องผูค้นในสงัคมทัง้ในเมอืงและชนบทให้
เป็นไปอยา่งเขม้ขน้  

2. ความเข้มข้นของการสื่อสาร  เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่ด้วย 
การแลกเปลี่ยนสารสื่อกลบัไปกลบัมาระหว่างผู้ส่งสารกบัผูร้บัสาร การเปลีย่นบทบาทของผู้รบั
สารเป็นผู้ผลติและส่งสาร การปฏบิตักิารทีข่า้มไปขา้มมาระหว่างการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร
กับการปฏิบัติการร่วมที่เป็นจริงทางกายภาพ เช่น การร่วมสร้างสารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย 
(Wikipediaencyclopedia) การร่วมชุมนุมทางการเมอืง เป็นปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นจากวถิหีรอื
โครงสร้างของการสื่อสารที่เกดิขึ้นใหม่ในพื้นที่สาธารณะ ที่มผีลต่อการสรา้งความเข้มขน้ของ
การสื่อสารและผลต่อการน าเสนอเป็นประเด็นวิกฤติของความชอบธรรมทางสงัคม ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคญัของการปฏบิตัิการรวมกลุ่ม (Collective action) และการจดัระเบยีบ
องค์กรเพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการปฏบิตักิารทางการเมอืง 

3. การปฏบิตักิารทางการเมอืงของไทยในปจัจุบนั เป็นประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณค่า
ในระบอบประชาธปิไตย การเร่งรดัพฒันาเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภวิตัน์ การเร่งพฒันาสู่ 
ความเป็นเมอืงและความล่มสลายของสงัคมชุมชนแบบชนบท ไม่ใช่ความใหม่ (Newness)  
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ในประเดน็ทางสงัคมหรอืความขดัแยง้ทางการเมอืงเชงิวฒันธรรมหรอือตัลกัษณ์ เช่นทีเ่กดิขึน้ใน
สงัคมยุโรป แต่มคีวามใหม่ที่เกิดขึน้จากความเขม้ขน้ของการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของวถิี
การสื่อสารและโครงสรา้งของการสื่อสาร ซึง่แตกต่างจากความใหมท่ีเ่กดิขึน้ในยโุรป  

4. ลกัษณะการปฏบิตักิารทางการเมอืงของไทย นอกจากจะมลีกัษณะร่วมเหมอืนกบั
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุโรป ที่มีการรวมกันแบบหลวมๆ 
(Assemblage) ไม่เป็นองค์กรถาวรหรอืจดัการในรูปแบบองค์กรบรหิาร มกีารประสานงาน  
ตามเครอืข่ายแบบแนวนอน (Horizontal) แล้ว ยงัจะมกีารจดัความสมัพนัธ์ตามแนวตัง้ 
(Vertical) ตามบทบาทตวัแทนทางสงัคม (Social agents) ซึง่เป็นไปตามลกัษณะทางโครงสรา้ง
ของสงัคมแบบเดมิไม่ว่าจะเป็นเครอืข่ายของหวัคะแนนทางการเมอืงหรอืการพึ่งพาผู้น าชุมชน 
รวมทัง้พึง่พาการสื่อสารแบบเดมิที่มกีารพฒันาขึน้ใหม่ เช่น วทิยุชุมชน เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ และ
ทวีดีาวเทยีม ฯลฯ 

5. ความขดัแยง้ทางการเมอืงทีเ่ป็นประเดน็หลกัของขบวนการทางการเมอืงของไทย
ในปจัจุบนัน้ี จะสะท้อนตามความแตกต่างของพื้นที่สาธารณะ ไม่ใช่พื้นที่ของชนชัน้กระฎุมพ ี
ที่ต่อต้านรฐัและระบบที่มอียู่เดิมเหมอืนในยุโรปแต่เป็นพื้นที่ของผู้คนหลายชนชัน้ ที่ผูกโยง
ตวัเองเขา้กบักรอบแนวคดิหรอือุดมการณ์ทีม่ต่ีอการพฒันาประชาธปิไตย รวมทัง้ความเชื่อที่มี
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เป็นขัว้ความแตกต่างทางสงัคม (Social dichotomy) ซึง่ต่าง
ไปจากพืน้ทีส่าธารณะของฮาเบอรม์าส (Habermas) ทีอ่ธบิายตามลกัษณะความขดัแยง้ในสงัคม
ยโุรปซึง่เป็นความขดัแยง้ระหว่างชนชัน้กระฎุมพกีบัรฐัและระบบทีม่อียูเ่ดมิ 

6. บทบาทของขบวนการทางการเมอืงทีม่ต่ีอการพฒันาประชาธปิไตยจะเป็นไปตาม
กรอบของประชาธปิไตยแบบมสี่วนร่วม (Participatory democracy) ทีจ่ะพฒันาไปพรอ้มๆ กบั
ระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทน (Representative democracy) โดยทีท่ ัง้สองกรอบนี้จะมทีัง้
ดา้นที่วพิากษ์ซึ่งกนัและกนัและด้านที่พึ่งพาซึ่งกนัและกนั ทัง้สองกรอบกระบวนการต่างได้รบั 
ผลพวงจากการเปลีย่นของโลกไซเบอรซ์ึง่มกีารเปลีย่นแปลงในวถิแีละโครงสรา้งของการสื่อสาร
เกดิขึน้ตามไปดว้ย หรอืกล่าวในดา้นกลบักนัได้ว่า การปฏบิตักิารทางการเมอืงของโลกไซเบอร์
เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาประชาธปิไตยในระหว่างปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 
 การวิจยันี้ เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพที่ใช้การศึกษาจากข้อมูลทัง้แหล่งทุติยภูมแิละ 
ปฐมภูม ิโดยแหล่งข้อมูลทุติยภูม ิจะศึกษาจากเอกสารการวจิยั งานวิทยานิพนธ์ บทความ 
หนังสอืทางวชิาการ ทัง้ในและต่างประเทศ และแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิจะเป็นการสมัภาษณ์จาก
นกัวชิาการ สื่อมวลชน นกักจิกรรมเคลื่อนไหวทางสงัคม  
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 การวจิยัในครัง้นี้ จะวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการรวบรวม จ าแนกประเภทขอ้มูล  
จดัหมวดหมู่ จดัการเปรยีบเทยีบ สรา้งขอ้สรุปโดยเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning)  
ซึ่งการน าเหตุย่อยๆ แต่ละเหตุ (จากกรณีศกึษา) มารวมกนั เพื่อน าไปสู่การผลสรุปเป็นกรณี
ทัว่ไป รวมทัง้การวเิคราะหใ์นลกัษณะอื่นๆ เช่น การตคีวามขอ้มลูหรอืการวเิคราะหส์าเหตุและ
การเชื่อมโยงขอ้มูลเขา้ด้วยกนั เป็นต้น พรอ้มกบัจะน าเสนอผลการศกึษาและรายงานผลแบบ
พรรณนา 
 
ขอบเขตของการวิจยั  
 

1. ขอบเขตดา้นประเดน็ทีศ่กึษา จะศกึษากรณกีารปฏบิตักิารทางการเมอืง (Political 
practice) ตามกรอบทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ (NSMs theory) ทฤษฎ ี
ส านักการระดมทรพัยากร (Resource mobilization theory) และทฤษฎกีระบวนการสรา้งกรอบ 
(Framing theory) ซึ่งเป็นทฤษฎทีี่พฒันาขึน้ใหม่ โดยมุ่งเน้นที่จะค้นหาความสมัพนัธ์ของ 
การปฏิบตัิการทางการเมอืงในพื้นที่สาธารณะ ทัง้ที่อยู่ในระหว่างการปฏบิตัิการหรอืที่มกีาร
ปฏบิตักิารเป็นทียุ่ตแิลว้ โดยเริม่ต้นจากบทบาทที่เกดิขึน้จากการสื่อสารทัง้ในระดบัของการใช้
เป็นเครื่องมอืและในระดบัการสร้างโครงสร้างการสื่อสารขึ้นใหม่ ตามการพฒันาทฤษฎีการ
สื่อสารทีม่คีอมพวิเตอร์เป็นสื่อกลาง (Computer - mediated communication theory) หรอื
ที่รู้จกักันโดยทัว่ไปว่าทฤษฎี CMC ซึ่งด้านหนึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะ  
อีกด้านหนึ่ง น าไปสู่การจดัระเบยีบองคก์รเพื่อการปฏบิตักิารทางการเมอืง  

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา เป็นการศึกษากรณีศึกษาของขบวนการทางการเมอืง 
ของไทยทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 จนถงึปี พ.ศ. 2554 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่/ประชากร เป็นการศึกษาเฉพาะขบวนการปฏิบัติการทาง 
การเมอืง (Political movements) ของกลุ่มเสือ้เหลอืงหรอืพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย 
(People's Alliance for Democracy: PAD) และ กลุ่มคนเสือ้แดง หรอื แนวร่วมประชาธปิไตย
ต่อต้านเผดจ็การแห่งชาติ (United Front of Democracy Against Dictatorship : UDD) ซึง่เป็น
ขัว้ทีแ่ตกต่างทางสงัคมและมกีารปฏบิตักิารทางการเมอืงแบบคู่ตรงกนัขา้มมาโดยต่อเนื่องตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ไม่รวมถงึการแปรผลประเดน็ทางสงัคมเพื่อสรา้งความเป็นการเมอืง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม เช่น ขบวนการสิง่แวดล้อม ขบวนการเพศสภาพ ขบวนการ 
เชือ้ชาตหิรอืชนกลุ่มน้อย ขบวนการสทิธมินุษยชน ขบวนการต่อตา้นโลกาภวิตัน์ ฯลฯ 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิจยั  (Theoretical Framework) 
 

 การตัง้สมมตฐิานทัง้ 6 ขอ้ขา้งตน้ เพื่อจะน าเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาทัง้จากขอ้มลู
ทุตยิภูมแิละปฐมภูม ิไปตัง้ค าถามต่อทฤษฎขีอง เยอเกน ฮาเบอรม์าส (Juergen Habermas)  
ในเรื่องพื้นที่สาธารณะ และกรอบทางทฤษฎีของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การตัง้ค าถามต่อความใหม่ทีเ่กดิขึน้ ทัง้ในเรื่องของการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะและขบวน 
การเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการของโลกไซเบอร์ ( ซึ่งรวมทัง้ 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากเครือ่งมอื วถิแีละโครงสรา้งของการสื่อสาร) และการน าไปสู่การคน้หา
การอธบิายผลทีจ่ะเกดิขึน้ต่อระบอบประชาธปิไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 ความสมัพนัธข์องขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม 
 
 โดยทัว่ไปในการศึกษาตามกรอบของทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบ 
ใหม่นัน้ จะอธบิายว่า เหตุทีม่าของการเกดิขึน้ของการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการปฏบิตักิาร
ทางการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั ้น จะมาจากพื้นฐานที่เป็นวิกฤติของ
ความชอบธรรม (Crisis of legitimation) แต่กรอบการพจิารณาของส านักการระดมทรพัยากรจะ
ให้ความส าคญัต่อเฉพาะประเด็นของความเดือดร้อน (Grievance) ซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้น
เฉพาะหน้าหรอืเฉพาะที่ปรากฏขึ้นเป็นปญัหาทางสงัคม จะเน้นการให้ความส าคญัต่อการน า 

พืน้ทีท่างกายภาพ พืน้ทีข่อ้มลูขา่วสาร 

วกิฤตคิวามชอบธรรม
ตามกรอบวเิคราะหข์อง
ทฤษฎขีบวนการ
เคลื่อนไหวทางสงัคม
แบบใหม ่

ความเดอืดรอ้นตาม
กรอบวเิคราะหข์อง
ส านกัการระดม
ทรพัยากร 

การสื่อสารในชีวิตประจ าวนั และการปฏบิตัิการด้าน
การสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่ ที่เกิดขึ้นจากโลกไซเบอร ์ 
วถิแีละโครงสรา้งการสือ่สารทีเ่กดิขึน้ 

การ 
จดัระเบยีบ
องคก์ร 

การ
ปฏบิตักิาร

แบบรวมกลุ่ม 

การ
ปฏบิตักิาร
ทางการเมอืง 

การปฏบิตักิารแบบรวมกลุ่มทีส่รา้งขึน้
ตามกระบวนการสรา้งกรอบ 
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การจดัระเบยีบองค์กร และโครงสร้างของโอกาสทางการเมอืงรวมทัง้อิงวธิกีารบรหิารจดัการ 
เป็นกระบวนการพจิารณาทางทฤษฎ ี
 กรอบการศึกษานี้ จะเริม่ต้นจากความส าคญัของประเด็นที่ว่า โลกไซเบอร์ จะเป็น
ปจัจัยส าคัญต่อการปฏิบัติการทางการเมืองทัง้ในระดับของการปฏิบัติการรวมกลุ่มและ 
การปฏบิตัิการทางการเมอืงในรูปแบบอื่นๆ เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า เครื่องมอืการสื่อสาร 
ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ได้สร้างการสื่อสารที่มีความเข้มข้นมากขึ้น จงึย่อมน าไปสู่ความสามารถใน 
การอธบิายถงึวกิฤตคิวามชอบธรรมที่เกดิขึน้ในมติต่ิางๆ ที่ลกึซึ้งไปกว่าการสื่อสารแบบเดมิที่
จะต้องคิดค้นเรยีบเรยีงการสื่อสารท าความเข้าใจและจะต้องใช้ระยะเวลาจ านวนหนึ่งในการ
สื่อสาร แต่ด้วยวถิีและโครงสร้างการสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่จะท าให้การสื่อสารในเรื่องดงักล่าว
เกิดขึ้นและเป็นที่เข้าใจได้ในระยะเวลาที่ไม่นานมากนัก การศกึษานี้ มุ่งจะอธบิายถงึบทบาท 
ของโลกไซเบอรท์ี่มต่ีอประเดน็ของวกิฤติความชอบธรรมซึ่งเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวทาง
การเมอืงตามกรอบวเิคราะห์ของทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่มากกว่าจะ 
เป็นเรื่องทางการเมอืงประเดน็ใดประเดน็หนึ่งตามลกัษณะของความเดอืดรอ้นซึง่เป็นกรอบวธิี
วเิคราะหข์องส านกัการระดมทรพัยากร แต่กจ็ะใหค้วามส าคญัในประเดน็ความสามารถในการจดั
ระเบียบองค์กรของการปฏิบัติการทางการเมืองของกรอบวิเคราะห์ของส านักการระดม
ทรพัยากร 
 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้  ยงัจะอธิบายถึงกระบวนการที่จะแปรผลการสร้าง
ประเดน็ที่วกิฤตจิากพืน้ทีข่องการสื่อสารไปยงัพืน้ที่ทางกายภาพ โดยอาศยักรอบวเิคราะหข์อง
ทฤษฎีกระบวนการสร้างกรอบ (Framing theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่ที่พฒันาขึ้นโดย เดวดิ  
เอ. สโนว์ (David A. Snow) มาใช้ประกอบการศึกษาด้วย ทัง้นี้ก็เพื่อจะได้อธิบายถึง
ลกัษณะเฉพาะของขอ้มลูข่าวสาร จะเป็นไปไดท้ัง้ตวัแปรตาม (Dependent variable) ซึง่หมายถงึ 
การสื่อประเด็นต่างๆ ที่กระจายออกไปตามเครื่องมือและเทคโนโลยีของการสื่อสาร และ 
เป็นตวัแปรอสิระ (Independent variable) ซึง่หมายถงึ คุณค่าและความหมายทีม่กีารก าหนดขึน้
ส าหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง  แล้วจะไปส่งผลต่อการสื่อสาร ต่อสาธารณะในลักษณะต่างๆ 
นอกจากนัน้แล้ว ทฤษฎกีระบวนการสรา้งกรอบยงัเหมาะสมที่จะอธบิายการท างานของกลไก
ภายในของกระบวนการสร้างกรอบที่มอียู่ 4 กรอบด้วยกนั คอื 1) กรอบการเชื่อมโยง  
2) กรอบการขยายความ 3) กรอบการขยายตวั และ 4) กรอบของการเปลีย่นผ่าน ซึง่จะท าให้
เหน็ถงึบทบาทของการสื่อสารกบัการปฏบิตักิารรวมกลุ่ม ความสมัพนัธข์องประเดน็การสื่อสาร
กบัการจดัระเบยีบองคก์ร ตลอดจนการเดนิทางของขอ้มลูข่าวสารจากพืน้ทีข่องโลกเสมอืนจรงิ 
(Virtual space) ที่ก้าวออกไปสู่โลกของความเป็นจรงิในทางกายภาพ (Physical space)  
ซึ่งเป็นเรื่องของความใหม่ของการสื่อสารที่ไปส่ งผลต่อขบวนการทางการเมืองของไทย 
ในปจัจุบัน ที่เป็นการปฏิบัติการของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กับแนวร่วม
ประชาธปิไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาต ิทีด่า้นหนึ่งต่างฝ่ายต่างสรา้งลกัษณะเฉพาะของตนเอง/
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สงัคม (Self/social dichotomy) และอีกด้านหนึ่ง ก็จะวพิากษ์การปฏิบตัิการทางการเมอืง 
ของคู่ตรงกนัขา้ม (Binary political) และเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนักบัการเกดิขึน้ของขบวนการ
ทางการเมอืงแบบซา้ย/ขวา (Left and right) 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ  
 

1. โลกไซเบอร ์(Cyberspace) หมายถึง พื้นที่การสื่อสารที่เกิดจากการเชื่อมโยง 
ระบบคอมพวิเตอรเ์ขา้ด้วยกนั ด้วยการสรา้งเครอืข่ายของระบบคอมพวิเตอรท์ี่เรยีกว่า ระบบ 
Internet Transmission Control Protocol/Internet Protocol  หรอืจะเรยีกโดยย่อว่า TCP/IP  
ซึ่งเป็นพื้นที่ของการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นผลให้การสื่อสารระหว่างกันของผู้คนใน 
สงัคมและโลก เปลี่ยนไปตามพกิดัของการสื่อกลางแบบใหม่ ที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัเครอืข่าย 
คอมพวิเตอร ์เป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัของการสื่อสารและการใชช้วีติประจ าวนัของผูค้นและโลก
ในปจัจบุนั โดยไม่สามารถอธบิายแบบแยกความเกี่ยวขอ้งเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและยงัรวม
การสื่อสารอื่นๆ โยงเขา้มาเป็นการสื่อสารในโลกไซเบอรอ์กีมติหินึ่งดว้ย 

2. พื้นท่ีสาธารณะ (Public sphere) หมายถงึ พืน้ทีท่ีอ่ยูร่ะหว่างประชาสงัคมกบัรฐั 
ทัง้ในมติิสงัคม เศรษฐกิจและการเมอืง เป็นที่ที่ประชาชนสามารถจดัระเบียบตัวเองขึ้นเพื่อ 
ทา้ทายต่อรฐัและระบบอ านาจต่างๆ ทางสงัคมทีม่อียู่ เป็นพืน้ทีข่องผูท้า้ทาย เป็นพืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้
ในพืน้ทีน่อกระบบการบรหิารจดัการโดยรฐัและระบบต่างๆ ของสงัคมทีม่อียู่ 

3. พื้นท่ีข้อมูลข่าวสาร หมายถึง พื้นที่ส่วนหนึ่งในโลกไซเบอร์และเป็นส่วนหนึ่ง
ของพืน้ทีส่าธารณะ มอีงคป์ระกอบ 4 ระดบัดว้ยกนั คอื 1) ระดบักายภาพ เป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้ง
กบัอุปกรณ์สนับสนุน 2) ระดบัตรรกะ เป็นเรื่องของการออกแบบเครอืข่ายการเชื่อมโยงระดบั
ความสามารถของคอมพวิเตอรเ์พื่อรองรบัระบบการสื่อสาร 3) ระดบัขอ้มลูข่าวสาร เป็นเรื่องของ
การเก็บรกัษาขอ้มูล การรบั การส่ง การถ่ายทอดและการเปลี่ยนรูป ซึ่งเป็นกระบวนการของ 
การสื่อสาร 4) ระดบัทีเ่กี่ยวกบัผู้คนโดยตรง เป็นเรื่องของการสรา้งการมสี่วนร่วม การใชข้อ้มูล
เพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจ โดยค าว่า พืน้ที่ขอ้มลูข่าวสาร นี้ จะเป็นพืน้ทีข่องโลกไซเบอรท์ีส่มัพนัธ์
กบัการใชง้านของผูค้นในสงัคม (ระดบัที ่3 และ 4) ซึง่จะเป็นจดุเชื่อมต่อของพืน้ทีใ่นโลกไซเบอร์
กบัพืน้ทีท่างกายภาพของสงัคม 

4. ส่ือเดิม (Traditional media) หมายถงึ สื่อมวลชนทีเ่ป็นความหมายที่เขา้ใจกนั
โดยทัว่ไปและมบีทบาททางสังคม คือ ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร ตลอดจนบิลบอร์ด  
ซึ่งล้วนแต่เป็นการสื่อสารที่เน้นหนักการสื่อสารแบบการสื่อสารทางเดยีว (One - way 
communication) และเป็นวถิีของการสื่อสารแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง (Broadcast 
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structure) แมว้่าในระยะหลงัจะมกีารปรบัช่องทางการสื่อสารบางส่วนของสื่อบางประเภท เช่น 
ทวีไีดป้รบัใหม้กีารตอบโตร้ะหว่างผูช้มมากขึน้กต็าม  

5. ส่ือเชิงสงัคม (Social media) หมายถงึ การสื่อสารของผูค้นในชวีติประจ าวนัที่มี
การกระท าผ่านกระบวนการท างานร่วมกนั (Interactive) ของเทคโนโลยกีารสื่อสารต่างๆ ที่มี
การโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมสนทนาระหว่างกนัและกันทัง้แบบที่มกีารสื่อสารระหว่าง 
คนสองคนและหลายๆ คนพร้อมๆ กนั ทัง้แบบที่ต้องใช้เวลาพร้อมกนั กบัไม่พร้อมกนั จนมี
ลกัษณะเป็นชุมชน เป็นเครอืข่ายทางสงัคมในพื้นที่การสื่อสารของสื่อ เช่น เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์ 
ยทููบ การสนทนาออนไลน์ (Chat room) การส่งขอ้ความสัน้ (SMS) หรอื การส่งขอ้ความ (Text 
messaging) มีลักษณะของการติดต่อสื่อสารกันเป็นโครงข่ายที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  
โซเชยีล เน็ตเวริค์กิ้ง (Social networking) และเป็นวถิขีองการสื่อสารแบบเครอืข่าย (Network 
structure) 

6. เวบ็ 2.0 หมายถงึ พฒันาการของการใชง้านเวบ็ไซต์ (Website) ทีพ่ฒันามาจาก
การใชเ้ป็นพืน้ทีเ่ผยแพรข่อ้มลูตามเครอืขา่ยของเทคโนโลย ีซึง่เดมิยงัมขีอ้จ ากดัเพยีงการใชอ่้าน
ไมส่ามารถตอบโตแ้ละแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูโดยผูอ่้านหรอืผูใ้ชง้านได ้แต่เวบ็ 2.0 เป็นพฒันาการ
ที่ผู้อ่านสามารถเขา้ไปใช้งาน ใช้อ่าน และร่วมโต้ตอบ แก้ไข ปรบัปรุงเพิม่เตมิขอ้มูลที่มีอยู่ใน
เวบ็ไซตไ์ด ้เช่น การท างานประกอบขอ้มลูของปทานุกรมเสรวีกิพิเีดยี 

7. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ (New social movements)
หมายถงึ ขบวนการทีร่วมกนัเป็นกลุ่ม องคก์ร เครอืข่าย มกีารจดัระเบยีบองคก์รเพื่อเคลื่อนไหว
ทางสงัคมหรอืการปฏิบตัิการทางการเมอืง โดยมวีกิฤติของความชอบธรรมเป็นพื้นฐานของ
ความขดัแย้ง มากกว่าจะเป็นความขดัแย้งที่ปรากฏขึ้นเป็นประเด็นทางสงัคมแต่เพียงล าพัง
รวมทัง้เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาระบอบประชาธปิไตย หรอืจะใช้ค าอธิบายอีกค าหนึ่งว่า  
เป็นประชาธปิไตยแบบเข้มข้นที่มทีี่ว่างให้กบัความแตกต่างหลากหลาย (The radical and 
plural democracy) นอกจากนี้แลว้ ยงัหมายความรวมถงึค าอื่นทีใ่ชอ้ธบิายในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ต่อกนั เช่น การเมอืงภาคพลเมอืง การเมอืงของพลเมอืง การเมอืงภาคประชาชน ขบวนการ
ประชาสงัคม ขบวนการประชาชน ซึง่ต่างกเ็ป็นการอธบิายถงึลกัษณะของการปฏบิตัิการเมอืง
ของประเทศทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันาทางเศรษฐกจิก่อนทีจ่ะเขา้สู่ยุคหลงั - อุตสาหกรรม หรอื
ประเทศก าลงัพฒันา 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 

1. จะได้รบัทราบถึงผลของการขยายตวัของโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลที่ 
เกดิขึน้จากขอ้มูลข่าวสารทีต่่อเนื่องไปจากการพฒันาเครื่องมอืและเทคโนโลยกีารสื่อสารทีม่ต่ีอ
การขยายตวัของพืน้ทีส่าธารณะซึง่เป็นการสรา้งกระบวนการของการทา้ทายต่อรฐัและระบบเดมิ
ทีม่อียูก่่อน 

2. จะได้รบัทราบถงึคุณลกัษณะที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวถิแีละโครงสรา้ง 
ของการสื่อสารที่มีผลต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ เช่น การจดัตัง้องค์กร  
การปฏบิตัิการทางการเมือง การน าและผู้น า การสื่อสาร รวมทัง้ความเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องอื่นๆ 
ตามลกัษณะของโครงสรา้งทางสงัคม  

3. จะได้รบัทราบถึงลกัษณะความใหม่ที่เกิดขึน้ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม
ของไทย และการพฒันาประชาธปิไตยของไทย 

 
 



บทท่ี  2 
 
 

เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ในบทนี้ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคดิและทฤษฎ ีรวมทัง้ทบทวนวรรณกรรมทีม่กีารศกึษา  
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยกีารสื่อสารกบัสงัคม บทบาทโลกไซเบอร์ทีม่ต่ีอขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนท่ีหน่ึง แนวคดิเรื่องพื้นที่สาธารณะและทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม   
ซึง่ประกอบดว้ย  

1. แนวคดิเรือ่งพืน้ทีส่าธารณะ (Public sphere) 
2. ทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คอื ทฤษฎี

ดัง้เดมิ (Classical theory) ทฤษฎกีารระดมทรพัยากร (Resource mobilization theory) ทฤษฎี
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ (New social movements theory) และทฤษฎี 
กระบวนการสรา้งกรอบ (Framing theory) 

3. ประมวลผลแนวคดิเรือ่งพืน้ทีส่าธารณะและทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม 
 ส่วนท่ีสอง ทฤษฎกีารสื่อสารและทฤษฎทีางสงัคม ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ทฤษฎกีารสื่อสารทีม่คีอมพวิเตอรเ์ป็นสื่อกลาง (Computer - mediated 
communication theory) 

2. ทฤษฎกีารประกอบสรา้งความเป็นจรงิทางสงัคม (Social construction of reality) 
3. ทฤษฎกีารสรา้งขัว้ความแตกต่างทางสงัคม (Social dichotomy) 
4. ทฤษฎกีารปฏบิตักิารทางการเมอืงแบบคู่ตรงกนัขา้ม (Binary opposition) 
5. การประมวลทฤษฎกีารสื่อสารและทฤษฎทีางสงัคม 

 ส่วนท่ีสาม การทบทวนวรรณกรรม ประกอบดว้ย 
1. การศกึษากรณขีองต่างประเทศ 
2. ประมวลผลการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ 
3. การศกึษากรณขีองไทย 
4. ประมวลผลการทบทวนวรรณกรรมของไทย 
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แนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีสาธารณะและทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 
 

แนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะ (Public sphere)   
ฮาเบอรม์าส (Habermas) อธบิายเรือ่งพืน้ทีส่าธารณะไวโ้ดยสรปุ ดงันี้ 
1. แนวคดิพืน้ฐาน (Concept)  
พื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของชีวิตทางสงัคมที่ก่อตัวขึ้น 

เป็นความคดิสาธารณะ (Public opinion) ประกอบกนัเป็นโครงร่างของสาธารณะ (Public body) 
เป็นผลของการรวมกันอย่างหลวมๆ ของปจัเจกด้านที่เ ป็นส่วนตัว (Private/individuals 
assemble) ซึ่งต่างไปจากการรวมตวักนัแบบธุรกิจและการเป็นพนักงานของรฐั เป็นพื้นที่ที่ม ี
การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็โต้แยง้ มคีวามยดืหยุ่น มคีวามเป็นอสิระที่จะรวมตวัเป็นสมาคม        
มหีนังสอืพมิพ์ นิตยสาร วทิยุและทวี ีท าหน้าที่เป็นสื่อกลางของพื้นที่ และเป็นพื้นที่ที่ภาครฐั
ครอบคลุมไปไมถ่งึ โดยภาครฐัจะมหีน้าที่ในลกัษณะของจดัการต่อสาธารณะตามหน้าที ่(Public 
authority) (Habermas.  1981 : 49) 

พืน้ทีส่าธารณะตามขอ้เสนอของฮาเบอรม์าส (Habermas) เป็นการพจิารณาความขดัแยง้
ในมติทิางสงัคมมใิช่มติทิางเศรษฐกจิ เป็นพื้นทีท่ี่อยู่ระหว่างสงัคมกบัรฐั เป็นพืน้ที่ทีผู่้รบัขอ้มูล
ข่าวสารจดัระเบยีบการสะท้อนความคดิของตวัเองแล้วน าเสนอออกไปเป็นความคดิสาธารณะ  
มกีารผกูโยงกบัหลกัการของขอ้มลูสาธารณะ (Public information) เพื่อต่อสูก้บัอ านาจการปกครอง 
ทีแ่อบแฝงอยู่ในสงัคมและเพื่อสรา้งกจิกรรมประชาธปิไตยไปก ากบัรฐัอกีต่อหนึ่ง (Habermas.  
1974 : 50) 

2. ประวตัศิาสตร ์(History)  
 พื้นที่สาธารณะ เ ป็นพื้นที่ที่ปรากฏขึ้ นในประวัติศาสตร์ยุคกลางของยุโรป 
เป็นพฒันาการทีเ่กดิจากพืน้ทีส่่วนตวั (Private sphere) ทีแ่สดงออกต่อกฎเกณฑข์องเจา้ผูค้รอง
นครและเจ้าที่ดนิที่แสดงความเป็นเจ้าของอาณาบรเิวณของที่ดนิในระบบศกัดนิา ในขณะที่      
ชนชัน้กระฎุมพกีต็้องการแสดงออกถงึการเป็นส่วนหนึ่งของตวัแทนของชาตหิรอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของการมอบอ านาจ (Particular mandates) (Habermas.  1974 : 50 - 51) 
 การปรากฏตัวของพื้นที่สาธารณะ ได้ท าให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลง 
โดยได้ท าให้ฐานะของศาสนา เจา้ผู้ครองนครและคนชัน้สูง ซึ่งเป็นตวัแทนของพื้นที่สาธารณะ 
ในยุคศักดินาและเคยหันทิศทางไปในทางเดียวกัน  (Polarization) ได้ยุติลง (ในปลาย
ครสิต์ศตวรรษที่ 18) โดยศาสนาได้เปลี่ยนไปท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องส่วนตวั พนักงาน  
ของรฐัและกองทพั ได้พฒันาไปท างานในการสนองตอบความรบัผดิชอบต่อพื้นที่สาธารณะ 
ตามหน้าที ่(Public authority) มกีารแบ่งแยกงบประมาณกบัเจา้ผูค้รองนคร (Princely authority) 
เป็นการแบ่งแยกความเกี่ยวขอ้งกบังานตามหน้าทีส่าธารณะกบัเรื่องส่วนตวัของเจา้ผูค้รองนคร 
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ในขณะที่คนชัน้สูงก็ไปท างานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะตามหน้าที่ ชนชัน้กระฎุมพ ี
กไ็ปท างานเกีย่วกบัการคา้และอาชพี การบรหิารเมอืงและการจดัระเบยีบอาณาเขตต่างๆ โดยมี
จดุยนืทีแ่ยกความเป็นส่วนตวัออกจากรฐั (Habermas.  1974 : 51) 

3. วถิแีห่งเสรภีาพของพืน้ทีส่าธารณะ 
 ประเด็นสาธารณะ (Public discussion) ที่มกีารโต้ตอบกนัจะแตกต่างกนัไปตาม 
ความเกีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตรข์องแต่ละสงัคม เช่น รฐัสภาในองักฤษไดท้ าหน้าทีก่ ากบัการใช้
อ านาจของราชวงศ์ แต่ในส่วนอื่นของยุโรปนัน้ ระบบศกัดนิาได้ล่มสลายลงไปพรอ้มกบัสงัคม   
ได้จดัระเบยีบขึ้นใหม่ โดยฮาเบอร์มาส (Habermas) ตัง้ข้อสงัเกตว่า ชนชัน้กระฎุมพไีด้สร้าง
ลกัษณะเฉพาะตามวิถีของปจัเจกด้านที่เป็นส่วนตัวขึ้น โดยไม่ต่อต้านการรวมศูนย์อ านาจ      
แต่ต้องการทีจ่ะขอมสี่วน (Shared) ในอ านาจเหล่านัน้และต้องการที่จะใชก้ฎ (Principle) ทีม่อียู่
เปลีย่นผ่านคุณลกัษณะของอ านาจ (Means of transforming the nature of power) ดว้ย 
การเพิม่เติมความชอบธรรมให้กบัชนชัน้ของตนที่จะจดัการปกครองชนชัน้อื่น (Basis of 
legitimation exchanged for another) (Habermas.  1974 : 52) 
 นอกจากนั ้น สถานะของหนังสือพิมพ์ก็เปลี่ยนไปจากการท าหน้าที่แบบเป็ น
เอกสารรายงานข่าว (News sheets) ไปเป็นผู้น าความคดิสาธารณะ เป็นผู้สรา้งความคดิที่    
เข้มแขง็ให้กบัฝ่ายผู้รบัสาร เป็นอาวุธส าคญัของพรรคการเมอืง พร้อมกับเปลี่ยนสถานะทาง
สงัคมของธุรกจิหนังสอืพมิพ์โดยสรา้งความใหม่ของกจิการเป็นบรกิารต่อสาธารณะแขนงหนึ่ง
ทัง้นี้ หนังสอืพมิพ์ในองักฤษ ฝรัง่เศส และอเมรกิา ได้เริม่สู่ยุคธุรกิจมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1830 
(Habermas.  1974 : 52) 

4. พืน้ทีส่าธารณะกบัประชาธปิไตยแบบมวลชนรฐัสวสัดกิารสงัคม 
ในสงัคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าซึ่งเป็นสงัคมที่มวลชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการจดั

ระเบยีบประชาธปิไตย (Industrially advanced mass democracy organized ) ไปแล้ว         
การพจิารณาเรื่องพื้นที่สาธารณะ จะต้องย้อนกลบัไปพิจารณาเงื่อนไขทางสงัคมก่อนที่จะม ี
การรวมกนัเป็นสงัคม (Social pre - conditions) ซึ่งจะเป็นระยะที่อุดมการณ์เชื่อมโยงเขา้กบั      
การเปลี่ยนผ่านทางสงัคมที่มกีารใช้สื่อและการโฆษณาชวนเชื่อ (Press and propaganda) 
พรอ้มๆ กบัการขยายตวัของสงัคมตามโครงร่างของชนชัน้กระฎุมพ ี(Habermas.  1974 : 54)  

ฮาเบอรม์าส (Habermas) เสนอให้น าเอาปญัหาทางสงัคมไปตัง้เป็นประเดน็    
ทางการเมอืงว่าจะต้องอยู่บนพืน้ฐานของการเปิดเผย (Display of openness) เพราะรฐัไดส้รา้ง
งานประชาสมัพนัธ ์(Public relations work) เพื่อเผยแพร่ขอ้มลู  เป็นกระบวนการแอบซ่อนหรอื
หลบซ่อนของนโยบายที่มผีลประโยชน์ ที่หวงัผลต่อการสนับสนุนทางการเมอืง และมผีลต่อ  
การสรา้งความคดิสาธารณะ (Habermas.  1974 : 54 - 55) 
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ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 
1. ทฤษฎดีัง้เดมิและความจ าเป็นตอ้งพฒันา 
ทฤษฎีดัง้เดิมที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคมและการปฏิบตัิการทางการเมอืง

ในช่วงก่อนทีจ่ะพฒันาทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมนัน้ จะองิกบัทฤษฎทีางสงัคมต่างๆ 
เช่น ทฤษฎีสงัคมมวลชน (Mass society) ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective behavior) 
ทฤษฎสีถานะที่ขดัแยง้กนั (Status inconsistency) ทฤษฎกีารคาดหวงัที่เพิม่เตมิขึน้ (Rising 
expectation) ทฤษฎีการลดิรอนค่าโดยเปรยีบเทยีบ (Relative deprivation) และทฤษฎี 
การปฏวิตัขิองเสน้โคง้เดวีส่ ์(Davies’ J - curve theory of revolution) (McAdam.  1999 : 6) 

การอธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคมของทฤษฎีดัง้เดิมข้างต้นเป็นไปตามกรอบคิด 
ของส านักเดอรไ์คหม์ (Durkheim) ทีเ่ชื่อว่าการปฏบิตักิารรวมกลุ่ม (Collective action) เกดิขึน้
เพราะสงัคมมสีภาวะทีไ่ม่เป็นปกตแิละสงัคมมพีฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นเหตุเป็นผล (Canel.  1997 : 
189) ต่อมา นีล โจเซพ สเมลเซอร ์(Neil Joseph Smelser) ไดพ้ฒันาทฤษฎพีฤตกิรรมรวมหมู ่
(Collective behavior) โดยมกีรอบวเิคราะห์ที่เรยีกว่า โครงสรา้งพฤตกิรรมของสเมลเซอร์ 
(Smelser’s structural functionalist model of collective behavior) โดยอธบิายถงึ พฤตกิรรม
ในสงัคมสองประเภท คอื ทีเ่ป็นสถาบนั (Institutional - conventional collective behavior) และ
ไม่เป็นสถาบนั (Noninstitutional - collective behavior) โดยพฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นสถาบนัจะรวม
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดหรือเกิดขึ้นในสภาวะที่ไม่เป็นปกติ ซึ่งมกัจะเกิดขึ้นจาก 
การสื่อสารกนัดว้ยขอ้มลูดบิๆ แพร่กระจายไปแบบข่าวลอื ยอ้นกลบัไปกลบัมาและแพร่กระจาย
ออกไปในวงกวา้งจนกลายเป็นการเคลื่อนไหวทางสงัคมขึน้ โดยทีก่ารอธบิายขา้งต้น จะอธบิาย
ปรากฏการณ์ทางสงัคมที่เกดิขึน้ในลกัษณะของฝงูชน (Crowd) โดยเป็นการใหค้วามส าคญักบั
ความเป็นปจัเจกและมีความเชื่อในเรื่องของการเกิดและขยายตัวที่สร้างพลังขึ้นเองของ
พฤตกิรรมรวมหมู ่(Atom in the anatomy of collective behavior) (Cohen.  1985 : 671 - 672) 

กรอบทฤษฎีของสเมลเซอร์ (Smelser) นั ้น ได้ร ับการวิพากษ์อย่างกว้างขวาง 
ว่าเป็นทฤษฎีที่มีจุดอ่อนที่ไม่สามารถจะอธิบายการเชื่อมต่อระหว่างความรู้สึกของการเป็น
ผูถู้กกระท าจนน าไปรวมกนัสรา้งเป็นมวลชนได ้นอกจากนัน้ สเมลเซอร ์(Smelser) กย็อมรบัว่า 
ขบวนการนิยมนาซ ีขบวนการคนผวิด าอเมรกินั นัน้ เกดิขึน้จากผลขา้งเคยีง (Side - effects) 
ของความเหลื่อมล ้าของกระบวนการท างานของตวัเปลีย่นผ่านทางสงัคม (Social transformation) 
ทีม่อีตัราความเรว็ไม่เท่ากนั ซึง่เท่ากบัยอมรบัปรากฏการณ์ทางสงัคมทีไ่ม่ได้เกดิขึน้โดยตวัเอง 
(Porta and Diani.  2006 : 7) 

ทฤษฎดีัง้เดมิมจีุดอ่อน 4 ประการดว้ยกนั คอื 1) การอธบิายว่าขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมเกดิขึน้จากการตอบสนองต่อความแขง็ทื่อ ไม่ยดืหยุ่น (Response to strain) ของระบบ
สงัคม นัน้ เป็นเรื่องที่เกดิขึน้เป็นกรณีเฉพาะ หากพจิารณาในระดบัสงัคมแล้วอาจจะไม่มคีวาม
แขง็ทื่อไปทัง้หมดจนเป็นเงือ่นของสงัคมโดยรวม 2) การอธบิายความไม่พอใจของปจัเจก (Form 
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of individual discontent) ว่า เป็นเหตุทีอ่ยู่เบือ้งหลงัการวุ่นวายทางสงัคม (Social insurgency) 
นัน้ เป็นการวเิคราะห์ทีเ่น้นไปยงัจุดก าเนิดแบบการเปลี่ยนแปลงจากอะตอม ละเลยการอธบิาย
ถงึการรวมกลุ่มกนัขึน้เป็นพลงั 3) ทฤษฎดีัง้เดมิละเลยการสรา้งตวัชีว้ดัของเงื่อนไขทางจติวทิยา
เพื่อเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมกับการไม่เข้ามามีส่วนร่วมต่อการเคลื่อนไหวของผู้คน  
4) ทฤษฎดีัง้เดมิ เชื่อว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมเป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้จากจติวทิยามากกว่า
ทีจ่ะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมอืง (McAdam.  1999 : 11 - 16) 

ด้วยจุดอ่อนของทฤษฎีดัง้เดมิข้างต้น จงึเป็นที่มาของการพฒันาทฤษฎีขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสงัคม โดยมกีารพฒันาขึน้พร้อมกนัสองแนวทาง คอื ในสหรฐัอเมรกิาได้เน้น
กรอบวเิคราะหก์ารระดมทรพัยากร (Resource - mobilization paradigm) แต่ในยุโรปตะวนัตก 
เน้นเรื่องอตัลกัษณ์ (Identity - oriented paradigm) ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและยุโรปต่างกเ็ป็น
สงัคมประชาธิปไตยและมคีวามหลากหลายของประชาสงัคม พร้อมๆ กับมกีารท างานของ
อาสาสมคัรที่เป็นตวัทวคีูณทางสงัคมซึง่เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมยุคหลงั - 
อุตสาหกรรม (Post - industrial societies) (Canel.  1997 : 189, Cohen.  1985 : 673) 

2. ทฤษฎกีารระดมทรพัยากร (Resource mobilization theory) 
2.1  ความเป็นมา 

 ค าว่า ทรพัยากร (Resources) หมายถึง สรรพสิง่ที่มาจากทรพัยากรวตัถุหรอื
สสาร (Material resources) เช่น งาน รายได้ การออมและสทิธพิเิศษที่มตี่อสนิค้าและบรกิาร 
รวมทัง้ทรพัยากรที่จบัต้องไม่ได้ (Non - tangible resource) เช่น อ านาจหน้าที่ การเป็นผู้น า 
การเคารพในคุณธรรม ความเชื่อถอื การเป็นเพื่อน ความช านาญและแบบแผนของอุตสาหกรรม 
(Stekelenburg and Klandermans.  2009 : 29) 
 การพฒันาทฤษฎกีารระดมทรพัยากร นัน้ เริม่จากการท าความเขา้ใจการปฏบิตักิาร
รวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม โดยวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาและวเิคราะหจ์ุดอ่อน
ของทฤษฎดีัง้เดมิไปพรอ้มๆ กนั นกัวชิาการทีร่ว่มกนัพฒันาทฤษฎตีามแนวทางนี้ ประกอบดว้ย 
แอนโธนี โอเบอรส์กอลล ์(Anthony Oberschall) ชารล์ ทลิลี่ (Charles Tilly) วลิเลยีม แกมสนั 
(William Gamson) พาม โอลเิวอร์ (Pam Oliver) เจอรลัด์ มาร์เวล (Gerald Marwell) เป็น 
การพฒันาทฤษฎีขึ้นตามกรอบวิเคราะห์เรื่องความจ าเป็นในการเลือกสรรการผลิตสินค้า 
ของส านกัโอสนัเน่ียน (Olsonian) 

2.2  แนวทางการอธบิาย 
(1)  การจดัการทรพัยากร การจดัระเบยีบองคก์รและการน า 

 ประเดน็ทีน่ักทฤษฎกีารระดมทรพัยากรอธบิายเพิม่เตมิจากทฤษฎดีัง้เดมินัน้ 
แบ่งออกเป็นสองแนวทาง แนวทางแรก เน้นการวเิคราะห์กระบวนการทางการเมอืง (Political 
process approach) ตามการบุกเบกิของ ทลิลี่ (Tilly) และแนวทางที่สอง เน้นกรอบวเิคราะห์
การเป็นผูป้ระกอบการกบัการจดัระเบยีบองคก์ร (Entrepreneurial/organizational approach) 
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โดยม ีเจนกนิ (Jenkins) แมค็คาธ ี (McCathy) และ ซลัด ์ (Zald) เป็นผูบุ้กเบกิทัง้สองแนวทาง 
ต่างให้ความส าคญัต่อความสามารถในการระดมทรพัยากรที่มอียู่ไปใช้จดัระเบยีบเป็นองค์กร  
เพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคม (Social movement organizations : SMOs) ความสามารถดงักล่าว
จะเป็นตวัชีถ้งึการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมโดย SMOs จะท าหน้าที่
เปลีย่นสถานะของความเดอืดรอ้น (Grievance) ไปเป็นประเดน็ของการเคลื่อนไหว ซึง่เป็นการให้
ความส าคญัต่อบทบาทของผูป้ฏบิตักิาร (Actors) มากกว่าเงื่อนไขความขดัแยง้เบือ้งต้นทีด่ ารงอยู่
ของปจัเจกของทฤษฎดีัง้เดมิ (Canel.  1997 : 206, McCathy and Zald.  2002 : 534, Shigetomi 
and Makino.  2009 : 3) 

ทัง้สองแนวทาง ต่างอธบิายถงึยุทธศาสตรร์ะดบัเครื่องมอืของการปฏบิตักิาร 
(Strategic - instrumental level of action) เป็นการอธบิายถงึการเกิด ผลลพัธ์ ยุทธวธิแีละ
ยุทธศาสตร์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ตามบรบิทของความสมัพนัธ์ระหว่างอ านาจ 
กบัปฏกิริยิาทีม่ต่ีอกรณคีวามขดัแยง้ ผลของการจดัระเบยีบองคก์รเพื่อการเคลื่อนไหวของส านัก
การระดมทรพัยากร กค็อื การเปลีย่นแปลงจากการจดัองคก์รแบบการน าเดีย่ว (Single - actor 
models) ซึง่เป็นรปูแบบการจดัองคก์รยุคครสิต์ทศวรรษ 1960 ไปเป็นการจดัองคก์รทีม่โีครงสรา้ง 
ของการปรกึษาหารอื เป็นการจดัตัง้ขบวนการของคนระดบัล่างและการรวมกันเป็นองค์กร
สหพนัธใ์นระดบัชาต ิซึง่มรีปูแบบของการจดัระเบยีบองคก์รทีห่ลากหลายมากขึน้ (Tilly.  1985 : 
740 - 41; cited by Canel.  1997 : 206, Cohen. 1985 : 688) 

(2)  โครงสรา้งทางการเมอืงและกระบวนการทางการเมอืง 
  การน าเสนอกระบวนการวิเคราะห์ทางการเมือง เริ่มต้นจากผลงาน 
ชิน้ส าคญัของ ดกั แมค็อดมั (Doug McAdam) เรื่อง กระบวนการทางการเมอืงและการพฒันา
ของการลุกขึน้สู้ของคนผวิด าในระหว่างปี ค.ศ. 1930 จนถงึปี ค.ศ. 1970 (Political Process 
and the Development of Black Insurgency, 1930 - 1970) (ประภาส ป่ินตบแต่ง.  2552 : 99) 
  ภาพที่ 2.1 เป็นการอธบิายการท างานของกระบวนการทางการเมอืงของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ตามทฤษฎขีอง แมค็อดมั (McAdam.  1999 : 51) ซึง่อธบิายว่า 
ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการทางเศรษฐกจิและสงัคม จะมผีลต่อการขยายโอกาสทางการเมอืง 
(Expanding political opportunities) และความแขง็แกร่งของการจดัระเบยีบองคก์รของคนทอ้งถิน่  
(Indigenous organizational strength) หากโอกาสทางการเมอืง เปิดกว้างทีจ่ะรองรบัปญัหา
ดงักล่าว ปญัหาทีเ่กดิขึน้กจ็ะไดร้บัการแก้ไขใหลุ้ล่วงไป แต่หากปญัหาดงักล่าวไม่ไดร้บัโอกาสที่
จะแก้ไขโดยกระบวนการทางการเมอืง ปญัหานัน้จะสรา้งความชอบธรรมให้กบัองค์กรของคน
ทอ้งถิน่น าไปสรา้งเป็นการเคลื่อนไหวทางสงัคม โดยมคีวามตระหนักรูร้่วมกนั (Cognitive liberation) 
เป็นเงื่อนไขที่ส าคญัของกระบวนการที่จะพฒันาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม (Social 
movements)  
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ภาพท่ี 2.1 ตวัแบบกระบวนการทางการเมอืงของการเกดิขบวนการเคลื่อนไหว 
ทีม่า: (McAdam.  1999 : 51) 

 
  กลุ่มนักทฤษฎีที่นิยมใช้กรอบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางสังคม 
กบักระบวนการทางการเมอืง ประกอบด้วย ทลิลี่  (Tilly) แกมสนั (Gamson) โอเบอร์สกอลล ์
(Oberschall) และ แมค็ อดมั (McAdam) โดยนักทฤษฎกีลุ่มนี้ จะเน้นการให้ความส าคญั      
กบัเงื่อนไขแวดล้อมและการจดัส่วนผสมของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม ซึ่งเป็นที่รู้จกักนัว่า 
“ทฤษฎกีารวเิคราะหโ์ครงสรา้งทางการเมอืง” (Political Opportunity Structure (POS) Theory) 
(Canel.  1997 : 206, Shigetomi and Makino.  2009 : 3) 
 ทาโร่ (Tarrow.  1994 : 68, 85) หนึ่งในแกนน าของนักทฤษฎีนี้ ระบุว่า
โครงสร้างของโอกาสทางการเมอืง ไม่เพยีงจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบของการเคลื่อนไหว แต่ 
การเคลื่อนไหวก็มีส่วนสร้างเงื่อนไขส าหรับโอกาสทางการเมืองไปพร้อมกันด้วย โดยที่
โครงสร้างของโอกาสทางการเมืองนี้  ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นเงื่อนไขแวดล้อมที่มีล ักษณะ 
ของความเป็นทางการหรอืมคีวามถาวร รวมทัง้ยงัอาจจะเป็นปจัจยัจากภายนอกองค์กร ที่จะ
สนบัสนุนใหก้ารเคลื่อนไหวแบบปฏบิตักิารรวมกลุ่มด าเนินไปสู่ความส าเรจ็หรอืลม้เหลว (ปจัจยั
ทรพัยากรภายในองคก์ร เช่น เงนิ อ านาจหรอืการจดัระเบยีบองคก์ร ฯลฯ)  
 ความส าเร็จหรอืล้มเหลวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมจะขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของโครงสรา้งโอกาสทางการเมอืงของรฐัทัง้ในด้านโครงสร้างการน าเขา้ทางการเมอืง 
(Political input structures) ซึง่เป็นเรือ่งของการเปิดกวา้งหรอืปิดกัน้โดยโครงสรา้งทางการเมอืง 
กบั โครงสรา้งผลผลติทางการเมอืง (Political output structures) ซึง่เป็นเรื่องของการบรหิาร
หรอืการแปรผลข้อเรยีกร้องที่มีจุดแขง็ (Strong) หรอืจุดอ่อน (weak) เงื่อนไขทางโครงสร้าง

การขยาย 
โอกาส 

ทางการเมอืง 

ความแขง็แกร่ง 
ขององคก์ร 

ของคนทอ้งถิน่ 

กระบวนการ 
ทางเศรษฐกจิและ
สงัคมในวงกวา้ง 

ความเป็นอสิระ 
ของการรบัรู ้

ขบวนการเคลื่อนไหว 
ทางสงัคม 
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เหล่านี้จะน าไปสู่การก าหนดยทุธศาสตรข์องการเคลื่อนไหวทางการเมอืงและการสนองตอบโดย
รฐัทีแ่ตกต่างกนัไป (Kitschelt.  1986 : 68) 
 
ตารางท่ี 2.1 โครงสรา้งโอกาสทางการเมอืงระหว่างการน าเขา้กบัผลผลติ 
 
 โครงสรา้งการน าเขา้ทางการเมือง 

เปิด ปิด 
โครงสรา้ง
ผลผลติทาง
การเมอืง 

แขง็ - ยุทธศาสตร์การน าการเคลื่อน 
ไหวจะมกีารปรบัตวั 

- มีนัยยะส าคัญที่จะตอบแทน
ตามขอ้เรยีกรอ้ง 

- โ อกาสที่ จ ะ เกิดนวัตกรรม 
ทางนโยบายมสีงู 

- การกดดนัโดยโครงสรา้งต ่า 

- ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวจะด าเนิน
แบบเผชญิหน้า 

- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามขัน้ตอน 
มไีม่มากนกั 

- ผู้น าที่มีลักษณะ ในแนวปฏิรูปจะมี
ขอ้จ ากดั,นวตักรรมจะเกดิขึน้ในระดบั
ต ่า - ปานกลาง 

- การกดดนัโดยโครงสรา้งสงู 
อ่อน 
 

- ยุทธศาสตร์การน าการเคลื่อน 
ไหวจะมกีารปรบัตวั 

- มีนั ย ย ะ ส า คัญที่ จ ะ เ กิดผล 
กระทบตามขัน้ตอน 

- การผลกัดนันโยบายจะเป็นไป
แบบคุมเชงิกนั, นวตักรรมทาง
นโยบายจะมปีานกลาง - ต ่า 

- การกดดนัโดยโครงสร้างมีบ้าง
เลก็น้อย 

- ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวจะด าเนิน 
  แบบเผชญิหน้า 
- จะเกดิผลตามขอ้เรยีกรอ้งไม่มากนกั 
- ผ ล ที่ จ ะ เ กิ ด ต่ อ น โ ย บ า ย มี น้ อ ย  
   นวตักรรมทางนโยบายจะมตี ่ามาก 
- การกดดนัโดยโครงสรา้งสงู 

ทีม่า : (Kitschelt.  1986 : 68) 
  

(3)  ลกัษณะเฉพาะของทฤษฎกีารระดมทรพัยากร 
 ลกัษณะส าคญัของทฤษฎกีารระดมทรพัยากร ม ี5 ประการ คอื 1) การเคลื่อนไหว
มวลชนเป็นไปแบบพลวตัตามปจัจยัส าคญั 4 ประการ คอื การจดัระเบยีบองคก์ร การน าโอกาส
ทางการเมอืง และคุณลกัษณะของสถาบนัทางการเมอืง 2) เครอืข่ายทางสงัคม (Social network) 
และการเชื่อมโยงตามแนวนอน (Horizontal links) จะเป็นกุญแจส าคญัที่จะน าไปสู่ปฏบิตักิาร
รวมกลุ่ม การจดัระเบยีบองค์กรและการน า 3) โครงสร้างของโอกาสความเป็นการเมอืงและ
คุณลกัษณะของระบบการเมอืง ผู ้น าจะคดิเทยีบเคยีงกบัการบรหิารต้นทุน - ก าไรของ 
การประกอบการ แนวโน้มการตอบสนองของฝา่ยตรงกนัขา้มและการสรา้งพนัธมติรเพื่อประเมนิ
ความส าเรจ็ - ล้มเหลวที่จะเกดิขึน้ 4) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมมคีวามต่อเนื่องกนัมา
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ตัง้แต่ต้นครสิต์ศตวรรษที ่19 ซึ่งเป็นช่วงทีม่กีารเตบิโตของระบบทุนนิยมและรฐัชาต ิปญัหาที่
เก ิดขึ ้นก ็เป็นผลมาจากการไม่น ับรวมเรื่องดงักล ่าวเข ้ากบัการพฒันาประชาธปิไตย  
5) การเคลื่อนไหวทางสงัคม ไมใ่ช่การเคลื่อนตวัแบบจ านวนเตม็ (Fully) ของคนทัง้สงัคม (Canel.  
1997 : 207 - 211)  
 3.  ทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม ่(New social movements) 

3.1 ความเป็นมา 
 ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ถือก าเนิดขึ้นเพื่ออธิบายการ
เคลื่อนไหวประเด็นทางสงัคมในสงัคมยุโรปที่เกิดขึ้นในระหว่างครสิต์ทศวรรษ 1960 จนถึง 
ครสิตท์ศวรรษ 1980 ไมว่่าจะเป็นการต่อตา้นโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร ์ขบวนการสิง่แวดลอ้ม 
ขบวนการสนัตภิาพ ขบวนการเคลื่อนไหวแบบทางเลอืก ขบวนการเกี่ยวกบัคนส่วนน้อย เช่น 
คนสงูอาย ุกลุ่มรกัรว่มเพศ คนไรค้วามสามารถ การสนบัสนุนกลุ่มเยาวชนและกลุ่มย่อยบางส่วน 
ขบวนการทางศาสนาดัง้เดมิ การเคลื่อนไหวต่อต้านเรื่องภาษ ีการต่อต้านโรงเรยีนของสมาคม
ผู้ปกครอง การต่อต้านของนักปฏิรูปสมยัใหม่ และขบวนการสิทธิสตร ีมากไปกว่านัน้ ยงัมี
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสูท้ี่จะแยกการปกครองส่วนภูมภิาคหรอืการจดัการปกครองตนเอง
ซึง่พอจะกล่าวโดยสรุปไดว้่า การเคลื่อนไหวในเรื่องดงักล่าวเป็นเรื่องทางสงัคม เช่น นิวเคลยีร ์
สิ่งแวดล้อมและสิทธิความเป็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการที่รบัผิดชอบโดยรัฐ 
(Welfare state)  
 ประเดน็ทางสงัคมขา้งต้น เป็นความขดัแยง้ชนิดใหม่ที่ ฮาเบอรม์าส (Habermas.  
1981 : 33) เรยีกว่า 
  

ความขดัแยง้เชงิสถาบนัทีผ่ลติซ ้าในพืน้ทีท่างวฒันธรรม (Areas of cultural reproduction) ซึง่เป็นไป
ตามขัน้ตอนของการบรูณาการทางสงัคม (Social integration) และการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) 
และเป็นการประกาศต่อตา้นสาขาย่อยของสถาบนั (Sub - institutional) ทีก่ระท าต่อสถาบนัหลกั รวมทัง้
เป็นการสรา้งระบบการเมอืงขึน้มาใหม่แบบไม่พึง่พารฐัสภา (Extra - parliamentary) 
 

 การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกข้างต้น ตูแร็ง 
(Touraine.  1985 : 749) ระบุว่า “...เป็นความขดัแยง้ทางสงัคมหลงัครสิต์ทศวรรษที ่1960 เป็น
การปะทะกนัทางวฒันธรรม เป็นกระบวนการคน้หาแนวทางเลอืกทางสงัคม เป็นส่วนส าคญัของ
การขดักนัในการบรูณาการทางสงัคม (Social integration)…”  
 ในประเดน็เดยีวกนันี้ก็ยงัมนีักสงัคมศาสตรค์นอื่นๆ ร่วมอธบิายถงึปรากฏการณ์
ทางสงัคมดงักล่าว เช่น เมลุกซี่ (Melucci.  1985 : 789) ระบุว่า “...การปฏบิตัิการรวมกลุ่ม 
ที่เกิดขึ้นใหม่ในสงัคมยุโรป ได้ยกระดบัและเคลื่อนตวัออกไปจากพื้นที่ทางการเมอืงรวมทัง้
รปูแบบการต่อตา้นแบบเดมิไปอยูใ่นพืน้ทีท่างวฒันธรรม...”  



24 

 ปรากฏการณ์ทางสงัคมข้างต้น จงึเป็นที่มาของค าว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สงัคมแบบใหม่ (NSMs) ที่วิพากษ์ทฤษฎีของส านักเดอร์ไคห์ม (Durkheimian) ที่มุ่งเน้นแต่ 
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสงัคมตามกรอบความล้มเหลวของระบบ (Breakdown) และ 
การสร้างพลังขึ้นโดยตัวเองตามตัวแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมรวมหมู่ของ สเมลเซอร ์
(Smelser) รวมทัง้ความไม่เพยีงพอของกรอบวเิคราะหแ์บบมารก์ซสิต์ ดงันัน้ กรอบการอธบิาย
ทางทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ข้างต้น จงึเริม่ต้นจากการตัง้ค าถามของ
วชิาการในยุโรปที่ต่างไปจากการอธบิายของนักวชิาการในสหรฐัอเมรกิาที่มุ่งเน้นอธบิายตาม
กรอบทฤษฎีการระดมทรัพยากร ทัง้นี้ก็เพราะยุโรปมีประสบการณ์ผ่านขบวนการสังคม
ประชาธปิไตย (Social democracy) ซึง่เป็นประสบการณ์ทางสงัคมที่ต่างไปจากสหรฐัอเมรกิา 
(ผาสุก พงษ์ไพจติร.  2543 : 63, Cohen.  1985 : 663, 690 - 691) 
 การศึกษาตามแนวทางของทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ของ
ยุโรปจะเน้นความส าคญัตามกรอบคดิเรื่องอตัลกัษณ์ (Identity - oriented paradigm) เท่ากบั
เป็นการตอกย า้ในความแตกต่างเชงิบรบิทและต าแหน่งของความขดัแยง้ไปพรอ้มๆ กนั ซึง่เป็น
การสอดคล้องกบัการยนืยนัของ ผาสุก พงษ์ไพจติร ที่ว่า “...อาณาบรเิวณของความขดัแยง้ที่
น าไปสู่การเคลื่อนไหวของขบวนการทางสงัคม เป็นการต่อสู้ในอาณาบรเิวณของสงัคมประชา
มากกว่าเป็นการต่อสูใ้นอาณาบรเิวณของการเมอืง” (ผาสุก พงษ์ไพจติร.  2543 : 61) 
 3.2  แนวทางการอธบิาย 
 (1)  ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ สงัคม และความขดัแยง้ 
 ความขัดแย้งใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของยุโรป
โดยเฉพาะในยุโรปตะวนัตกในครสิต์ทศวรรษที ่1960 - 1980 นัน้ ตูแรง็ (Touraine.  1985 : 752) 
อธิบายว่า “เป็นความขดัแย้งทางสงัคมที่เกิดขึ้นใหม่จากการลดคนงานในภาคอุตสาหกรรม 
อนัต่อเนื่องมาจากการปรบัใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เป็นการเปลีย่นวถิขีองความขดัแยง้จากประเดน็
เชงิรบั (Defensive) เป็นการจดัการประเดน็เชงิรกุ (Offensive)”  
 ความขดัแยง้ทางสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปขา้งต้น เป็นค าอธบิายที่มต่ีอสงัคม
หลงัอุตสาหกรรม ที่เป็นผลผลติของสงัคมเชิงสญัลกัษณ์ ที่ได้เปลี่ยนรูปร่างหรอืเปลี่ยนผ่าน
ความเป็นตัวแทนของความเป็นตวัตนของเราและโลกภายนอก ไปตามเทคโนโลยกีารผลิต  
โดยสงัคมหลงัอุตสาหกรรมนี้มอีงคป์ระกอบส าคญั 4 ประการทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเกี่ยวขอ้ง 
คอื งานวจิยัและการพฒันา กระบวนการของขอ้มูลข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละ
หลกัการทางชวีวทิยาทางการแพทย ์และสื่อมวลชน (Touraine.  1985 : 781) 
 การอธิบายข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสงัคมของการอธิบาย 
ของ ฮาเบอร์มาส (Habermas) ที่ระบุว่า “...ความขดัแย้งทางสงัคมได้เคลื่อนตัวออกไปจาก
แกนกลางของการเป็นผูผ้ลติไปเป็นลกัษณะของสงัคมทุนนิยมในระยะสุดทา้ย (The late capitalist 
societies)” โดยทัง้ ตูแร็ง (Touraine) และ ฮาเบอร์มาส (Habermas) มขี้อเสนอที่ตรงกันว่า 
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ นัน้ เป็นผลของการรวมความล้มเหลวของระบบ
ประชาธปิไตยของสงัคมหลงัสมยัใหม่ (Postmodern) (ผาสุก พงษ์ไพจติร.  2545 : 11, Habermas.  
1981 : 34) 
 ความขดัแยง้ทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ใหม่ ไม่ใช่เรื่องความเดอืดรอ้นดา้นเศรษฐกจิ
แต่เป็นเรื่องของคุณภาพชวีติ ความเท่าเทยีม การสรา้งความเป็นจรงิของปจัเจก การมสี่วนร่วม 
และสทิธมินุษยชน และเป็นการน าเสนอของชนชัน้กลางใหม่ (New middle class) ที่เป็น 
คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ (Younger generation) มกีารศกึษาสูง ซึง่เป็นเรื่องทีข่บวนการเคลื่อนไหว
ของชนชัน้กระฎุมพแีละคนงานต่างไม่เคยน าเสนอต่อสงัคมมาก่อน (Habermas.  1981 : 33 - 34) 
 การที่คนชัน้กลางรุ่นใหม่ในยุโรปลุกขึน้มากระท าการเคลื่อนไหวทางสงัคม  
กเ็พราะตอ้งการทีจ่ะปกป้องความดัง้เดมิและทรพัยส์นิทางสงัคม ทีต่ ัง้อยู่บนระบบความเป็นเหตุ
เป็นผลของโลกของชวีติ (Rationalized life - world) ต้องการตอบโต้กระบวนการครอบครอง
ของเจ้าอาณานิคม (Colonization) ของการก าหนดแบบแผนของการใช้ชวีติ (Grammar of 
forms of life) (Habermas.  1981 : 35) 
 ความขดัแยง้ทางสงัคมทีเ่กี่ยวกบัอตัลกัษณ์ เป็นการวเิคราะหท์ีต่ ัง้อยู่ในพืน้ที่
ทางวฒันธรรม เป็นกระบวนการทางความคิดที่เริม่จากการตีความหมายของความสมัพนัธ์
ระหว่างการท าความเขา้ใจกบัตนเอง (Self - understanding) กบัอุดมการณ์ของการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่หลากหลาย เป็นผลของการโยงเหตุการณ์กับมิติทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อน  
การสรา้งอตัลกัษณ์และปทสัถานในสงัคมประชาธปิไตย (Cohen.  1985 : 695) 
 (2)  การต่อตา้นในระดบัปจัเจกและการเคลื่อนไหวในระดบัสงัคม 
 ความขดัแยง้ใหม่ของสงัคมทีเ่คลื่อนตวัออกไปจากการต่อสูข้องคนงาน ไม่ใช่
เรือ่งชนชัน้ แต่จะเป็นเรื่องของอตัลกัษณ์ เป็นความขดัแยง้ในระดบัการผลติ (Level of production) 
ของสังคมที่จะผลิตสัญลักษณ์และการสร้างความหมายของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ  
ชนกลุ่มน้อย อาย ุเพื่อนละแวกบา้น สิง่แวดลอ้มและสนัตภิาพ (Canel.  1997 : 190) 
 การอธบิายความขดัแยง้ในระดบัการผลติของสงัคมนี้ ฮาเบอรม์าส (Habermas.  
1981 : 36 - 37) อธบิายว่า  
 

เป็นการหวนคนืสูค่วามดัง้เดมิของขบวนการทางศาสนา และขบวนการทางเลอืกแบบต่างๆ ของคนใน
สงัคม เป็นอาการ (Symptoms) ที่แสดงออกถึงจังหวะการใช้ชีวิตของผู้คนในระดับปจัเจกบุคคล 
ทีก่า้วเดนิไปไม่พรอ้มกบักระแสหลกั ซึง่จะพบเหน็ไดจ้ากกรณีทีเ่ป็นเรื่อง เพศ อายุ สผีวิ เพื่อนละแวก
บา้น และศาสนา เป็นลกัษณะของการก่อตวัและสรา้งการรวมกลุ่มปฏบิตักิารเชงิอตัลกัษณ์ (Collective 
identities) เป็นการแสดงถงึวตัถุประสงคก์ารรวมตวักนัทางสงัคม (Social – integrative objectives)  
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 เป็นความขดัแย้งที่เกดิขึ้นใหม่ระหว่างระบบของสงัคม (การเมอืง) กบัโลก
ของชวีติ (Life - world) ทัง้นี้ เมื่อใดกต็ามทีค่วามเป็นเหตุเป็นผลของโลกของชวีติ ไม่สนใจต่อ
ความสลบัซบัซ้อนของระบบสงัคมโดยรวม (Complexity of the social system) จะเกดิการ
ปฏเิสธด้วยการขดัขวาง เช่น การขดัขวางของเยาวชน เป็นการต่อต้านความเป็นสมยัใหม่นิยม 
เพื่อปกป้องพืน้ทียุ่คหลงั - สมยัใหม่นิยม (Post - modernism) ซึง่เป็นอนาคตของพวกเขา ซึ่ง
เป็นการอธบิายใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างความเป็นพืน้ทีส่่วนตวักบัพืน้ทีส่าธารณะ  
 การเมอืงที่เกดิขึน้ใหม่ตามประเดน็ของสงัคมนี้ มกีารใช้ค าเรยีกกนัหลายค า 
เช่น การเคลื่อนไหวต่อต้านแบบใหม่ (New protest movements) การเมอืงแบบใหม่ (New politics) 
ประชานิยมแบบใหม่ (New populism) ลทัธกิารต่อต้านทางวรรณกรรม (Neoromanticism) 
การเมอืงแบบต่อต้าน (Antipolitics) การเมอืงที่ไม่เป็นไปตามพฤติกรรมดัง้เดมิ (Unorthodox 
political behavior) และการเมอืงแบบไร้ระเบยีบ (Disorderly politics) ซึ่งเป็นการอธบิาย 
ความขดัแย้งทางการเมอืงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่เป็นการปะทะกบัประเด็นทางเศรษฐกิจ ปะทะกับ
สถาบนัทางสงัคม (รวมทัง้สถาบนัทางการเมอืง) และ ปะทะกบัสาธารณะ เป็นพืน้ทีท่างการเมอืง
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่เ ป็นการเมืองซึ่งไม่เป็นไปตามสถาบัน เป็นแนวคิดและการปฏิบัติการ 
ทีต่่างออกไปจากเสรปีระชาธปิไตยและรฐัสวสัดกิาร (Offe.  1985 : 825 - 826) 
  มากไปกว่านัน้ ออฟเฟ่ (Offe) ยงัอธบิายเพิม่เติมว่า ลกัษณะความขดัแย้ง
ทางสงัคมดงักล่าวเป็นไปตามบรบิทของสงัคมทุนนิยมในระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นความขดัแย้ง 
ของสังคมที่มีต่อทุนนิยมโดยรฐัและความชอบธรรมของชนชัน้กลาง โดยทัง้ ฮาเบอร์มาส
(Habermas) ออฟเฟ่ (Offe) ลาคลาว (Laclau) และ มูฟฟ์ (Mouffe) ต่างมขีอ้สรุปที่สอดคล้อง
กันว่าเป็นผลของวิกฤติการครอบครองความเป็นเจ้าทางอุดมการณ์และความชอบธรรม    
(Canel.  1997 : 192) 
 (3)  ลกัษณะเฉพาะของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม ่
 ลกัษณะส าคญัของการอธบิายของทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบ
ใหมม่ ี4 ประเดน็ คอื 1) วกิฤตขิองความชอบธรรม ตามการอธบิายของฮาเบอรม์าส (Habermas) 
ทีว่่า เมือ่ใดกต็ามทีค่วามเป็นเหตุเป็นผลของโลกชวีติ ไม่สนใจต่อการเพิม่ขึน้ของการผสมผสาน
ในระบบของสังคมโดยรวมแล้ว จะเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยการปฏิเสธขัดขวาง   
2) การปรากฏตวัของสงัคมยุคหลงั - อุตสาหกรรม ประเดน็นี้เป็นไปตามการอธบิายของ ตูแรง็ 
(Touraine) ที่ว่า ความขัดแย้งในสังคมจะเป็นไปตามการผลิตทางวัฒนธรรมจะเปลี่ยน 
การอธบิายจากเดมิทีเ่คยองิตามชนชัน้และต าแหน่งของการผลติ ไปเป็นการขึน้ต่อ (Dependency) 
ผูท้ีท่ าหน้าทีก่ ากบัควบคุม 3) การเคลื่อนตวัของความขดัแยง้ทีอ่อกไปจากการผลติไปเป็นเรื่อง
ทางสงัคม จะท าใหศู้นยก์ลางของความขดัแยง้ทางสงัคมเปลีย่นไปจากเดมิทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบั
การท างานของตวักลางทางสงัคม (Social agent) น าไปสู่ความหลากหลายและมลีกัษณะของ
การปะทะประสาน 4) ความขดัแยง้ใหม่จะเกดิขึน้ในเรื่องของการสื่อสารการสรา้งความหมาย  
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ซึง่จะเป็นเรื่องของการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) เป็นเรื่องที่ต่างไปจากการด าเนินงาน
ของสหภาพแรงงานหรอืพรรคการเมอืงซึง่เป็นเรื่องของเครื่องมอืหรอืกลไกทางสงัคม (Canel.  
1997 : 192 - 201) 
 ในเรื่องเดยีวกนันี้ ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร (2542 : 64) ไดป้ระมวลลกัษณะ
ส าคญัของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหมไ่ว ้4 ประการดว้ยกนั  คอื 1) ไม่ใช่ขบวนการ
เคลื่อนไหวบนพืน้ฐานของชนชัน้ 2) ไม่ใช่เรื่องแคบๆ เกี่ยวกบัผลประโยชน์ตามทีว่ชิารฐัศาสตร์
ว่าไว ้3) ไมไ่ดเ้รยีกรอ้งผ่านกลไกทางการเมอืงทีด่ ารงอยู่ อย่างเช่นพรรคการเมอืงหรอืนักการเมอืง 
และก็มิได้หวังพึ่งกลไกของรฐัอย่างขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องในอดีต  แต่เคลื่อนไหว
เรยีกรอ้งดว้ยตนเอง และ 4) เป้าหมายของการเรยีกรอ้งกม็ใิช่เพื่อต้องการช่วงชิงอ านาจรฐัอย่าง
ขบวนการเคลื่อนไหวในอดตี แต่ต้องการสรา้งสิง่ที ่ฮาเบอรม์าส (Habermas) เรยีกว่า กตกิาหรอื
กฎเกณฑช์ุดใหมใ่นการด ารงชวีติ (Grammar of forms of life) หรอืทีล่าคลาวและมฟูฟ์ (Laclau 
and Mouffe) เรยีกว่า การช่วงชงิการน าในการสรา้งค านิยาม/ความหมายชุดใหม ่
 3.3  การเปรยีบเทยีบขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ 
 (1)  การเปรยีบเทยีบกบัขบวนการแบบเก่า 
 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าจะอธบิายโดยทฤษฎี
การระดมทรัพยากรหรือทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ จะจัดแบ่ ง 
ความแตกต่างระหว่างความเก่ากบัใหมท่ีเ่กดิขึน้กบัการเคลื่อนไหวหรอืขบวนการ ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 การเปรยีบเทยีบขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหมก่บัเก่า 
  
 ขบวนการแบบเก่า ขบวนการแบบใหม ่
อุดมการณ์ เน้นทางการเมอืง เน้นทางวฒันธรรม 
สงัคม สงัคมทุนนิยมในระยะเริม่ตน้ สงัคมทุนนิยมในระดบักา้วหน้า 
ระยะเวลา การเคลื่อนไหวก่อน 1960s การเคลื่อนไหวหลงั 1960s 
ผูเ้ขา้ร่วม ตามฐานของชนชัน้ หลากหลายและขา้มไขว ้
การสรา้งประเดน็ ประเดน็ของชนชัน้ ประเดน็ทีห่ลากหลายและไม่เกีย่วกบั

ชนชัน้ 
จุดมุ่งหมาย ความจ าเป็นในการด ารงชพี เป็นเรื่องเชงินามธรรม (Post 

materialist goals) 
การจดัระเบยีบองคก์ร 
 

รวมศูนย์สู่ส่วนกลางและจัดองค์กร
แบบช่วงชัน้บงัคบับญัชา 

มรีปูแบบของการกระจายอ านาจและ
มกีารเขา้ร่วมของคนรากหญา้ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 ขบวนการแบบเก่า ขบวนการแบบใหม ่
การสือ่ถงึการเปลีย่นแปลง การกระท าการมีส่วนร่วมในทาง

การเมอืงทัง้ในระดบัการรวมกลุ่มและ
การกระท าในเชงิสถาบนั 

ปฏบิตักิารทา้ทาย มกีารกระท าทัง้ใน
นามปจัเจกและในนามการรวมกลุ่ม 
 

ทีม่า : (Manosmita,  M C.,  Aruna  and K.  Bibina.  2012 : 33) 
 
 (2)  การเปรยีบเทยีบกบัทฤษฎขีองส านกัการระดมทรพัยากร 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ทัง้ทฤษฎีของส านักการ
ระดมทรพัยากรและทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ นัน้ แม้จะวพิากษ์ทฤษฎี
ดัง้เดมิเหมอืนกนั แต่กม็คีวามแตกต่างกนั ตามตารางที ่2.3 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2.3 การเปรียบเทียบทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่กับทฤษฎ ี         
                การระดมทรพัยากร 
 
 การระดมทรพัยากร ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม ่
การมุ่งเน้นทางทฤษฎ ี มคีวามต่อเนื่อง ไม่มคีวามต่อเนื่อง 
ต าแหน่งของความขดัแยง้ การรวมกนัของระบบ การรวมกนัของสงัคม 
ระดบัของความเกีย่วขอ้ง รฐั ประชาสงัคม 
พืน้ทีข่องความขดัแยง้ อาณาบรเิวณทางการเมอืง อาณาบรเิวณทางวฒันธรรม 
ระดบัของการกระท า การกระท าในระดบัเครื่องมอื การกระท าเพื่อแสดงถงึความหมาย 

ทีม่า : (Canel.  1997 : 216) 
 
 ทฤษฎขีองส านกัการระดมทรพัยากร มุง่เน้นทีจ่ะอธบิายถงึความเกี่ยวขอ้งกบั
ความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากร พลวัตของการจัดระเบียบองค์กร กระบวนการ 
ทางการเมอืง ยุทธศาสตร ์รวมทัง้เครอืข่ายทางสงัคม เป็นการมุ่งเน้นต่อการพจิารณาเรื่องของ
เครื่องมอืทีจ่ะต่อรองกบัรฐั เป็นการสรา้งการเปลีย่นผ่านเพื่อการจดัสรรใหม่ของสงัคมสมยัใหม่
ในระดบัการเมอืงซึ่งเป็นเครื่องมอืทางสงัคม มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการบูรณาการของระบบและ
การด าเนินการในเชงิยุทธศาสตร์ ในขณะที่ทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่นัน้ 
จะเป็นการพิจารณาในศักยภาพของโครงสร้างการปฏิบัติการรวมกลุ่ม เน้นการวิเคราะห์
โครงสร้างในระดบัมหภาคที่ก่อให้เกิดการยกระดบัขดีความสามารถในการผลิตโดยตนเอง  
(Self - production) เป็นการพจิารณาการก่อตวัขึน้เป็นสถาบนัของอตัลกัษณ์ที่จะเกดิขึน้จาก
ประเด็นใหม่ๆ ที่โยงกับคู่ปรปกัษ์ (Antagonism) เป็นการพิจารณาถึงวกิฤติความชอบธรรม  
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เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประชาสังคม เป็นการผลิตสัญลกัษณ์ เป็นการต่อสู้และบูรณาการกัน 
ทางสังคม และเป็นการพิจารณาถึงคู่ความขดัแย้งที่เกิดขึ้นใหม่แบบไม่มีความต่อเนื่องกับ  
ความขดัแยง้หลกัทางสงัคมทีเ่คยมอียูเ่ดมิ (Canel.  1997 : 216 - 217) 
 คาเนล (Canel.  1997 : 217 - 218) สรุปว่า ทฤษฎทีัง้สองสายทางขา้งต้น 
ควรที่จะน ามาใช้ประกอบเป็นกรอบในการศึกษาร่วมกัน โดยแบ่งเป็นสองระดบั คือ ระดับ 
มหภาค (Macro - process) ควรใช้กรอบการวเิคราะห์ของทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สงัคมแบบใหม่มาใช้ในการพจิารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น คอื 1) ศกัยภาพทาง
โครงสรา้งของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม 2) ลกัษณะความสมัพนัธข์องระบบการเมอืงกบัรฐั
และประชาสงัคม 3) การปฏิบตัิการรวมกลุ่มเชิงอัตลกัษณ์ ในขณะเดียวกันก็น าเอากรอบ  
การวเิคราะห์ของทฤษฎกีารระดมทรพัยากรมาใช้ในการพจิารณาประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งในระดบั
จลุภาค เพื่อพจิารณาใน 3 ประเดน็ดว้ยกนั คอื 1) พลวตัของการเคลื่อนไหวแบบมวลชนซึง่เป็น
เรื่องของการจดัการทรพัยากร ยุทธศาสตร์และยุทธวธิ ีบทบาทของผู้น า การตอบสนองของ
คู่กรณีและการสรา้งพนัธมติร 2) พลวตัของการจดัระเบยีบองคก์ร 3) การด ารงอยู่ของเครอืข่าย
ทางสงัคม 
 3.4  ทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมกบัประเทศก าลงัพฒันา 
 ดว้ยการศกึษาทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ เริม่ต้นขึน้ในสงัคม
ยุโรป ซึ่งเป็นที่ที่มีการพฒันาสังคมประชาธิปไตยไปแล้ว เป็นแบบยุคหลงั - อุตสาหกรรม
ประกอบกบั โคเฮน (Cohen.  1985 : 701) ระบุว่า  
 

จุดอ่อนในการสถาปนาทฤษฎทีีอ่ธบิายถงึความใหม่ทีเ่กดิขึน้ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในยุโรป
ของตูแรง็ (Touraine) นัน้ ไม่ได้พฒันาเครื่องมอืทีจ่ะใช้ประกอบในการศกึษาเรื่องประชาสงัคม (Civil 
society) หรือว ิเคราะห์การสร้างตัวขึ้นเป็นสถาบนัทางสงัคมไว้ เพียงแต่ เป็นการอธิบายถึง 
ความหลากหลายที่เกดิขึ้นของสงัคมยุคหลงั - อุตสาหกรรมเท่านัน้ ในท านองเดียวกนั ทฤษฎีของ
ส านกัการระดมทรพัยากร กม็พีฒันาการทีเ่กดิจากสงัคมอุตสาหกรรมทีม่เีทคโนโลยทีีก่า้วหน้า มคีวาม
เขม้แขง็ของสถาบนัในระบอบประชาธปิไตย ซึ่งเป็นการพจิารณาในเงื่อนไขแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบั 
การจัดระเบียบองค์กรและการน าการเคลื่อนไหวระดมมวลชน โครงสร้างโอกาสทางการเมือง 
กระบวนการทางการเมอืง โดยทีเ่รื่องดงักล่าวเหล่าน้ีแตกต่างไปจากประเทศก าลงัพฒันา 
  

 ดงันัน้ การศกึษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ในประเทศก าลงัพฒันา 
จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและค านึงถึงบรบิทที่แตกต่างไปจาก
องค์ประกอบพื้นฐานของการพัฒนาทางทฤษฎี ทัง้ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
แบบใหม่และทฤษฎีของส านักการระดมทรพัยากร โดยมีผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 
การปรบัใชท้ฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวส าหรบัประเทศก าลงัพฒันาทีน่่าสนใจ ดงันี้ 
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(1)  การศกึษาของ ไดอาเน อ ีเดวสิ (Diane E. Davis) 
 การศึกษาเรื่อง อ านาจของระยะห่าง ความจ าเป็นส าหรบัการทบทวนทาง
ทฤษฎีของขบวนการศึกษาในลาตินอเมรกิา (The Power of Distance : Re - Theorizing 
Social Movements in Latin America) ของ ไดอาเน อ ีเดวสิ (Diane E. Davis) เสนอให้ใช้
กรอบเรื่อง อ านาจของระยะห่าง (Power of distance) เป็นกรอบศกึษาในลาตนิอเมรกิาโดยให้
ความส าคญัต่อการจดัการตนเองหรอืระยะห่างจากสถาบนัของรฐักบักระบวนการทางการเมอืง
โดยปกต ิโดยเน้นเรื่องของการจดัการตนเองและการรวมศูนยข์องประชาสงัคม (Civil society - 
centeredness) เป็นความใหม่ของการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตลักษณ์       
ในขณะเดยีวกนั เดวสิ (Davis.  1999 : 585 - 586) กเ็หน็ว่า กรอบการวเิคราะหโ์ครงสรา้งของ
โอกาสทางการเมือง เป็นกรอบที่ไปลดความส าคัญของเรื่องประชานิยม โดยไปจ ากัดแนวคิด
เกี่ยวกบัประชานิยมไว้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้าน พรอ้มกบัไปเน้นบทบาทของรฐัและ
การตอบสนอง โดยที ่เดวสิ (Davis.  1999 : 619) อธบิายว่า “...ความสมัพนัธ์ของอ านาจทาง
การเมอืง จะเป็นไปตามระยะทางทีห่่างออกไปจากศูนยก์ลางของอ านาจ ระยะทางทีห่่างออกไป
จะเหมอืนกบัเชือ้เพลงิของขบวนการปฏวิตัหิรอืการปฏเิสธการผูกโยงเข้าเป็นส่วนของรฐั - ชาต ิ
โดยทีร่ะยะห่างน้ีเป็นพลงัทีเ่กบ็ไวภ้ายใน (Self - limiting) ของประชาสงัคม...” 
 การเคลื่อนไหวของขบวนการซาปาติสตา (Zapatistas) ซึ่งมวีฒันธรรมและ
ยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการกระตุ้นความเป็นอิสระและประสบการณ์ทางประวตัิศาสตร์ ก็เป็น  
การเปลี่ยนความแตกต่างของระยะห่างกับศูนย์กลางของการปกครอง เป็นปฏิบัติการ 
ทางการเมอืงที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัพื้นที่หรอืระยะห่างจากการเป็นสถาบนั ชนชัน้วฒันธรรม  
มกีารแสดงออกทัง้ในระดบับุคคล ในระดบัการรวมกนัเป็นกลุ่ม การรวมกนัเป็นสหภาพ และ  
การพัฒนาเครือข่ายต่างๆ รวมทัง้การรวบรวมความไม่พอใจที่เกิดจากการกระท าโดยรัฐ 
จากระดบับุคคล เป็นระดบักลุ่ม และทอ้งถิน่ไปพรอ้มกนัดว้ย (Davis.  1999 : 619 - 620) 
 อยา่งไรกต็าม เดวสิ (Davis.  1999 : 624) กย็อมรบัว่าการศกึษาของเขากย็งั
ต้องเอากรอบความคดิของนักทฤษฎีในยุโรปมาใช้เป็นแนวทางอยู่ด ีไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชา
สังคมหรือพื้นที่สาธารณะ ของ ฮาเบอร์มาส (Habermas) อะเรนด์ท (Arendt) และตูแร็ง 
(Touraine) การอธบิายความเกี่ยวขอ้งระหว่างประชาสงัคมกบัรฐั ของ ทลิลี ่(Tilly) และ ทารโ์ร 
(Tarrow) รวมทัง้ เจนกินส์ (Jenkins) และ คลานเดอร์แมน (Klandermans) มาประกอบ 
การอธบิายถงึขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมของลาตนิอเมรกิาซึง่มคีวามผูกโยงกบัการเคลื่อนไหว
แบบระดมมวลชนแบบพลเมอืง (Citizen mobilization) ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกบักระบวนการ 
ทางประวัติศาสตร์ของการก าเนิดรฐั เป็นการเคลื่อนไหวที่จ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจต่อ  
การด ารงอยู่ของประชาชนที่มรีะยะห่างกบัอ านาจ ห่างจากความเป็นสถาบนั ห่างจากการมี 
ส่วนร่วมต่อการปฏบิตักิาร ห่างจากผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการเป็นส่วนของรฐั - ชาต ิ(Nation - 
statehood) ดงันัน้ การพจิารณาขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมที่เกิดขึ้นในชนบทของลาติน
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อเมรกิา จงึไมค่วรจะพจิารณาความเป็นเมอืงกบัชนบทแต่เพยีงเบือ้งต้น ควรจะรวมเอาความเป็น
วฒันธรรมและชนชัน้ทางสงัคมไปบวกรวมไวด้ว้ย  

(2)  การศกึษาของมาคโิน (Makino) และ ชเิกโตม ิ(Shigetomi)  
 การศกึษาเรือ่งทรพัยากร การจดัระเบยีบองคก์รและสถาบนั : ตวักลางเชื่อมโยง
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในบรบิทของประเทศก าลงัพฒันา (Resources , Organizations 
and Institutions : Intermediaries for Social Movements in the Developing Context) ซึง่เป็น
การศกึษาของ กุมโิกะ มาคโิน และชนินิช ิชเิกโตม ิ(Makino and Shigetomi.  2009 : 228 - 
231) โดยเปรยีบเทยีบขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในโคลมัเบยี ไทย จนี อาฟรกิาใต ้
อาร์เจนตินา เมก็ซโิก อินเดยี และไนจเีรยี เป็นการศึกษาโดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4 ทฤษฎี
ด้วยกัน คือ การระดมทรพัยากร โครงสร้างโอกาสทางการเมอืงการปฏิบตัิการรวมกลุ่มทาง 
อัตลักษณ์ และกระบวนการสร้างกรอบ การศึกษาพบว่า ค าว่าทรพัยากรของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสงัคมในประเทศก าลงัพฒันานัน้ นอกจากจะให้ความส าคญัต่อการสนับสนุน  
ทางการเงินแล้ว ยังรวมความถึงข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนทางเทคโนโลยี เช่น  
ความจ าเป็นในการสนับสนุนในข้อมูลข่าวสารส าหรบัการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในจีน 
ส าหรบัการจดัระเบยีบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหว นัน้ จะขึน้อยู่กบัความเป็นชุมชนทอ้งถิน่และ
เครือข่ายเป็นส าคัญ ยิ่งไปกว่านัน้ การก่อตัวเป็นสถาบันทางสังคมจะไม่จ ากัดเฉพาะที่จะ
เกี่ยวข้องในทางการเมอืงและการบรหิารเท่านัน้ ยงัจะขึน้อยู่กบัคุณค่า ระบบของการยอมรบั 
และแบบแผนของพฤตกิรรมทางสงัคมอกีด้วย เช่น กรณีของขบวนการเคลื่อนไหวของเยาวชน
ไนจเีรยี ที่ยนิดทีี่จะท างานร่วมกับผู้สนับสนุนเงนิจากต่างประเทศแต่ไม่ยอมที่จะร่วมงานกับ
รฐับาลในประเทศ ซึง่แทนทีจ่ะเกดิการท างานตามยุทธศาสตร ์การบรหิารร่วมกบัฝ่ายตรงกนัขา้ม 
(Co - opted) ทีจ่ะช่วยท าให้เกดิการถ่วงดุลอ านาจระหว่างรฐักบัประชาสงัคมกลบักลายเป็น 
การสรา้งประเดน็ปญัหาใหม่ขึน้อกีรปูแบบหนึ่ง  
 ประเดน็ที่น่าสนใจจากการศกึษานี้ ก็คอื การอ้างองิความเป็นประวตัศิาสตร์ 
ที่มีความลึกซึ้ง เช่น การผูกโยงความเป็นสตรีกับขบวนการเคลื่อนไหวของอินเดีย ซึ่งมี
ความสมัพนัธก์บัขบวนการสรา้งชาต ิความเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ของเยาวชนทีไ่นจเีรยีกไ็ม่ไดต้ดิ
ยดึอยูเ่พยีงประเดน็ทางเศรษฐกจิและสงัคมแต่เป็นการแสดงถงึแนวโน้มเชงิบวกในการเป็นอสิระ
ในอนาคต แมก้ระทัง่กรณีของขบวนการเคลื่อนไหวของคนพื้นเมอืงทีเ่รยีกรอ้งความชอบธรรม
บนพืน้ฐานของความเป็น “คนพืน้เมอืง” ตามความหมายทีร่ะบุไวใ้นความเป็นชาตขิองการปฏวิตัิ
ของชาวเมก็ซกินั ซึ่งเป็นความหมายของประเทศก าลงัพฒันาที่ผ่านการเคลื่อนไหวสร้างชาต ิ
(Nationalist movements) ไปสู่ความเป็นอสิระในยุคหลงั - การเป็นเอกราช (Post - independence 
era) (Makino and Shigetomi.  2009 : 232) 
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(3)  การศกึษาของ ผาสุก พงษ์ไพจติร 
 การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและเมืองไทย โดย ผาสุก  
พงษ์ไพจติร (2545 : 19) เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ว่า ประเทศก าลงัพฒันามปีระเดน็ปญัหาทีซ่บัซอ้น
มากกว่าสงัคมตะวนัตก มากไปกว่าประเดน็ที ่ตูแรง็ (Touraine) อธบิายว่าขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมเป็นการตอบโต้กบัอ านาจของธุรกิจและอ านาจรฐัโดยตรง แต่ขบวนการทางสงัคม     
ในประเทศก าลงัพฒันา (จะอยู่) ภายใต้บรบิทของความครอบง าควบ 2 ระดบั คอื ระดบัทอ้งถิน่
โดยโครงสรา้งอ านาจของสงัคมและระบบตลาดของประเทศกบัระดบัโลก โดยพลงัอ านาจของ  
ทุนนิยมโลกและบรรษทัขา้มชาต ิ 
 ขณะที่ประเด็นการเคลื่อนไหวทางสงัคมในโลกตะวนัตก จะเป็นเรื่องของ
คุณภาพชวีติ มผีู้เขา้ร่วมเป็นคนชนชัน้กลาง แต่ในประเทศก าลงัพฒันายงัคงมปีระเดน็ปญัหา
เรือ่งปากทอ้ง การเขา้ถงึทรพัยากร ทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมขบวนการทีเ่ป็นกลุ่มไรอ้ภสิทิธิ ์กลุ่มคนชายขอบ 
คนงานและชาวนายากจน จงึเท่ากบัว่า ในประเทศโลกทีส่าม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมใน
เรือ่งของคุณภาพชวีติและเรือ่งของปากทอ้งไดเ้กดิขึน้พรอ้มๆ กนัในหว้งเวลาเดยีวกนั ในขณะที่
สงัคมตะวนัตกเรื่องทัง้สองนี้เกดิขึน้ในช่วงประวตัศิาสตรท์ีแ่ยกกนัเป็น 2 ช่วง ดงันัน้ การเรยีก
ขานค าว่าขบวนการทางสงัคม (Social movements) ที่แยกออกไปจากขบวนการทางการเมอืง 
(Political movements) จงึถูกตัง้ค าถาม และมกีารใช้ค าอื่นในการอธบิายที่เหมาะสมแทนว่า 
“ขบวนการประชาชน” (ผาสุก พงษ์ไพจติร.  2545 : 19) 
 ในขณะที่โลกตะวนัตกจะพจิารณาถงึการก่อตวัขึน้เป็นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมจากปจัเจกบุคคลซึง่เป็นจารตีของแนวคดิแบบเสรนิียม แต่ในสงัคมของประเทศก าลงั
พัฒนา ซึ่งเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในสังคมอุตสาหกรรมยังไม่มากนักนัน้ กลับให้
ความส าคญักบัประวตัศิาสตร ์ไม่เน้นเรื่องเสรภีาพของปจัเจกบุคคลแต่ให้ความส าคญักบัความ
เป็นชุมชนและสงัคมมากกว่า ขบวนการทางสงัคมในประเทศก าลงัพฒันามกัจะเกิดขึ้นจาก
ชุมชนทัง้ในเมอืงและชนบทหรอืชนกลุ่มน้อย เช่น ขบวนการเชยีปาสทีเ่มก็ซโิก หรอืในกรณีของ
สมชัชาคนจน เครอืข่ายเกษตรกร และประมงพื้นบ้านของไทยก็เกิดขึ้นในอาณาบรเิวณของ
ชุมชน (ผาสุก พงษ์ไพจติร.  2545 : 20 - 21) 
 ผาสุก พงษ์ไพจติร (2545 : 21) เสนอว่า การศึกษาถึงขบวนการโต้กลบั 
(Countermovement) ซึ่งเป็นสาระส าคัญประการหนึ่งของทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง 
(Political process) หนึ่งในสาขาย่อยของส านักการระดมทรพัยากร เป็นประเด็นประกอบ
การศึกษาที่จ าเป็นส าหรบัการศึกษาถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในประเทศโลกที่สาม 
เพราะรฐับาลแทบทุกประเทศมขีบวนการโต้กลบัที่ทรงประสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารโต้กลบัผ่าน
สื่อมวลชนอกีดว้ย  
 ขบวนการทางสงัคมที่เกิดขึ้นได้โยงกลุ่มคนที่หลากหลาย ทัง้คนชัน้กลาง  
คนธรรมดา สามญัชน หรอืคนตัวเล็กๆ รวมทัง้ชาวไทยภูเขาหรอืกลุ่มชาติพนัธุ์บนพื้นที่สูง 
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ชาวประมงพืน้บา้นขนาดเลก็ ชาวนาชายขอบ ผูห้ญงิ คนงานหญงิ ชาวสลมั เขา้มาร่วมในขบวนการ
เรยีกรอ้งสทิธแิละเพิม่บทบาทของตนในสงัคมมากขึ้น เป็นการปะทุขึ้นที่ส าคญัของขบวนการ
ทางสงัคม เพราะสงัคมไทยผ่านประสบการณ์ขบวนการทางการเมอืงของมวลชนแนวกว้าง 
น้อยมาก ขบวนการกู้ชาติก็ไม่มี ขบวนการชาตินิยมก็กระจุกอยู่กับชนชัน้น าจ านวนน้อย 
ขบวนการสงัคมนิยมกถ็ูกท าลายลงอย่างรวดเรว็ (ผาสุก พงษ์ไพจติร.  2545 : 23) 
 4. ทฤษฎกีระบวนการสรา้งกรอบ (Framing process theory) 
 4.1  ความเป็นมา 
 กระบวนการสร้างกรอบ (Framing process) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกบัขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาขึ้นโดยผสมผสานทัง้สองแนวทางระหว่างส านัก  
การระดมทรพัยากรกบัส านักขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ เป็นการเน้นความสนใจ
ต่อกระบวนการของการสรา้งการยอมรบัของสงัคมเป็นส าคญั (Shigetomi and Makino.  2009 : 4) 
 ค าว่าการสร้างกรอบ (Framing) เป็นค าที่แสดงกริยาที่แสดงความหมายของ 
การสร้างสญัญะ (Signifying work) หรอืการสร้างเป็นความหมาย (Meaning construction)  
เป็นค าที่แสดงความหมายรวมถึงการกระท าที่ด าเนินอยู่  (Active) เป็นปรากฏการณ์ของ
กระบวนการที่อธบิายถงึตวัการตวัแทน (Agent) และการแสดงความเหน็โต้แยง้ (Contention) 
ณ ระดบัของความเป็นจรงิทีม่อียู่ (Level of reality construction) เป็นความเกี่ยวขอ้งทีเ่กดิขึน้กบั
การจดัระเบยีบองคก์รของขบวนการทางสงัคมหรอืนักเคลื่อนไหว (Gamson et al.  1982, Snow 
et al.  1986, Snow & Benford.  1988; cited by Benford & Snow.  2000 : 614) 
 ทฤษฎกีระบวนการสรา้งกรอบ (Framing process theory) เป็นทฤษฎทีีพ่ฒันาขึน้
โดย โรเบริต์ ด ีเบนฟอรด์ (Robert D. Benford) และ เดวดิ เอ สโนว ์(David A. Snow) ทีอ่ธบิาย
ไว้ในผลงานเรื่อง กระบวนการสรา้งกรอบและขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม : ความเขา้ใจ
เบือ้งต้นและการประมวลความเกี่ยวขอ้ง (Framing Processes and Social Movements : An 
Overview and Assessment) ผลงานดงักล่าว เบนฟอร์ด (Benford) และ สโนว์ (Snow)  
ได้กล่าวถึงความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดเครื่องมอืส าหรบัการวเิคราะห์สงัคม โดยน าเอาแนว 
ความคิดของ กอฟฟ์แมน (Goffman) ซึ่งได้อธิบายถึงโครงสร้างความรู้ (Schemata of 
interpretation) จุดยนื (Locate) การรบัรู ้(Perceive) การแยกแยะ (Identify) การสรา้งความทรงจ า
ในเรื่องต่างๆ ที่เกดิขึน้ในชวีติและโลกทีก่วา้งใหญ่ของแต่ละคนซึง่เป็น เรื่องที่ไม่อาจจะอธบิาย
ไดแ้บบสมบรูณ์ (Goffman. 1974 : 21; cited by Benford & Snow.  2000 : 614) 
 กอฟฟ์แมน (Goffman) เหน็ว่า การท างานของกรอบเบือ้งต้น (Primary frameworks) 
เป็นโครงสรา้งความรูท้ีพ่ยายามจะอธบิายถึงกรณีต่างๆ ใหค้รบถ้วน แต่ไม่สามารถทีจ่ะอธบิาย
ได้หมดตามค าจ ากดัความ เพราะความเป็นจรงิในชีวติของคนเรามคีวามพยายามที่จะสร้าง
ความชดัเจนของการแสดงออกในสองระดบั คอื ธรรมชาติและสงัคมตามธรรมชาติ (Natural 
frameworks) จะเป็นการแยกแยะประเดน็โดยอ้อม ไม่มผีูเ้ร ิม่ต้น ไม่มกีารตกแต่ง ไม่มกีารแนะน า 
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ไม่มบีทบาทของตวักลางมาเกี่ยวขอ้งและแทรกแซง เป็นกายภาพบรสิุทธิ ์(Purely physical) 
เป็นการท าความเข้าใจเรื่องทัง้หมดตัง้แต่ต้นจนจบตามลกัษณะของตวัก าหนดโดยธรรมชาต ิ
(Natural determinants) แต่กรอบของสงัคม (Social frameworks) เป็นกรอบที่มพีื้นฐานของ
การจดัการท าความเข้าใจที่มต่ีอเหตุการณ์หนึ่งๆ ที่ประกอบด้วยความจ านง จุดประสงค์ และ
การควบคุมของภมูปิญัญาความรู ้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัตวักลางมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการด ารงของ
ผูค้น มกีารท างานของตวักลางใหเ้ป็นไปเพื่อการใดการหนึ่ง (Goffman.  1974 : 22 - 23; cited 
by Benford & Snow.  2000 : 614) 
 4.2  แนวทางการอธบิาย 
 (1)  องคป์ระกอบของการสรา้งกรอบ 
 เบนฟอร์ด และ สโนว์ (Benford & Snow.  2000 : 614) มคีวามเห็นว่า  
การอธิบายถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นการอธิบายถึงเรื่องที่ย ังอยู่ในระหว่าง  
การด าเนินงาน เป็นเหตุการณ์ที่ย ังไม่ยุติ และมีข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก จึงมี 
ความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดด้วยกระบวนการพิจารณาที่เรยีกว่า กรอบของการปฏิบตัิการ
รวมกลุ่ม (Collective action frames) ซึ่งจะท าให้เห็นถึงศักยภาพและองค์ประกอบของ 
การเคลื่อนไหว การสนับสนุนจากผู้ประสบเหตุ รวมทัง้การเคลื่อนไหวแบบมวลชนของ 
ฝ่ายตรงกนัข้าม โดยที่ กรอบการปฏบิตัิการรวมกลุ่ม จะพจิารณาถึงการสร้างความเชื่อและ
ความหมาย (Beliefs and meanings) ของการปฏบิตัิการที่เริม่ต้นตัง้แต่การกระตุ้นเร่งเร้า  
การสรา้งความชอบธรรมและการจดัระเบยีบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหว (Social Movement 
Organizations : SMOs)  
 กรอบของการปฏบิตัิการรวมกลุ่ม มอีงค์ประกอบหลกั 3 ส่วนด้วยกนัคอื  
1) การสงัเคราะห์สาเหตุ (Diagnostic framing) เป็นการแยกแยะประเด็นปญัหาและความ
เกีย่วขอ้ง 2) การประมวลแนวโน้ม (Prognostic framing) และ 3) การพจิารณาประเดน็แรงจงูใจ 
(Motivational framing) (Benford & Snow.  2000 : 615) โดยทีก่ารพจิารณาตามกรอบขา้งต้น 
จะน าไปสู่การคน้หาความเกีย่วขอ้ง ความสนใจทีผู่ท้ าการเคลื่อนไหวจะน าไปสรา้งความสมัพนัธ์
กบัประเด็นปญัหา เพื่อสร้างเป็นความเห็นพ้องของการเคลื่อนไหวแบบมวลชน (Consensus 
mobilization) และการปฏบิตัิการของการเคลื่อนไหวแบบมวลชน (Action mobilization) 
(Benford & Snow.  2000 : 615) 
 (2)  การท างานระดบัจลุภาคของการเคลื่อนไหวแบบมวลชน 
 สโนว์ (Snow et al.  1986 : 467 - 470) อธบิายว่า การสร้างกรอบแต่ละ
กรอบจะช่วยใหก้ารพจิารณาในระดบัจุลภาคของการเคลื่อนไหวแบบมวลชน (Micromobilzation 
tasks) มคีวามชดัเจนขึน้ โดยม ี4 กรอบดว้ยกนั คอื กรอบของการเชื่อมโยง (Frame bridging) 
กรอบของการขยายความ (Frame amplification) กรอบของขยายตวั (Frame extension) 
กรอบของตวัเปลีย่นผ่าน (Frame transformation) โดยที ่1) กรอบของการเชื่อมโยงจะพจิารณา
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การเชื่อมโยงอุดมการณ์ที่มากกว่าสองอุดมการณ์ที่สอดคล้องกันแต่ไม่สามารถจะรวมเข้า
ดว้ยกนัเน่ืองจากมปีระเดน็หรอืปญัหาบางประการ นอกจากน้ียงัจะพจิารณาถงึ การโยงระหว่าง
องค์กรกบัความรูส้กึของผู้คนทีไ่ม่เคยมคีวามคดิทีจ่ะเคลื่อนไหวแบบมวลชนหรอืการสรา้งกลุ่ม
ความคดิสาธารณะ 2) กรอบของการขยายความ เป็นการสรา้งความชดัเจนและสรา้งสสีนัของ
การอธบิายความของกรอบว่า เรื่องทีเ่กดิขึน้นัน้อยู่ในส่วนใดของกรณี (Issue) เป็นส่วนใดของ
ปญัหา (Problem) หรอืเหตุการณ์โดยรวม (Set of events) ซึ่งเป็นการสร้างความกระจ่าง 
ให้มากขึน้โดยที่การขยายความนี้จะแบ่งเป็นสองกรณี คอื การขยายความด้านคุณค่า (Value 
amplification) และการขยายความดา้นความเชื่อ (Belief amplification) โดยทีก่ารขยายความ
ดา้นคุณค่า จะเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัเป้าหมายหรอืสถานะล่าสุดของการเคลื่อนไหว และการขยาย
ความด้านความเชื่อ จะเกี่ยวข้องกับการเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดที่จะยอมรบัหรือกีดขวาง  
การกระท าที่เหมาะสมของคุณค่าที่ต้องการ 3) กรอบของการขยายตวั เป็นเรื่องขององค์กร 
เพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคม (SMOs) ทีด่ าเนินการตามกจิกรรมการสนับสนุนและตามเหตุของ
ค านยิามของคุณค่าและความเชื่อ รวมทัง้ขยายการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มผลประโยชน์
กบัการสนับสนุน SMOs และ 4) กรอบของตวัเปลีย่นผ่าน เป็นการด าเนินการทีต่่อเนื่องมาจาก 
3 กระบวนการขา้งต้นทัง้ในระดบับุคคลและ SMOs ซึ่งเป็นการท าหน้าที่ของเครื่องมอืส าหรบั
การอธิบายตามกรอบที่มอียู่พร้อมทัง้ก าหนดคุณค่าและความเชื่อ โดยปกติแล้วการท างาน 
ตามกรอบของตวัเปลีย่นผ่านนี้ สาเหตุและผลลพัธร์วมทัง้คุณค่าของ SMOs จะสนับสนุนต่อกนั
และกนั แต่บางกรณ ีอาจจะมคีุณค่าใหมท่ีบ่่มเพาะและสรา้งตวัขึน้ใหมใ่นพืน้ทีข่องความหมายเก่า 
 การท างานตามกรอบของตวัเปลีย่นผ่าน จะแบ่งออกเป็นสองกระบวนการ คอื 
1) การเปลีย่นผ่านในพืน้ทีเ่ฉพาะ (Transformation of domain - specific frames) 2) การเปลีย่นผ่าน
ในความหมายทัว่ไป (Global interpretive frames) โดยทัง้สองกระบวนการต่างเป็นการเปลีย่น
องค์ประกอบของการเคลื่อนไหวแบบมวลชน ที่ต่างไปจากการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนใน
ตวัตนในระดบับุคคลของขบวนการทางศาสนา ขบวนการส าหรบัพฤตกิรรมวยัรุ่นและขบวนการ
แบบพึง่ตนเอง โดยทีก่ารเปลี่ยนผ่านแบบแรก จะมสี่วนประกอบของการแสดงออกทางอารมณ์ 
การกดดนัหรอืกจิกรรมต่างๆ ของฝา่ยประชาชน เช่น การเรยีกรอ้งตามสถานภาพของสตร ีเดก็ 
ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และนักโทษ หรอืการเคลื่อนไหวของขบวนการชนกลุ่มน้อยหรอืกลุ่มชาตพินัธุ ์
ซึง่มกัจะเชื่อมโยงกบัเรื่องศลีธรรมและการไม่ไดร้บัความยุตธิรรม แต่การเปลีย่นผ่านแบบทีส่อง 
จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากเรื่องเดมิไปสู่เรื่องใหม่ เช่น การเปลี่ยนเรื่องความเป็นสตรไีปสู่
การเป็นสมาชกิใหม่ของขบวนการนิชเิรน็ โชชุ (Nichiren Shoshu) หรอืการเปลีย่นแปลงของ 
นักเคลื่อนไหวที่ประกอบด้วยกลุ่มมงัสวริตั ิ(Veteran activist) และกลุ่มต่อต้านสงครามที่ไป
รณรงค์การต่อต้านสงครามรวมทัง้ในกรณีอื่นๆ  นอกจากนี้ ยงัจะรวมการเปลี่ยนผ่านหรอืการ
เปลีย่นกลบัขา้ง (Conversion) ซึง่เกดิขึน้จากการมพีืน้ทีค่าบเกี่ยวระหว่างกนั เป็นการท าหน้าที่
ของการเคลื่อนไหวแบบมวลชนในระดบัจุลภาค (Micromobilization) เช่น การเปลี่ยนจากฝ่าย
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ขวาแบบชาตนิิยม (Right wing racist) ไปสู่การเป็นนักกจิกรรมของขบวนการสนัตภิาพ (Peace 
movement activist) ซึง่เป็นฝา่ยซา้ยเสร ี(Snow et al.  1986 : 474 - 476) 
 (3)  การคาบเกีย่วกบัทฤษฎอีื่น 
 เบนฟอรด์ และ สโนว์ (Benford & Snow.  2000 : 631) กล่าวว่า ทฤษฎี
กรอบการวิเคราะห์โอกาสทางการเมอืง ที่อธิบายการปฏิบตัิการของขบวนการเ คลื่อนไหว 
ทางสงัคมด้วยโครงสร้างของโอกาสทางการเมืองนัน้ ก็เป็นการวิเคราะห์ตามกระบวนการ 
สรา้งกรอบ การปฏบิตักิารรวมกลุ่ม (Collective action framing) เพยีงแต่ทฤษฎกีารวเิคราะห์
โอกาสทางการเมอืงนัน้ ไมไ่ดเ้กดิขึน้จากกระบวนการทางสงัคม (Social construction)  
 ทฤษฎีของกระบวนการสร้างกรอบนี้  ยงัมีการพัฒนาขึ้นในสาขาสื่อสาร 
มวลชนในกลุ่มทฤษฎกีารก าหนดวาระ (Agenda setting) และการจดัล าดบัความส าคญั (Priming) 
ซึง่เป็นกลุ่มทฤษฎทีี่มุ่งเน้นความส าคญัของผลของการสื่อสาร (Media effects) โดยนักทฤษฎี
การสื่อสาร มขีอ้สรุปร่วมกนัว่า การผสมผสานของทฤษฎทีัง้สามแขนงขา้งต้น เป็นการยกระดบั
กรอบคดิของการสื่อสารทางการเมอืง (Scheufele & Tewksbury.  2007 : 10) 
 
 การประมวลผลแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะและขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สงัคม 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัจะน าเอาแนวความคดิเรื่องพื้นที่สาธารณะของฮาเบอรม์าส 
(Habermas) และทฤษฎเีกีย่วกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ทีม่พีฒันาการมาโดยล าดบัของ
ทัง้ 4 ส านัก ประกอบกบัขอ้ท้วงตงิส าหรบัการปรบัใช้ทฤษฎเีหล่านี้  ในการศกึษาในประเทศ
ก าลังพัฒนาหรือพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่โลกตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของทัง้ส านักการระดม
ทรพัยากรและทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่รวมทัง้ทฤษฎีกระบวนการ 
สรา้งกรอบดว้ย  

1. แนวคดิเรือ่งพืน้ทีส่าธารณะ ทีผู่ว้จิยัจะน าไปใช ้คอื  
1.1 การเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูร่ะหว่างประชาสงัคมกบัรฐัของพืน้ทีส่าธารณะเป็นพืน้ทีท่ีร่ฐั

ไม่สามารถจะครอบคลุมการจดัการได้ เป็นพื้นที่ที่มกีารผลติประเดน็ทางสงัคม โดยมคีวามคดิ
สาธารณะเป็นองคป์ระกอบส าคญัของโครงร่างความเป็นสาธารณะ ซึง่เป็นต้นธารของการศกึษา
คน้ควา้ถงึโครงสรา้ง การด ารงอยู่และการปฏบิตักิารกบัส่วนที่เกี่ยวขอ้งปจัเจกบุคคล กลุ่มทาง
สงัคม และรฐั  

1.2 บทบาทของหนงัสอืพมิพ ์(สื่อทีม่วีถิกีารสื่อสารออกจากศูนยก์ลางไปยงัผูอ่้าน
จ านวนมาก) ซึง่มพีฒันาการมาจากการเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารและเป็นตวัแทนของชนชัน้กลาง
ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในสงัคมยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการท าหน้าทีแ่ปรผลความคดิเป็นการสื่อสาร
สาธารณะและมสี่วนส าคญัต่อสร้างต าแหน่งทางสงัคมและการเมอืงของชนชัน้กลาง ปจัจุบนั 
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หนังสอืพมิพร์วมทัง้สื่อมวลชนทีม่วีถิขีองการสื่อสารที่กระจายออกจากศูนยก์ลางเช่น โทรทศัน์ 
และวทิย ุกย็งัมบีทบาทดงักล่าวอยู่ 

2. ทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ทีผู่ว้จิยัจะน าไปใช้เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
ทฤษฎีการระดมทรัพยากร ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ และทฤษฎี
กระบวนการสรา้งกรอบ โดยมปีระเดน็ส าคญัๆ ดงันี้ 
 2.1  การจดัระเบยีบองคก์รเพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคมทัง้ทีเ่ป็นรปูแบบองคก์ร
แบบ SMOs และองค์กรในรูปแบบอื่น ที่เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของการระดมก าลงัและ  
การเคลื่อนไหวแบบมวลชน นอกจากนี้ ยงัใหค้วามส าคญัต่อลกัษณะพลวตัของทฤษฎกีารระดม
ทรพัยากร ตามขอ้สรุปของ ทาโร่ (Tarrow) ที่ว่า โครงสรา้งของโอกาสทางการเมอืงไม่เพยีง   
จะเป็นตวัก าหนดรูปแบบของการเคลื่อนไหวเท่านัน้ แต่การเคลื่อนไหวก็มสี่วนสร้างเงื่อนไข
ส าหรบัโอกาสทางการเมอืงไปพรอ้มกนัดว้ย ค าอธิบายนี้สะทอ้นถงึโครงสรา้งความสมัพนัธห์รอื
คู่ความขดัแยง้ระหว่างรฐั กบั SMOs ที่จดัระเบยีบองค์กรขึน้ตามโอกาสของการเปิดกว้าง/ปิด
แคบ ของโครงสรา้งทางการเมอืงของแต่ละประเทศ ในขณะเดยีวกนั กส็ะทอ้นถงึความเป็นไปได้
ที่ว่า หากโครงสรา้งทางการเมอืงของประเทศไม่เปิดกว้างเพยีงพอที่จะตอบสนองต่อข้อเสนอ
เรยีกรอ้งของ SMOs กม็โีอกาสทีป่ระเทศนัน้ๆ จะมกีารปรบัปรุงกลไกทีเ่กี่ยวขอ้ง เพราะ SMOs 
เป็นสิง่บ่งชีถ้งึความเดอืดรอ้นของประชาชนทีม่อียู่ 
 2.2  ผูว้จิยัถอืว่า เทคโนโลยกีารสื่อสาร วถิแีละโครงสรา้งของการสื่อสารรวมทัง้
ขอ้มูลข่าวสารเป็นทรพัยากรที่ส าคญัประการหนึ่งของการจดัระเบยีบองค์กรของ  SMOs ของ
ผูก้ระท าการทางสงัคม (Social actors) และฝา่ยรฐั ซึง่จะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงของโครงสรา้ง
ของโอกาสทางการเมอืงตามกรอบการวเิคราะหข์องทาโร่ (Tarrow) ขา้งตน้ 
 2.3  สาระส าคญัของทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ ในทีน่ี้ จะน า
กรอบการวเิคราะห์ค้นหาวกิฤติความชอบธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของการอธบิาย
ความขดัแยง้ในประเด็นทางสงัคม - วฒันธรรม ของนักสงัคมวทิยาตะวนัตกที่พฒันาทฤษฎีนี้ 
ตามที่ ฮาเบอร์มาส (Habermas) อธบิายว่า ความขดัแย้งที่เกิดขึ้นนัน้เป็นการขดักนัระหว่าง
ความเป็นเหตุเป็นผลของโลกของชวีติ (Life - world) กบัการครอบครองความเป็นเจา้อาณานิคม
ของแบบแผนการใชช้วีติ (Colonization - grammar of forms of life) เป็นความขดัแยง้เชงิสถาบนั 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางวฒันธรรม ตามขัน้ตอนของการบูรณาการทางสงัคมและการขัดเกลา 
ทางสงัคม เป็นการต่อต้านของระบบย่อยของสถาบนัต่อสถาบนัหลกัทางสงัคม หรอืเป็นการ
ความขดัแย้งระหว่างอนุวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมกระแสหลัก โดยที่ ตูแร็ง (Touraine) ก็มี
ความเหน็สอดคล้องกนัว่า เป็นความขดัแยง้ที่เกดิขึน้ตามขัน้ตอนของการบูรณาการทางสงัคม 
และเมลุกซี่ (Melucci) ก็ยนืยนัว่า การเคลื่อนไหวในสงัคมยุโรปได้ย้ายต าแหน่งจากพื้นที่ทาง
การเมอืงแบบเดมิไปสู่พืน้ทีใ่หมท่างวฒันธรรม  
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 2.4  ผู้วจิยั ให้ความสนใจต่อค าอธบิายของ ตูแรง็ (Touraine) ที่ว่าขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่มีลกัษณะของการเปลี่ยนการน าเสนอประเดน็ทางสงัคมจากวถิี
เชิงรบั (Defensive) เป็นเชิงรุก (Offensive) ซึ่งเป็นการประมวลความต้องการของฝ่ายตน 
แลว้เสนอออกไปในเชงิหลกัการ ไม่ใช่ในฐานะผูไ้ด้รบัผลกระทบที่ต้องการใหม้กีารแก้ไขปญัหา
เฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้ความส าคญัของการเปลี่ยนเรื่องในระดบัปจัเจกไปสู่ 
การสร้างเป็นประเด็นต่อสาธารณะ ซึ่งจะมีงานวิจยัและการพัฒนากระบวนการของข้อมูล
ข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละสื่อมวลชน เป็นองค์ประกอบส าคญั  พร้อมกนันัน้ 
ในเรื่องข้อมูลข่าวสารนี้ คาแนล (Canel) ก็อธบิายในลกัษณะเดยีวกนัว่า การปฏบิตัิการของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม เป็นการแสดงออกถงึการสรา้งความหมาย ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัสื่อ ขอ้มลูข่าวสารและการสื่อสารในรปูแบบอื่นๆ และในยุโรป ผูท้ีน่ าเสนอประเดน็ทางสงัคม 
เรื่องคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียม การมสี่วนร่วมและสิทธิมนุษยชน ฯลฯ นัน้ เป็นข้อเสนอ  
จากชนชัน้กลางใหม่ที่เป็นเยาวชน (New middle class - younger generation) ไม่ใช่ชนชัน้
กระฎุมพแีละไมใ่ช่ขบวนการแรงงาน 
 2.5  ส าหรบัทฤษฎีกระบวนการสร้างกรอบ ผู้วจิยั ให้ความสนใจในประเด็น  
การรวมเอาเรื่องของการสร้างสญัญะ ความเชื่อและความหมาย การเริม่ต้นและการกระตุ้น  
เรง่เรา้ ศกัยภาพและองคป์ระกอบของการเคลื่อนไหว การสนับสนุน รวมทัง้การเคลื่อนไหวของ
ฝ่ายตรงกันข้ามมารวมกันพิจารณาถึงการจัดระเบียบองค์กร และถือว่าเป็นกรอบของ 
การปฏบิตักิารรวมกลุ่ม (Collective action frames) โดยมกีรอบในการพจิารณา 3 เรื่องดว้ยกนั 
คอื การสงัเคราะหส์าเหตุ การประมวลแนวโน้ม และการพจิารณาแรงจงูใจ รวมทัง้องคป์ระกอบ
ในระดบัจุลภาคของการเคลื่อนไหวแบบมวลชน (Micromobilzation tasks) ทัง้ 4 กรอบ  
โดยผูว้จิยั เหน็ว่า การท าหน้าทีข่องกรอบการขบัเคลื่อนในระดบัจุลภาค จะอธบิายปรากฏการณ์
ของ SMOs เช่น การสรา้งพนัธมติรกนัหลากหลายของการประสานการเคลื่อนไหวร่วมกนัของ 
สนธ ิลิ้มทองกุล (รายการเมอืงไทยรายสปัดาห์สญัจร) กลุ่มสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจ   
กลุ่มนักพัฒนาองค์กรเอกชน นักวิชาการ ปญัญาชน กลุ่มสันติอโศก ที่รวมกันจัดตัง้เป็น
พนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตยในปี พ.ศ. 2549 ซึง่แต่ละกลุ่มต่างมพีืน้ฐานของอุดมการณ์
ทางการเมอืงทีแ่ตกต่างกนั ซึง่เป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะเดยีวกนักบัการพฒันาของเครอืข่าย 
19 กนัยา ต้านรฐัประหาร ที่มกีารปรบัปรุงองค์กรจากองค์กรที่จดัตัง้ขึน้โดยนักกจิกรรมทาง
สงัคมไปเป็นขบวนการทางการเมอืงทีแ่นบแน่นกบัเครอืข่ายของทกัษณิและพวกพอ้งในที่สุด 
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ทฤษฎีการส่ือสารและทฤษฎีทางสงัคม 
 

ทฤษฎีการส่ือสารท่ีมีคอมพิวเตอรเ์ป็นส่ือกลาง 
 1.  ความเป็นมา 
 ทฤษฎกีารสื่อสารทีม่คีอมพวิเตอรเ์ป็นสื่อกลาง (Computer - mediated communication  
theory) หรอืที่เรยีกกนัโดยย่อว่า CMC เป็นทฤษฎใีหม่ที่เกี่ยวกบัสื่อ (New media theories) 
โดยมกีารน าเสนอเป็นทฤษฎใีน ปี ค.ศ. 1996 โดย โจเซฟ บ ีวอลเธอร ์(Joseph B. Walther) 
เป็นทฤษฎใีหม่ล่าสุดของการจดักลุ่มทฤษฎกีารสื่อสารที่ค านึงถงึผลกระทบของสื่อ โดยทฤษฎี
เกี่ยวกบัการสื่อสารนัน้ มกีารแบ่งกลุ่มทฤษฎเีป็น 6 กลุ่มดว้ยกนั คอื 1) กลุ่มทฤษฎทีีท่ าหน้าที่
โน้มน้าว 2) กลุ่มทฤษฎทีีก่ระตุ้นผูร้บัสาร 3) กลุ่มทฤษฎทีีเ่น้นการอธบิายตามบรบิททางสงัคม 
4) กลุ่มทฤษฎทีีเ่น้นผลกระทบทางสงัคมและความเป็นสื่อ 5) กลุ่มทฤษฎทีีเ่น้นการอธบิายความ 
และ 6) กลุ่มทฤษฎีใหม่ ซึ่งในปจัจุบนัน้ีกลุ่มทฤษฎีใหม่ยงัมทีฤษฎีของวอลเธอร์ (Walther)  
เป็นทฤษฎหีลกัอยูท่ฤษฎเีดยีว (Neuman & Guggenheim.  2011 : 176)  
 การสื่อสารด้วยสื่อกลางที่เป็นคอมพวิเตอร์ เป็นค าที่อธบิายถึงการสื่อสารที่เกิดขึ้น
จากการใช้เทคโนโลยกีารสื่อสารทีม่คีอมพวิเตอรเ์ป็นโครงข่ายพืน้ฐานส าหรับการตดิต่อสื่อสาร 
เป็นการพฒันาและรกัษาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal relationships) เป็น 
การสรา้งการมสี่วนร่วมของการสนทนาของผูก้ระท าการทางสงัคม (Social actors) ไม่ว่าจะเป็น 
ทวติเตอร์ เฟซบุ๊ค บล็อก บอรด์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งต่างก็มพีฒันาการอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการสื่อสารบนโครงข่ายและมบีทบาทเป็นผู ้กระท าทางสงัคมไปพร้อมกนั 
นอกจากนัน้ ยงัจะมคีวามหมายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง CMC  
กบัปฏกิริยิาของสงัคมอกีมติหินึ่งดว้ย (Walther.  2011 : 443 - 444) 
 2.  แนวทางการอธบิาย 
 ทฤษฎีการสื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์เป็นสื่ อกลาง มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งมาจาก 
การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) ทีเ่ชื่อมการพบปะกนัของผู้คนและ
พฒันาความสมัพนัธ์ตามบุคลกิลกัษณะของกลไกการสื่อสารที่มคีวามรวดเรว็เป็นองค์ประกอบ
เบื้องต้น มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือสนับสนุน รวมทัง้เป็น
วิวฒันาการของการสร้างความสมัพนัธ์บนความเป็น CMC ซึ่งเป็นพื้นฐานความสมัพนัธ์
จากความเป็นเพื่อนตามการแนะน าแลว้พฒันาไปเป็นคนคุน้เคย (Landis.  1994, Reid.  1998; 
cited by Walther.  2007 : 2539) 
 อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในสังคมปจัจุบันมีการท างานร่วมกันของสื่อหลาย     
ประเภท การสื่อสารแบบ CMC กไ็ดผ้นวกรวมกบัสื่อประเภทต่างๆ สรา้งลกัษณะของการผูกโยง
กนัเป็นเครอืขา่ย (Online) รวมทัง้รวมเอาการสื่อสารประเภทอื่นทีไ่ม่อยู่ในโครงข่าย (Off - line) 
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มารวมไวด้ว้ย (Baker.  1998, Park& Floyd.  1996, Park & Roberts.  1998, Allen.  1996,  
Preece.  2001; cited by Walther.  2007 : 2539) 
 การเชื่อมโยงการสื่อสารที่มคีอมพวิเตอร์เป็นสื่อกลางกบัสื่ออื่น ซึ่งมทีัง้การสื่อสาร
แบบเผชญิหน้ากบัการสื่อสารทีไ่มใ่ช่อยูใ่นโครงขา่ยของเทคโนโลยกีารสื่อสาร ทีจ่ะผนวกรวมเขา้
กบัการสื่อสารของ CMC เป็นผูร้่วมกระท าการทางสงัคม นัน้ จะท าใหก้ารสื่อสารสามารถสรา้ง
ผลลพัธต่์อสงัคมทีม่คีวามเขม้ขน้มากขึน้ เป็นไปตามการอธบิายของ บวิบาส (Bubas.  2003 : 
55) ที่ว่า ความสามารถของ CMC จะมคีวามเกี่ยวข้องกบัปจัจยัทุกๆ ส่วน เป็นปจัจยัระดบั
ปจัเจกบุคคล (Individual factors) ปจัจยัของสื่อ (เทคโนโลย)ี ปจัจยัของประเดน็ และปจัจยัของ
บรบิททางสงัคม โดยเฉพาะเรือ่งของวฒันธรรม เวลา ความสมัพนัธ ์สถานการณ์ และหน้าทีข่อง
ส่วนต่างๆ ของสงัคม มารวมเขา้ดว้ยกนั 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 การท างานทีเ่ขม้ขน้ CMC ของ โกรนั บวิบาส (Goran Bubas) และคณะ 
ทีม่า :  (Bubas et al.  2003 : 55) 

 
 การท าหน้าที่ที่ส าคญัของ CMC คือ การท าหน้าที่สนับสนุนการเสนอตนเองต่อ
สาธารณะ (Self - presentation) ของปจัเจกบุคคล โดยที่การน าเสนอตนเองดงักล่าวจะม ี
ความเกี่ยวข้องกับลกัษณะของปทสัถานและการยอมรบัทางสงัคมที่มอียู่ เป็นองค์ประกอบ 

ปัจจยัเชิงบริบท 
วฒันธรรม 
เวลา 

ความสมัพนัธ ์
สถานการณ์ 
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เชงิบรบิทก ากบัไวด้ว้ย ซึง่จะสอดคลอ้งกบัแนวความคดิเรือ่งการน าเสนอตวัเองในชวีติประจ าวนั
ต่อสาธารณะ ของ กอฟฟ์แมน (Goffmann.  1956 : 107) ที่ระบุว่า “...การน าเสนอตวัตนต่อ
สงัคมของคนเราต่อสงัคมนัน้ จะน าเสนอโดยหลกัการสองชุด คอื ชุดแรกเป็นทศันะของตนเอง 
ทีม่อียู ่กบัชุดทีส่อง เป็นการค านึงถงึการรบัรูข้องผูอ้ื่น...” 
 อยา่งไรกต็าม แมว้่าการสื่อสารแบบ CMC จะมคีวามเขม้ขน้ของการสื่อสารต่อกนัและ
กนั มลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัการสื่อสารแบบเผชญิหน้า แต่กม็คีวามความแตกต่างกนั 4 กรณี
ดว้ยกนั คอื 1) การสื่อสารแบบ CMC ไม่มคีวามจ าเป็นต้องใชส้ถานทีก่ารพบปะซึง่ต่างไปจาก
การสื่อสารแบบเผชญิหน้า 2) การสื่อสารแบบ CMC มคีวามจ าเป็นที่จะแสดงตวัตนน้อยกว่า
การสื่อสารแบบเผชญิหน้า 3) รูปแบบการน าเสนอของการสื่อสารแบบ CMC จะใช้การเขยีน
ตวัอกัษรเป็นหลกั ในขณะที่การสื่อสารแบบเผชญิหน้าใช้ภาษาพูด 4) การคงอยู่ของขอ้มูลนัน้ 
การสื่อสารแบบ CMC จะมคีวามถาวร ซึ่งจะเป็นไปในทางตรงกนัข้ามกบัการสื่อสารแบบ
เผชญิหน้า (Becker - Beck et al.  2005 : 501) 
 
 ทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสงัคม 

ทฤษฎกีารประกอบสรา้งความเป็นจรงิทางสงัคม (Social construction of reality) 
เป็นทฤษฎีที่พฒันาขึ้นโดย ปีเตอร์ แอล เบอร์เกอร์ (Peter L.Berger) และ โธมสั ลคัมานน์ 
(Thomass Luckmann) ที่ร่วมกนัเขยีนหนังสอืชื่อ การประกอบสร้างความเป็นจรงิทางสงัคม 
พนัธะของความรูท้ีม่ต่ีอสงัคม (Social construction of reality : a treatise in the society of 
knowledge) เป็นผลงานทีเ่ผยแพร่ใน ปี ค.ศ. 1996 เป็นทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัสงัคมวทิยาของ
ความรู ้(Sociology of knowledge) ซึ่งเป็นการพฒันาทฤษฎีตามแนวคดิเบื้องต้นของ แมกซ์ 
เชลเลอร ์(Max Scheler) นักปรชัญาชาวเยอรมนั ซึง่ให้ความสนใจต่อผลที่เกดิขึน้ตามความรู้
ของสงัคมกบัความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิของผูค้นและสภาพเงื่อนไขต่างๆ ที่มอียู่ของสงัคม 
โดยที่ เชลเลอร์ (Scheler) อธบิายถึงสงัคมวทิยาเกี่ยวกบัความรู้ที่ต่างไปจาก คาร์ล มาร์กซ์ 
(Karl Marx) ทีเ่ชื่อว่า ความรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของการท างานระหว่างโครงสรา้งส่วนล่างและส่วนบน
ในระบบสงัคม (Substructure/superstructure) โดยที่การท างานของโครงสร้างส่วนล่าง          
จะเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งเศรษฐกจิ การท างานของโครงสรา้งส่วนบนจะเกี่ยวขอ้งกบัความคดิ/ความรู ้
โดยที่โครงสร้างส่วนบนเป็นตัวก าหนดการเป็นไปของโครงสร้างส่วนล่าง ซึ่งตรงกันข้ามกับ  
เชลเลอร์ (Scheler) ที่เห็นว่า ส่วนที่เป็นฝ่ายก าหนดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมนัน้ มาจาก
ความสมัพนัธท์ีอ่ยู่กบัโครงสรา้งส่วนล่างมากกว่าทีจ่ะเป็นโครงสรา้งส่วนบน นอกจากนัน้ยงัจะมี
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความลุ่มหลง (Fascination) ซึ่งเป็นเรื่องที่มอี านาจเหนือกว่าข้อเท็จจริง 
(Fact) ของสงัคมวทิยาของความรู ้การอธบิายของเชลเลอร์ (Scheler) ซึง่ตรงกนัขา้มกบัมารก์ซ ์
(Marx) นี้ ไปสอดคลอ้งกบัวธิคีดิของนิชเช่ (Nietzsche) ทีอ่ธบิายถงึเรื่องภูมปิญัญากบัอารมณ์ 
(Mood) แม้ว่านิชเช่ (Nietzsche) กับ มาร์กซ์ (Marx) ต่างต่อต้านแนวคิดอุดมคติ แต่ก็ม ี
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ความแตกต่างกนัในหลายเรื่อง เช่น นิชเช่ (Nietzsche) เห็นว่า ความคดิของคนเรานัน้เป็น
เครือ่งมอืของการต่อสูเ้พื่อเอาชวีติรอดและเพื่อสรา้งอ านาจ โดยเฉพาะการอธบิาย เรื่องจติส านึก
ที่ไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ (False consciousness) ซึ่งได้พฒันาขึ้นเป็นทฤษฎใีนล าดบัต่อมา 
(Berger and Luckmann.  1991 : 18 - 19) 
 เบอร์เกอร์ และ ลคัค์มานน์ (Berger and Luckmann) อธบิายว่า ความเป็นจรงิ 
ของชวีติประจ าวนัในแต่ละวนั ลว้นเกดิขึน้จากเหตุการณ์ทีอ่ยูร่อบตวัเรา (Here) ตามสภาวะของ
ความเป็นปจัจุบนั (Now) ตามภาวะทีต่วัเราก าลงัประสบ โดยความเป็นจรงิตามสภาวะดงักล่าว
จะไปสรา้งความเป็นจรงิตามการตระหนกัรูอ้กีล าดบัหนึ่ง (Berger and Luckmann.  1991 : 36) 
 ความเป็นจรงิของชีวิตประจ าวนัตามการอธิบายข้างต้น จะไปกระท าการกับผู้คน
ต่างๆ ในสังคมที่อาจจะมีส่วนประกอบของความเป็นจริงที่แตกต่างกัน ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนทางสงัคมทัง้การแลกเปลี่ยนสนทนาโดยการสื่อสารแบบเผชญิหน้าและการสื่อสาร
อย่างอื่นที่เป็นการกระท าระหว่างกันทางสังคมในชีวิตประจ าวัน จนน าไปสู่ผลรวมที่เป็น 
การสรา้งความเป็นสถาบนั (Origins of institutionalization) ซึง่เป็นผลรวมของการแลกเปลีย่น
ชุดพฤตกิรรมต่างๆ ทางสงัคมของผูค้นต่างๆ ในสงัคม ดงันัน้ ความเป็นจรงิของชวีติประจ าวนั
และผลรวมของการแลกเปลี่ยนทางสงัคม ตามการอธบิายขา้งต้น จะเป็นตวักระจายความรูต้วั
ทางสงัคม (Social distribution of knowledge) เป็นองคป์ระกอบของความจรงิในชวีติ ทีเ่กดิขึน้
จากการสื่อสารประจ าวนัจนกลายเป็นส่วนผสมของความหลากหลายและจะท าหน้าที่ปฏเิสธ 
ส่วนทีไ่มไ่ดเ้ป็นส่วนประกอบไวด้ว้ย (Berger and Luckmann.  1991 : 60) 
 การสรา้งความเป็นสถาบนัทางสงัคมขา้งตน้ ลว้นแลว้แต่สรา้งขึน้มาจากความเป็นจรงิ
ที่อยู่กบัแต่ละคนในชวีติประจ าวนัซึ่งมสี่วนประกอบของความเป็นจรงิทางสงัคมที่สร้างตวัขึ้น
ตามที ่เบอรเ์กอร ์และ ลคัคม์านน์ (Berger and Luckmann.  1991 : 79) ระบุว่า “สงัคมเป็น
ผลผลติของคนเรา เป็นผลผลติหรอืเป็นการประกอบสรา้งขึน้จากความจรงิและทา้ยทีสุ่ดคนเรา  
กเ็ป็นผลผลติของสงัคมตามไปดว้ย” 
 ทฤษฎวี่าดว้ยการประกอบสรา้งความเป็นจรงิทางสงัคมซึง่เป็นความรูห้รอืสงัคมวทิยา
ของความรู้ที่มสี่วนก าหนดความเป็นไปต่างๆ ในสงัคม นัน้ เป็นส่วนประกอบของภาษาและ
ศาสนา ไมส่ามารถทีจ่ะอธบิายความเป็นจรงิเลก็ๆ ทีม่ารวมกนัไดค้รบถ้วนทุกกรณี นอกจากนัน้แลว้ 
ยงัไม่ครอบคลุมรายละเอยีดปลกีย่อยที่แพร่กระจายออกไปอีกด้วย ทฤษฎีนี้สนับสนุนทฤษฎี
เกีย่วกบัการกระท าทางสงัคม (Theory of social action) ของ เวเบอร ์(Weber) และ เดอรไ์คหม์
(Durkheim) เพราะเป็นการปฏเิสธความเป็นไปทางสงัคมที่เกดิจากปฏกิริยิาภายในโดยตวัเอง 
แต่ให้ความส าคญักับการท างานของความรู้ที่สร้างเป็นกรอบวเิคราะห์ของทฤษฎีต่างๆ โดย
ปฏเิสธความเชื่อทีว่่าคนเราจะรูท้นัการท างานของโครงสรา้งขอ้มลูไดท้ัง้หมดตามหลกัวภิาษวธิี
ระหว่างโครงสรา้งของความเป็นจรงิกบัการประกอบการที่สรา้งความเป็นจรงิขึน้ในความเป็น
ประวตัศิาสตร ์นอกจากนัน้ ทัง้ เบอรเ์กอร ์และ ลคัคม์านน์ (Berger and Luckmann) ยงัเหน็ว่า 
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การเชื่อเรื่องการอธบิายความเป็นจรงิโดยรวมของสงัคม (Total social fact) นัน้ จะท าให้ 
นักสงัคมศาสตร์ไปติดกบัดกัของนักสงัคมวทิยาและนักจติวทิยา โดยค าว่าสงัคมโดยรวมนัน้  
ทีถู่กต้องควรจะมคี าต่างๆ ทีแ่สดงเป็นเงื่อนไข เช่น การเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางสงัคม ซึง่นานๆ 
จะเกดิขึน้ครัง้หนึ่ง (Secularization) หรอื ยคุของวทิยาศาสตร ์(Scientific age) เป็นต้น (Berger 
and Luckmann.  1991 : 207 - 211) 
 
 ทฤษฎีว่าด้วยขัว้ความแตกต่างทางสงัคม 
 ในการศกึษานี้ ผูว้จิยั ยงัจะน าเอาแนวความคดิและทฤษฎอีื่นๆ ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบั
การสรา้งขัว้ความแตกต่างทางสงัคม (Social dichotomy) รวมทัง้ลกัษณะของการก่อตวัขึน้เป็น
กลุ่มตามแกนของตนเอง (Pillarization) ซึ่งล้วนแต่เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญต่อเงื่อนไข
แวดลอ้มทางสงัคมและปจัจยัภายนอกหรอืทีเ่รยีกกนัว่าเป็น นักนิยมปจัจยัภายนอก (Externalism) 
ซึ่งปฏเิสธความเป็นภายในของตวัเอง หรอืการให้ความส าคญัต่อสถานะทางจติใจ ความเชื่อ 
ความต้องการ ความตัง้ใจ เป็นส่วนที่ไปก าหนดต่ออาณาจกัรภายนอกที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆ 
ตามแนวคดิของ เรอเน เดคารต์ (Rene Descartes) หรอืส านักคดิแบบคารท์เีซยีน (Cartesian) 
โดยทีก่ารพฒันาแนวคดิว่าดว้ยขัว้ความแตกต่าง (Dichotomy) นี้ มนีักสงัคมวทิยาที่พฒันาเป็น
ทฤษฎขีึน้มาหลายคน เช่น เดวดิ รสัเซล (David Russell) อธบิายโดยใชค้ าว่า พลวตัของการตคีวาม 
(Dynamic hermeneutic) ซึง่เป็นการอธบิายซ ้าในเรื่อง ใยของความเชื่อ (Web of belief) ซึง่เป็น
ผลการศกึษาของ รชิารด์ รอรต์ี (Richard Rorty) หรอื ใยของการสรา้งความหมาย (Web of 
meaning) ของ เลพ เซมวิโนวคิ  ไวกอตสก ี(Lev Semyonovich Vygotsky) รวมทัง้ค าว่า การรือ้
สรา้งของประสบการณ์ หรอืการเรยีนรูท้ี่เกดิจากการสรา้งสรรคป์ระสบการณ์ (Reconstruction 
of experience) ของ จอหน์ ดวิอ ี(John Dewey) ซึง่ต่างปฏเิสธแนวคดิของส านักคดิแบบเด
สการต์ส ์(Cartesian) และต่างกใ็หค้วามส าคญัต่อการประกอบสรา้งทางสงัคม ตามปทสัถานทาง
สงัคมและความเป็นมาของประเพณีที่มอียู่ โดยจะอธบิายตามความสมัพนัธ์ทางอ านาจและวถิี
ของการครอบครองความเป็นเจา้ทางอุดมการณ์ทีม่กีารปฏบิตักิารผ่านการสื่อสารและการอ้างองิ
สถาบนัทางสงัคมทีม่อียูก่่อนน้ี ซึง่ลว้นแต่เป็นลกัษณะของการเทยีบเคยีงกบัความเป็นอื่นทีไ่ม่ใช่
ตวัตนของตวัเอง เป็นการสรา้งความหมายของตวัตนกบัขัว้ความแตกต่างทางสงัคม (Self/social 
dichotomy) และไม่เพยีงแต่เป็นการอธบิายตามความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนภายในกบัภายนอก
ระหว่างความเป็นตวัเองและสงัคม แต่ยงัเป็นระหว่างสิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้กบัสิง่ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ไป
พรอ้มกนัดว้ย (Bawashi.  1997.  69 - 72) 
 การสร้างตัวตนโดยเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับปจัจัยภายนอกหรืออาจจะกล่าว 
โดยกลับกันว่า ปจัจัยที่เ ป็นอยู่ภายนอกเป็นตัวก าหนดหรือเป็นการประกอบสร้างขัว้ 
ความแตกต่างทางสงัคมขึ้นมากกว่าที่จะเป็นการผลติจากความคดิ ความเชื่อ ซึ่งเป็นปจัจยั
ภายในตวัตน แนวคดิดงักล่าวไปสอดคลอ้งกบัการอธบิายของเรื่องการแบ่งตวัทางสงัคม (Social 
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segmentation) และการสร้างตวัขึ้นจากแกนจนเป็นส่วนที่ส าคญัในสงัคม (Pillarization)      
ตามการอธบิายของ กานซบีูม (Ganzeboom) และ อูลท ี(Ultee) ที่อธบิายปรากฏการณ์ทาง
สงัคมทีเ่กดิขึน้ของเนเธอรแ์ลนด ์ในระหว่างครสิตท์ศวรรษ 1950 จนถงึ ครสิตท์ศวรรษ 1960 ว่า 
ลกัษณะของการแบ่งตวัทางสงัคมจะเกดิขึน้จากการสรา้งชุมชนขนาดเลก็ (Micro - cosmos)    
สรา้งขึน้จากลกัษณะตวัตนของตนเอง มพีรรคการเมอืงของตนเอง มโีรงเรยีนของตนเอง มทีมี
ฟุตบอลของตนเอง โดยทีก่ารแบ่งประเภทของสิง่เหล่านี้จะเป็นพืน้ฐานของการสรา้งตวัตนของ
ตนเองขึน้ในสงัคม แล้วรวมตวักนัเป็นกลุ่มเป็นเครอืข่ายที่ไม่สามารถจะผสมรวมกบัส่วนอื่นที่
แตกต่างได ้ การสรา้งตวัของสงัคมในลกัษณะนี้ก ็เกดิขึน้ในที่อื่นของยุโรปเช่นกนั เช่น  
ที่บอสเนีย ในปี ค.ศ. 1995 หรอืที่เคยเกิดขึ้นตามพื้นฐานของการใช้ภาษาที่แตกต่างกนัใน
เบลเยยีมและสวสิเซอรแ์ลนด ์(Ganzeboom and Ultee.  1997 : 17) 
 
 ทฤษฎีการปฏิบติัการทางการเมืองแบบคู่ตรงกนัข้าม 
 แนวความคิดและทฤษฎีการปฏิบัติการทางการเมืองแบบคู่ตรงกันข้าม (Binary 
opposition) เป็นการปฏิบตัิการที่สร้างกลุ่มทางการเมืองขึ้นโดยการเปรียบเทียบหรือสร้าง
ประเด็นวิพากษ์คู่ตรงกนัข้าม โดยแนวคิดและทฤษฎีนี้ จะประกอบการอธิบายลกัษณะของ 
การเกิดขัว้ทางการเมอืงของคนเสื้อเหลอืงและคนเสื้อแดงของไทย ที่ด ารงอยู่ในปจัจุบนัให้มี
ความชดัเจนมากยิง่ขึน้ โดย ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร (2551 : 5 - 7) อธบิายว่า 
  

วธิคีดิแบบคู่ตรงขา้มเป็นระบบคดิแบบหนึ่ง ทีใ่ชแ้บ่งแยกการรบัรูข้องคนในสงัคม สรา้งความแตกต่าง 
สร้างเอกลกัษณ์ สร้างตัวตนให้กบัสรรพสิง่ เช่น สูง - ต ่า, ข้างนอก - ข้างใน, จริง - เท็จ,  ส าเนา - 
ต้นฉบบั, ส่วนตวั - สาธารณะ ฯลฯ พร้อมกบัสรา้งชุมชนหรอืสงัคมขึน้ตามการรบัรูท้ี่มีต่อการแยกแยะ
ดงักล่าวพร้อมๆ กบัการปิดกัน้ โดยจุดอ่อนส าคญัของการเมอืงแบบวธิคีดิแบบคู่ตรงกนัขา้มดงักล่าว  
กค็อื การปิดกัน้และความแขง็ทื่อของกรอบความคดิทีไ่ม่มทีีว่่างส าหรบัทางเลอืกอื่นทีพ่ฒันาขึน้ ซึง่ไม่
อาจน าไปสูก่ารสรา้งความเสมอภาคและการพฒันาในระบอบประชาธปิไตย 
 

 อย่างไรก็ตาม วธิคีดิและการปฏบิตัิการทางการเมอืงแบบคู่ตรงกนัข้ามนี้  นอร์โบโต ้
บอบบโิอ (Norberto Bobbio) ได้อธบิายไว้ในเรื่องการเมอืงแบบ ซ้าย/ขวา ซึ่งเป็นหนึ่งของ
พฒันาการของระบบการเมอืงแบบสองพรรค (Bipartisan systems) รวมทัง้กลุ่มการเมอืงที่ 
หอ้มลอ้มขัว้ทีแ่ตกต่างกนัของพรรคการเมอืง ซึง่กจ็ะเป็นสองกลุ่มตามขัว้ทีม่ลีกัษณะของพรรคที่
แตกต่างกนัไปด้วย โดยที่การพฒันาของการเมอืงแบบ ซา้ย/ขวา ทีเ่กดิขึน้จากการอุปมาอุปมยั
ของรฐัสภาฝรัง่เศส ในปี ค.ศ. 1789 เพื่อต้องการแบ่งฝ่ายต่อทศันคตใินประเดน็ทางการเมอืง  
ก็มลีกัษณะของการด ารงอยู่ในลกัษณะที่ไม่มพีื้นที่ของกึ่งกลางระหว่าง ซ้าย/ขวา แต่ในความ
เป็นจรงิของเรื่องความเสมอภาคซึง่เป็นหลกัเบือ้งต้นของความเป็นประชาธปิไตย นัน้ บอบบโิอ 



45 

(Bobbio) ได้อ้างองิแนวคดิของนักปรชัญาชาวอิตาเลยีน ที่ชื่อว่า มสัซโีม คาเซยีร ี(Massimo 
Cacciari) มาประกอบการอธบิายว่า ความเสมอภาคทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชวีติของคนเรา
นัน้มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น รายได้ สิ่งแวดล้อมและการบริก ารสาธารณะ ดังนัน้  
การจดัการตอบแทนในเรือ่งเหล่านี้กค็วรจะมรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนัไป (Bobbio.  1996. ix -xiv) 
 บอบบโิอ (Bobbio.  1996 : 19) เหน็ว่า การอธบิายการเมอืงแบบ ซา้ย/ขวา เป็นเสมอืน 
การอธิบายเรื่องของขัว้ตรงกันข้ามแบบสุดปลายขัว้ (Extremists) ซึ่งจะน าพาไปสู่การสร้าง
แนวทางสายกลางขึ้นในระหว่างสองปลายทาง (Moderates) โดยบางส่วนของพวกฝ่ายขวา 
จะไปยอมรบับางเรื่องของฝ่ายซา้ย เช่น กลุ่มปีกขวาแบบนิยมกรมัซ ี(Right - wing Gramscism) 
และในฝ่ายซ้ายบางส่วนนิยมทีจ่ะใช้ความรุนแรงในการโต้ตอบ (Left - wing movements) เช่น 
กลุ่มฟาสซสิต์ในอติาลทีี่นิยมทัง้มุสโสลนิีและเลนิน ซึ่งเป็นเรื่องที่มลีกัษณะตรงกนัขา้มกนัและ
ความนิยมในลกัษณะน้ีมสี่วนส าคญัต่อการพฒันาเป็นแนวคดิแบบทางสายกลางในเวลาต่อมา 
 อย่างไรกต็าม บอบบโิอ (Bobbio.  1996 : 27 - 28) ชีว้่า แทท้ีจ่รงิความขดัแยง้ทาง
การเมอืงที่พฒันาขึน้ในอิตาลรีะหว่างแนวทางแบบคอมมวินิสต์/ฟสัซสิต์ ซึ่งเป็นแนวทางของ
การเมอืงแบบคู่ตรงขา้มทีพ่ฒันามาจากซา้ย/ขวา นัน้ ต่างมปีระชาธปิไตยเป็นศตัรทูีร่่วมกนัหรอื
เป็นด้านตรงกนัขา้ม ซึ่งกค็อื การพฒันาของคู่ความขดัแยง้ทีเ่ป็นแนวทางปลายขัว้กบัแนวทาง
สายกลางนัน่เอง โดยทีแ่นวทางสายกลางนี้ มโีอกาสทีจ่ะพฒันาไปไดท้ัง้แบบสงัคมนิยมและเสรี
นิยม อย่างไรกต็าม การปะทะแบบคู่ตรงกนัขา้มแบบปลายขัว้กบัแนวทางสายกลางนี้ จะไม่ท าให้
ความเป็น ซา้ย/ขวา แบบสุดขัว้รวมเขา้ดว้ยกนัได ้เพราะทัง้สองขัว้ต่างกนัในเรื่องคุณค่า (Value) 
ไมใ่ช่วธิกีาร (Method)  
 

 
ภาพท่ี 2.3 การเมอืงแบบซา้ย/ขวา และการพฒันาแนวทางสายกลาง 

ทีม่า : (Bobbio.  1996 : xvii) 
 

สงัคมนิยม เสรีนิยม 

ฝา่ยซา้ย ฝา่ยขวา Extremists Moderate
s 

Moderates Extremists 

Left – wing Movement Right – wing Gramscism 
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ภาพท่ี 2.4 พฒันาการของคู่ความขดัแยง้แบบแนวทางแบบสุดขัว้/สายกลาง 
ทีม่า : (Bobbio.  1996 : 28) 

 
 ตามภาพที่ 2.4 การรวมกนัระหว่างขัว้แบบขวาสุดและซา้ยสุด จะไม่รวมเขา้ด้วยกนั 
ซึง่ต่างไปจากความสามารถของการพฒันาของแนวทางสายกลางของทัง้สองขัว้ที่มโีอกาสที่จะ
พฒันาเป็นแนวทางรว่มตามกระบวนการของประชาธปิไตย 
 
 การประมวลทฤษฎีการส่ือสารและทฤษฎีทางสงัคม 
 1.  สาระส าคญัของทฤษฎ ีCMC ทีผู่ว้จิยัจะน าไปใชป้ระกอบการศกึษา มดีงันี้ 

1.1 การเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเป็นผูก้ระท าการทางสงัคม แต่ไมไ่ดห้มายความว่า จะปฏเิสธความส าคญั
ของสื่อเดมิและการสื่อสารแบบเผชญิหน้าแต่อย่างใด ในทางตรงกนัข้ามยงันับรวมสิง่เหล่านี้   
รวมไว้ด้วย เช่น การระบุว่า CMC เป็นพื้นฐานของวถิคีวามสมัพนัธ์จากความเป็นเพื่อนตาม 
การแนะน าไปสู่การคุ้นเคย การนับรวมการสื่อสารทัง้แบบในและนอกเครอืข่ายเข้าด้วยกัน          
ในขณะเดยีวกนั CMC จะท าหน้าที่ผนวกหลายส่วนเข้าด้วยกนั ทัง้ปจัจยัในความเป็นปจัเจก
บุคคล กบัการท าหน้าที่ของสื่อ ประเดน็การสื่อสารและบรบิทของสงัคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวขอ้ง
กับวัฒนธรรม เวลา ความสัมพันธ์ สถานการณ์ในขณะนัน้ๆ รวมทัง้หน้าที่ของส่วนต่างๆ        
ในสังคม องค์ประกอบที่มารวมกันเหล่านี้  จะเป็นการสื่อผลลัพธ์ของการสื่อสารที่มีต่อ 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

1.2 หลกัการส าคญัของการสื่อสารแบบ CMC ที่สนับสนุนการน าเสนอด้วย
ตนเองกับความเกี่ยวข้องกบับรบิททางสงัคม ตามแนวความคิดว่าด้วยหลกัการสองชุดของ
กอฟฟ์แมน (Goffman)  

1.3 การที่ CMC สามารถทีจ่ะเป็นเครื่องมอืส าหรบัการสื่อสารทัง้แบบทีใ่ช้เวลา
พรอ้มกนั (Synchronous) กบัการสื่อสารแบบใชเ้วลาไม่พรอ้มกนั (Asynchronous) และสามารถ
สื่อสารผ่านทัง้ภาษาพูดและตวัอกัษร ในขณะที่การสื่อสารแบบเผชญิหน้าเป็นเพยีงการสื่อสาร

Moderates Extremists 

เสรีนิยม  
ฝา่ยนิยมความสุดขัว้ 
แบบฝา่ยขวา (Fascism) 

ฝา่ยนิยมความสุดขัว้ 
แบบฝา่ยซา้ย (Communism) 

สงัคมนิยม 

Democracy 
จุดร่วมของฝา่ย
นิยมแนวทาง
สายกลาง 
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แบบใช้เวลาพร้อมกันและสื่อสารด้วยภาษาพูด  คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้าง 
ความเขม้ขน้ของการสื่อสารทีไ่ปมสี่วนส าคญัต่อการกระตุ้นเร่งเรา้ส าหรบัการจดัระเบยีบองคก์ร 
และการปะทะประสานระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมกบัรฐั 
 2. สาระส าคัญของทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสงัคม ที่ผู้วิจยั 
จะน าไปใชป้ระกอบการศกึษา มดีงันี้ 
 2.1 การอธบิายที่ว่า สงัคมเป็นผลผลติหรอืเป็นการประกอบสร้างขึ้นจาก  
ความเป็นจรงิ ทา้ยทีสุ่ดคนเรากเ็ป็นผลผลติของสงัคม  
 2.2  การใหค้วามส าคญักบัเรือ่งความรูห้รอืสงัคมวทิยาของความรูท้ีม่สี่วนก าหนด
ความเป็นไปต่างๆ ในสงัคม และเห็นว่าภาษาและศาสนา เป็นส่วนส าคญัในการประกอบเป็น
ความรู ้และแทรกอยู่ในกรอบการวเิคราะห์ทางทฤษฎต่ีางๆ โดยเฉพาะการให้ความส าคญัต่อ
โครงสร้างส่วนล่างของหลกัการวภิาษวธิี พร้อมกบัการให้ความส าคญัต่อความลุ่มหลงทาง
อารมณ์ รวมทัง้การยอมรบัในแนวความคดิของนิชเช่ (Nietzsche) ในประเดน็จติส านึกที่ไม่ตรงกบั
ความเป็นจรงิ 
 3.  สาระส าคญัของแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัการสรา้งขัว้ความแตกต่างทางสงัคม
และการปฏบิตักิารทางการเมอืงแบบคู่ตรงกนัขา้ม ทีผู่ว้จิยัจะน าไปใชป้ระกอบการศกึษา มดีงันี้ 
 3.1  การสรา้งขัว้ความแตกต่างทางสงัคม นัน้ สรา้งขึน้ตามกระบวนการสื่อสารและ
การอ้างอิงสถาบนัที่มอียู่ก่อนหน้านี้ ตามลกัษณะของการเทยีบเคยีงกบัความเป็นอื่นที่ไม่ใช่
ตวัตนของตวัเอง เป็นการสรา้งความหมายของขัว้ค าว่าตนเองกบัสงัคม (Self/social dichotomy) 
และการสรา้งแกนทางสงัคม (Pillarization) ซึง่เป็นผลมาจากการแบ่งตวัทางสงัคม (Segmentation) 
ซึง่จะเกดิขึน้ตามกระบวนการบรูณาการทางสงัคม  
 3.2  การปฏบิตักิารทางการเมอืงแบบคู่ตรงกนัขา้ม จะเป็นการอธบิายเพิม่เตมิจาก
ลกัษณะของตวัตนโดยเทยีบเคยีงจากความเป็นอื่น ตามลกัษณะของการสรา้งแกนหรอืสรา้งขัว้
ความแตกต่างทางสงัคมแล้ว โดยที่ความแตกต่างในคุณค่า จะเป็นเงื่อนไขส าคญัที่จะปิดกัน้ 
การหลอมรวมเข้าด้วยกนั ซึ่งต่างไปจากส่วนที่เป็นกลางของแต่ละขัว้ที่สามารถที่จะโยงเข้า
ดว้ยกนัเป็นการพฒันาของแนวทางสายกลาง 
 จะเหน็ไดว้่าลกัษณะความเกี่ยวขอ้งของการสื่อสารแบบ CMC ทีจ่ะยงัคงมคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัปทสัถานและการยอมรบัทางสงัคม นัน้ มคีวามสอดคลอ้งกบัการอธบิายว่าดว้ยการประกอบ
สร้างความเป็นจรงิทางสงัคม สอดคล้องกบัแนวความคดิที่เกี่ยวกบัเรื่องเศรษฐกจิและการใช้
ชวีติประจ าวนัซึ่งมสี่วนส าคญัต่อการก าหนดความคดิ ความรู้ ของผู้คน รวมทัง้ความส าคญั  
ทีเ่ป็นเรื่องของความลุ่มหลง อารมณ์ ซึง่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามตรรกะความรู ้กม็สี่วนส าคญั
ต่อการสรา้งเป็นความคดิ ความเชื่อ ซึง่จะเป็นความจรงิทีป่ระกอบกนัขึน้พรอ้มๆ กบัการปฏเิสธ
ส่วนที่ไม่ได้ประกอบเขา้ด้วยกนั ลกัษณะของการอธบิายขา้งต้น ไปสอดคล้องกบักระบวนการ
แบ่งตัว สร้างขัว้ความแตกต่างทางสังคม โดยการอธิบายลักษณะการเมืองแบบซ้าย/ขวา  
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ของ บอบบโิอ (Bobbio) ก็ได้อธบิายย ้าในส่วนที่จะคลี่คลายรวมเข้าด้วยกนัได้ และส่วนที่จะ
รวมเข้าด้วยกนัไม่ได้ซึ่งจะมผีลต่อการสร้างคุณค่าที่แตกต่างกนั ซึ่งก็จะมคีวามเกี่ยวข้องกับ 
การสื่อสารที่แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง การสร้างความหมาย การสรา้งเครอืข่ายทาง
สงัคม ซึ่งล้วนแต่เป็นลกัษณะร่วมของผลพวงของการสื่อสารที่เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่
พฒันาแลว้หรอืก าลงัพฒันากต็าม 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 
 การศึกษากรณีต่างประเทศ 
 1.  อนิเตอรเ์น็ตและกระแสการไหลเวยีนของขอ้มลูขา่วสารทางการเมอืง 
 การศึกษาเรื่อง อินเตอร์เน็ตและกระแสการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารทาง 
การเมอืงเป็นงานดุษฎนีิพนธข์อง มารก์ เซธ็ บอนเชค็ (Mark Seth Boncheck) ทีศ่กึษาภายใต้
ชื่อเรือ่ง จากบรอดแคสทถ์งึเน็ตแคสท ์: อนิเตอรเ์น็ตและกระแสการไหลเวยีนของขอ้มลูข่าวสาร
ทางการเมอืง (From Broadcast to Netcast : The Internet and the Flow of Political Information) 
เสนอต่อมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ (Havard University) ในปี ค.ศ. 1997 โดยไดศ้กึษาการเปลีย่นแปลง
ของโครงสรา้งการสื่อสารทางการเมอืงในบรบิทของสหรฐัอเมรกิาที่เปลี่ยนจากการสื่อสารที่มี
โครงสรา้งแบบการกระจายออกจากศูนยก์ลาง (Broadcast structure) ท าหน้าที่เป็นการสื่อสาร
องคก์รตามเครอืข่ายประเดน็เฉพาะ (Organizational issue - networks) ไปสู่การสื่อสารสาธารณะ
ตามเครอืข่ายสงัคม (Public social - networks) ซึง่เป็นเครอืข่ายใหม่ ทีเ่กดิขึน้เป็นการสื่อสาร
ตามโครงสรา้งแบบตาข่าย (Netcast structure) โครงสรา้งแบบตาข่ายทีเ่กดิขึน้ใหม่นี้ ไดเ้ปลีย่น
กระแสการไหลเวยีนของขอ้มลูข่าวสารโดยขา้มสื่อที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางและสรา้งโอกาสของ
การมสี่วนร่วมในทางการเมอืงขึน้ใหม่ (รวมทัง้การสื่อสารของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม) 
เช่น การจดัส่งเอกสารไปตามกลุ่มทีอ่ยู่ของจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic mailing list) 
ของขบวนการรกัรว่มเพศ การจดักลุ่มข่าวตามการบรกิารของการสื่อสารแบบออนไลน์ (Newsgroup) 
ของขบวนการทางเลอืก การเลอืกใช้เวริ์ล ไวด์ เว็บ (www.) ขององค์กรความร่วมมอืของ
ผูป้ระกอบการทวี ี(Public Broadcast Service : PBS) ของสหรฐัอเมรกิารวมทัง้การใชข้อ้มลู
ออนไลน์ในการส ารวจขอ้มลูประชากร การใชป้ระโยชน์ในสทิธพิลเมอืงและการจดัระเบยีบของ
องคก์รทางการเมอืงโดยไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากรฐับาล 
 บอนเช็ค (Boncheck.  1997 : 11) อธบิายว่า ข้อความต่างๆ ที่สร้างเป็นข้อมูล 
เปรยีบเสมอืนเป็นวตัถุดบิของอุตสาหกรรมการสื่อสาร โดยที่การสื่อสารจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี 
การส่งขอ้มูลนัน้ไปยงัผู้รบัสารและขอ้มูลข่าวสารนัน้ได้ส่งผลในบางประการต่อผู้รบัสาร ดงันัน้     
การสื่อสาร จงึเป็นกระบวนการของการแลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อสรา้งความหมายใหผู้ร้บัสาร ดงันัน้ 
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การท าหน้าที่ของการสื่อสารจงึเท่ากบัเป็นกระบวนการของการท านายความสมัพนัธ์ระหว่าง 
การส่งและการรบัขอ้มลูขา่วสารและเป็นตวับ่งชีท้ศิทางและการก้าวเดนิของสงัคม  
 ลักษณะส าคัญของการสื่ อสารที่ เกิดขึ้นตามโครงข่ายของอินเตอร์เ น็ต คือ   
ความสามารถทีจ่ะเพิม่มติขิองการสื่อสารระหว่างผูส้่งกบัผูร้บัทีส่ามารถกระท าไดท้ัง้แบบใชเ้วลา
ตรงกนั พรอ้มกนั (Synchronous) เช่น การสื่อสารโดยโทรศพัท์ วทิยุและทวี ีกบั การใช้เวลา 
ไม่พร้อมกนั (Asynchronous) โดยการสื่อสารแบบที่สองนี้  จะเท่ากบัมกีารชะลอการส่งมอบ
ขอ้มลูขา่วสารออกไปตามความจ าเป็นดว้ยการเกบ็รกัษาขอ้มลูไว้ในลกัษณะเดยีวกนักบัหนังสอื 
หนังสือพิมพ์ เครื่องตอบรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  วีดิโอเทป ซีดี ฟลอปป้ีดิสก์  โดยที ่
การสื่อสารข้างต้นจะมปีฏิสมัพนัธ์กบัภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้างของการสื่อสาร
ระหว่างผู้ส่งกบัผู้รบั ไม่ว่าจะเป็น ระยะทาง เนื้อหา และต้นทุน รวมทัง้รูปแบบของการส่งและ
การรบั เช่น การสื่อระหว่างบุคคล (One - to - one media) การสื่อสารแบบกระจายออกจาก
ศูนยก์ลาง (One - to - many media) และการสื่อสารแบบเครอืข่าย (Many - to - many media) 
ซึ่งการสื่อสารแบบหลงัสุดนี้เป็นลกัษณะเฉพาะของการสื่อสารแบบอนิเตอรเ์น็ตที่สามารถจะใช้
บรกิารโดยใชเ้วลาพรอ้มกนัหรอืไมพ่รอ้มกนัไดด้ว้ย (Boncheck.  1997 : 13 - 14) 
 อินเตอร์เน็ต เป็นผลิตภัณฑ์ในความหมายแบบแคบของโลกยุคสงครามเย็น  
แต่จะเป็นการเชื่อมต่อของเครอืข่ายในความหมายแบบกวา้ง จะหมายถงึการเชื่อมโยงของโลก
คอมพวิเตอรเ์ขา้ด้วยกนั การใช้งานของคอมพวิเตอรเ์พิง่จะได้รบัความนิยมมากขึน้  ในต้น 
คริสต์ทศวรรษ 1990 มีการพัฒนาการใช้งาน เวิร์ล ไวด์ เว็บ (www.) มีการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาเว็บไซต์การสนทนาและการสร้างเว็บไซต์เพื่อการสนทนา       
(WebChat) รวมทัง้การจัดส่งชุดข้อมูลที่เป็นทัง้ตัวอักษรภาพและเสียงไปพร้อมๆ  กัน 
(Hypertext transfer) โดยทีก่ระแสการไหลเวยีนของขอ้มลูขา่วสารทางการเมอืง กจ็ะเกดิขึน้ตาม
กลไกการท างานของความต้องการและการสนองตอบต่อขอ้มลูข่าวสาร ซึง่เป็นไปตามหลกัการ    
ที่อธบิายไว้โดย เวยีเธอรฟ์อร์ด (Weatherford) ฟิชเชอร ์(Fisher) และสเตรทส์ (Straits) ที่ว่า 
ผู้สนใจข้อมูลข่าวสารทางการเมอืง จะเกดิความต้องการที่จะรบัรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมอืง 
กเ็พราะมคีวามเขา้ใจว่าเรื่องดงักล่าวจะเกดิผลกระทบต่อการด าเนินชวีติและทรพัยากรของเขา 
ในขณะที่การสนองตอบความต้องการของข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ก็จะเกิดขึ้นจาก  
การท างานของตวักลางทางการเมอืง ซึง่จะผลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร รวมทัง้การกระจาย
ออกไปตามความสามารถทีม่อียู่ ในขณะทีอ่นิเตอรเ์น็ตจะเขา้มาท าหน้าทีเ่พิม่ขดีความสามารถ
ในการให้บรกิารตอบสนอง โดยสนับสนุนการบรกิารข้อมูลข่าวสารใน 6 แนวทางหลกั คอื       
1) การแพร่กระจาย (Propagation) 2) การกระจายขอ้มลูภาพและเสยีงในวงแคบ (Narrowcasting) 
3) การด าเนินการแบบอตัโนมตั ิ(Automation) 4) การท าหน้าทีส่ ื่อกลาง (Mediation) 5) การเป็น
ผูแ้ทนขององคค์วามรู ้(Knowledge representation) และ 6) การท างานของความเสมอืนจรงิ 
(Virtual organization) (Boncheck.  1997 : 16 - 21) 
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 ตวักลางในการสื่อสารทางการเมอืงในสงัคมอเมรกิาจะประกอบไปด้วย สาธารณชน 
สื่อ องค์กรของรฐับาล และองค์กรทางการเมอืง ซึ่งแต่ละหน่วยจะสร้างช่องทางของข้อมู ล
ข่าวสารที่แตกต่างกนัออกไป เช่น การสื่อสารโดยบุคคล การประชุมแบบเผชญิหน้า การส่ง
จดหมาย โทรสารและโทรศพัท์ สื่อแบบกระจายเสยีงซึง่รวมทัง้วทิยุ ทวี ีนิตยสาร หนังสอืพมิพ ์
จดหมายที่ส่งพรอ้มกนัจ านวนมาก โดยโครงสร้างการสื่อสารขา้งต้นเป็นไปทัง้การสื่อสารแบบ
ช่องทางเดียวและสื่อสารสองทาง โดยที่เนื้อหาของการสื่อสารจะเป็นไปตามการก าหนดของ
ตวักลาง รวมทัง้การสื่อสารระหว่างตวักลางดว้ยกนัเอง โดยบทบาทของตัวกลางนี้ จะท าหน้าที่
รวบรวมขอ้มลูขา่วสารเขา้ดว้ยกนัทัง้เป็นผูจ้ดัหา ผลติ กลัน่กรอง และแปลความ รวมทัง้กระจาย
ซ ้าต่อไปยงัผูบ้รโิภค โดยทีก่ารสื่อสารขา้งตน้ จะประกอบไปดว้ยเครอืข่ายย่อยๆ หลายเครอืข่าย 
โดยที่แต่ละเครอืข่ายจะประกอบด้วย ตวักลาง ช่องทางและเนื้อหา ความแตกต่างของแต่ละ
เครือข่ายจะขึ้นอยู่กับสมาชิกที่กระท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เช่น  
ในเครือข่ายนักการเมืองจะประกอบด้วย พนักงานของรัฐ ที่ปรึกษา ล็อบบี้ยิสต์ นักข่าว 
นกัวเิคราะห ์(Boncheck.  1997 : 29 - 30) 
 
  

 
 

ภาพท่ี 2.5 โครงสรา้งของการสื่อสารแบบตาขา่ย 
ทีม่า : (Boncheck.  1997 : 32) 

  
 การท างานตามโครงสรา้งการสื่อสารของผูร้บัสารขา้งตน้ จะมกีารแปลความหมายของ
สารขึน้ตามความเขา้ใจและแปรผลเป็นการกระท าต่อสงัคม โดยจะมกีารท างานของตวักลางและ
มกีารแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารในแต่ละเครอืข่าย มกีารท างานของโครงสรา้งการสื่อสารที่เป็น
แบบการกระจายออกจากศูนยก์ลาง มกีารท างานของโครงสรา้งเครอืข่าย (Network structure) 
ไปพรอ้มๆ กนั จะเหน็ได้ว่า การท างานของทัง้สองเครอืข่ายนี้ ได้ถูกอนิเตอรเ์น็ตน ามารวมให้
ท างานดว้ยกนัอย่างแนบแน่นและมคีวามต่อเนื่องกนัโดยอตัโนมตัิ แลว้เกดิเป็นการท างานของ
โครงสรา้งทางการสื่อสารขึน้ใหมท่ีเ่รยีกว่า โครงสรา้งของการสื่อสารแบบตาข่ายโดยทีโ่ครงสรา้ง
แบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง จะสื่อสารเชงิประเดน็ (Issue network) ซึง่เป็นสื่อทีม่กัจะเหน็

โครงสรา้งการสือ่สารแบบ
การกระจายออกจาก
ศนูยก์ลาง  
Broadcast Structure 
 
โครงสรา้งการสือ่สารทีไ่มม่ี
การใชง้านอนิเตอรเ์น็ต 
 

 
โครงสรา้งของเครอืขา่ย 
Network Structure 
 
การสือ่สารของอนิเตอรเ์น็ต
โดยล าพงั 
 

 
โครงสรา้งการสือ่สารแบบ 
ตาขา่ย Netcast Structure 
 
โครงสรา้งการสือ่สารทีม่ ี
อนิเตอรเ์น็ตประกอบ 
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ได้จากการท างานของรฐับาลและองค์กรทางการเมอืง โดยโครงสร้างการสื่อสารแบบนี้จะท า
หน้าที่เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จะเป็นไปตามแบบแผนของการสื่อสารแบบทางเดียวและ
เป็นไปตามแบบแผนจากคนๆ หนึ่งไปยงัคนหลายคน (One - to - many) ซึง่จะมขีอ้จ ากดัตาม
รศัมีของการกระจายภาพและเสียง ในขณะที่การสื่อสารแบบสองทางจะเกิดขึ้นได้เฉพาะ 
การสื่อสารระหว่างบุคคลทีเ่ป็นผลต่อเนื่องจากการรบัขอ้มลูข่าวสารนัน้มากระท าการอกีต่อหนึ่ง 
ซึง่จะเป็นการสื่อสารตามเครอืข่ายเชงิสงัคม (Social network) เช่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อน และ
ครอบครวั ทัง้นี้ กระแสการไหลเวยีนของขอ้มลูขา่วสารในโครงสรา้งการสื่อสารแบบกระจายออก
จากศูนย ์กลางจะเป็นแบบช่วงชัน้บงัคบับญัชา (Hierarchical) แต่การสื่อสารที่เก ิดขึ้น 
ตามเครอืข่ายเชงิสงัคมจะเป็นไปตามความสมัพนัธแ์นวนอน (Horizontal) (Boncheck.  1997 : 
33 - 40) 
 อย่างไรก็ตาม ลกัษณะของโครงสร้างแบบเครอืข่ายโดยทัว่ไปจะม ี4 รูปแบบ คอื  
1) แบบห่วงโซ ่ เชื่อมต่อแบบรอ้ยเรยีงล าดบัไปตามขัน้ตอนของการตดิต่อ 2) แบบกงลอ้ มแีกน
หรอืศูนยก์ลางของการตดิต่อเหมอืนกบัการท าหน้าทีข่องแกนวงลอ้ทีจ่ะตดิต่อกบัช่องทางต่างๆ
ทีก่ระจายตวัออกไปเหมอืนกบัซีล่วดของวงลอ้ 3) แบบเชื่อมต่อกนัเป็นวงกลม 4) แบบเครอืข่าย 
(Roger and Rogers.  1976; cited by Boncheck.  1997 : 41) 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.6  แบบแผนของการสื่อสาร 
(ทีม่า : Boncheck.  1997 : 41) 

 
 แบบแผนของการสื่อสารตามโครงสร้างของการสื่อสารแบบการกระจายออกจาก
ศูนยก์ลางจะคล้ายคลงึกบัแบบแผนของการสื่อสารแบบวงล้อ โดยมตีวักลางท าหน้าที่เป็นผู้จดั
เรยีงล าดบัของการสื่อสารที่จะส่งผ่านไปยงัเครอืข่ายของผูร้บั มกีารท าหน้าทีข่องตวักลางซึง่จะ
เหมอืนกบัการท าหน้าที่ของผู้รกัษาประตูของการเข้า  - ออก (Gatekeeper) หรอืท าหน้าที่ 
เป็นศูนยข์องการเชื่อมโยง แต่การสื่อสารของอนิเตอรเ์น็ต จะเป็นไปแบบสื่อกนัไดใ้นทุกช่องทาง 
จงึเท่ากบัว่า แบบแผนของการสื่อสารแบบตาข่าย จะเป็นการรวมเครอืข่ายแบบวงล้อกบัแบบ 
ทุกช่องทางเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็นไปแบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากกว่าที่ จะทดแทนกัน 
เช่นเดยีวกบัการทีส่ ื่อเก่ากย็งัด าเนินอยู่แต่จะมคีวามส าคญัลดลง (Boncheck.  1997 : 41, 51) 

      ห่วงโซ่           วงล้อ           วงกลม         ทุกช่องทาง 
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 แบบแผนของการสื่อสารแบบตาข่าย นอกจะมลีกัษณะตามทีอ่ธบิายขา้งต้นแลว้ ยงัจะ
มลีกัษณะเฉพาะต่างๆ ตามผลของการตัง้สมมตฐิานของการศกึษา คอื 1) โครงสรา้งการสื่อสาร
แบบเครอืขา่ย (All - Channel Structure) ของการสื่อสารทางการเมอืงในอเมรกิาจะเชื่อมโยงกบั
ตวักลาง 2) ช่องทางของการสื่อสารจะขา้มผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็นผูร้กัษาประตู (Bypass gatekeeper) 
3) การคาดหวังของสังคม จะน าไปสู่การจดัระเบียบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคม   
ตามประเด็นที่เกิดขึ้นมากกว่าการอยู่ร่วมกนัตามพื้นที่ 4) เครอืข่ายเชงิประเด็นกบัเครอืข่าย 
เชงิสงัคมจะรวมเขา้ดว้ยกนั 5) การสื่อสารแบบแพร่กระจายขอ้มลูข่าวสารทางการเมอืง จะเกดิ
การผลิตและส่งผ่านซ ้าไปตามเครือข่ายทางสังคมที่เคยมีปญัหาต้นทุนของการสื่อสาร  
ดว้ยเหตุผลที่ว่าอนิเตอรเ์น็ตมตี้นทุนทีต่ ่าและสามารถเขา้ถงึการใชง้านไดง้่าย 6) ปรมิาณขอ้มลู
ข่าวสารทางการเมอืงจะเพิม่ขึน้ 7) จะเกดิการรวมตวักนัของสื่อระหว่างบุคคล การกระจายออก
จากศูนย์กลางและเครอืข่ายรวมทัง้ยงัจะเกิดการกระตุ้นการส่งผ่านให้เกิดการผลติใหม่และ 
การกระจายเสียงและภาพซ ้าออกไปอีกครัง้ 8) การบิดเบือนทรัพยากรจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้
อินเตอร์เน็ต ส าหรบัการสื่อสารทางการเมอืง จะเป็นเรื่องของผู้มรีายได้สูงและการศึกษาสูง      
9) ความแตกต่างของทรพัยากรของขอ้มลูทางการเมอืง จะขยายตวัออกไปตามความหลากหลาย
ของแนวคดิของพลเมอืงทีม่กีารเขา้ถงึ และ 10) อนิเตอรเ์น็ต สามารถสรา้งการสื่อสารแบบเจาะจง
ไปยงัพืน้ทีเ่ฉพาะส่วนได ้(Boncheck.  1997 : 219 - 220) 
 นอกจากนี้ บอนเช็ค (Bonchek. 1997 : 224 - 226) ยงัเสนอว่า การเปลี่ยนแปลง
ของกระแสการไหลเวยีนของข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดจากโครงสร้างของการสื่อสารที่ เปลี่ยนไปนี้ 
เป็นการตอกย ้าขอ้เสนอทางทฤษฎขีอง ธอมสนั (Thompson) ทีร่ะบุว่า เทคนิคใหม่ของการสื่อสาร 
จะน าไปสู่การปรบัปรุงการด ารงอยู่ของความสมัพนัธ์ทางสงัคมและบางส่วนของสถาบนัและ  
การจดัระเบยีบองคก์ร หรอืทฤษฎขีอง ฮาเบอรม์าส (Habermas) ทีร่ะบุว่า พืน้ทีส่าธารณะเป็นพืน้ที่
ทีป่ระชาชนรว่มสรา้งความหมาย 
 2.  อนิเตอรเ์น็ตและการเมอืงของนกัเคลื่อนไหวในอนิโดนีเซยี 
 การศึกษาเรื่อง อินเตอร์เ น็ตและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในอินโดนี เซีย 
(@rhipelago online : The Internet and Political Activism in Indonesia) เป็นงานดุษฎนีิพนธ์
ของ เมอรล์นีา ลมิ (Merlyna Lim) ทีน่ าเสนอต่อมหาวทิยาลยัทวนิเต (University of Twente in 
Enschede) เนเธอรแ์ลนด ์ในปี ค.ศ. 2005 เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอนิเตอรเ์น็ตกบั
สงัคม เป็นผลงานชิ้นแรกที่มกีารศกึษาในเรื่องดงักล่าวในบรบิทของสงัคมทีไ่ม่ใช่ตะวนัตกและ
เป็นงานชิ้นแรกที่ศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอินเตอร์เน็ตกับการเคลื่อนไหวทาง     
การเมอืงของประชาชนบนท้องถนน โดย ลมิ  (Lim) ได้ศ ึกษากรณีของการเคลื่อนไหว 
เพื่อการปฏริูป 1998 (1998 reformasi) เพื่อการโค่นล้มอ านาจเผดจ็การแบบเบด็เสรจ็ของ 
ซูฮาร์โต (Suharto) ที่ปกครองอินโดนีเซยีมาอย่างยาวนานถึง 32 ปี และกรณี ลสัการ์ จฮิดั 
(Laskar Jihad online) ซึง่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมอืงแบบปะทะกนัระหว่างชาวครสิเตยีน
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กบัมุสลมิในเมอืงโมลุกกุ (Moluku) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1999 จนถึงปี  
ค.ศ. 2002 หลงัจากการลงจากอ านาจของซูฮารโ์ต (Suharto) โดยทัง้สองฝ่ายต่างมกีารใชส้ื่อใหม่ๆ 
ทัง้เวบ็ไซตแ์ละการตดิต่อสนทนาผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตในรปูแบบต่างๆ (Lim.  2005 : 175) 
 การพฒันาการสื่อสารแบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตของอินโดนีเซียมีความพยายาม
ภายใต้การก ากับของรฐัตามนโยบายการจดัระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต (Suharto) ซึ่งล้มลุก
คลุกคลานมาโดยตลอด จนกระทัง่ สถาบนัเทคโนโลยบีนัดุง ซึ่งเป็นสถาบนัการศึกษาด้าน
เทคโนโลยทีีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของอนิโดนีเซยี ไดพ้ฒันาความร่วมมอืกบัภาคส่วนต่างๆ ของสงัคมขึน้
โดยล าพงั เริม่จากการจดัตัง้สมาคมโดยอนิเตอรเ์น็ต เช่น สมาคมของนักศกึษาและกลุ่มสมาคม
ทีน่ิยมของรกัของชอบในเรื่องเดยีวกนั มกีารพฒันาเครอืข่ายการใช้งานอนิเตอรเ์น็ตโดยอาศยั
เทคโนโลยกีารสื่อสารของวทิยุ มกีารประสานความช่วยเหลอืกบัโครงข่ายของต่างประเทศจาก
มหาวทิยาลยัญีปุ่น่และออสเตรเลยี จนท าใหอ้นิโดนีเซยีสามารถตดิต่อสื่อสารกบัโลกภายนอกได้
จากการพฒันาของภาคส่วนประชาสงัคม หรอื ส่วนทีไ่มใ่ช่รฐั (Lim.  2005 : 68 - 70) 
 ลมิ (Lim.  2005 : 176) อธบิายว่า การเริม่ต้นและบุกเบกิการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
ทัว่ประเทศของวารเ์น็ต (Warnet) นัน้ เป็นการกระจายการเขา้ถงึการใชบ้รกิาร เป็นการสรา้งสรรค์
นวตักรรมของเทคโนโลยใีนชุมชนท้องถิน่ของประเทศก าลงัพฒันา ในขณะเดยีวกนัก็ยนืยนัว่า 
การใช้งานอนิเตอรเ์น็ตเป็นเครื่องมอืในการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริูป1998 นัน้ เป็นผลรวมที่
สะสมการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตทีม่มีาตัง้ปี ค.ศ. 1995 โดยทีอ่นิเตอรเ์น็ต มบีทบาทส าคญัในการ
เป็นสื่อทีม่กีารผลติซ ้า (Reproduction) สรา้งพืน้ฐานของขอ้มลูข่าวสารบนอนิเตอรเ์น็ต (Internet - 
based information) ท าใหผู้ร้บัขอ้มลูขา่วสาร สามารถล าเลยีงจากอนิเตอรเ์น็ตสู่การแลกเปลีย่น
ในพืน้ทีข่องทอ้งถนน ตลอดจนรายงานต่อไปยงัสื่ออื่นๆ 

2.1  การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริปู 1998  
 การศกึษาบทบาทและผลพวงของอนิเตอรเ์น็ตกบัการเคลื่อนไหวทางการเมอืงของ
ประชาชนเพื่อโค่นล้มอ านาจทางการเมอืงของซูฮารโ์ต (Suharto) ที่อนิโดนีเซยี นัน้ ลมิ (Lim.  
2005 : 50 - 54) อธบิายว่า มปีระเดน็เกี่ยวขอ้งกบัประวตัศิาสตรก์ารสรา้งรฐั - ชาตขิองอนิโดนีเซยี 
โดยอธบิายจากนโยบายการจดัระเบยีบใหม่ (New order) ของซูฮาร์โต (Suharto) ที่เข้ารบั
ต าแหน่งประธานาธบิดอีย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1966 โดยโค่นลม้อ านาจทางการเมอืงของ
ประธานาธิบดซีูการ์โน (Sukarno) ตัง้แต่เหตุการณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของอินโดนีเซีย 
ในวนัที่ 30 กนัยายน ค.ศ. 1965 หรอื ที่เรยีกกนัโดยย่อว่า G30S หรอื G30s/PKI โดยที่ 
การรฐัประหารของคณะทหารของซูฮารโ์ต (Suharto) ในครัง้นัน้ เกดิขึน้เพราะมกีารสงัหารผูน้ า
ทางทหารของอนิโดนีเซยี แลว้มขีา่วแพรก่ระจายออกไปว่าเป็นการกระท าโดยพรรคคอมมวินิสต์
อนิโดนีเซยี (The Indonesian Communist Party : PKI) ซึง่มคีวามแนบแน่นกบัประธานาธบิด ี
ซูการโ์น (Sukarno) หลงัจากการขึน้ครองอ านาจแลว้ ซูฮารโ์ต (Suharto) ไดป้กครองอนิโดนีเซยี
มาอยา่งต่อเนื่อง ดว้ยการสนบัสนุนจากกองทพั ขา้ราชการและเทคโนแครต (โดยเฉพาะอย่างยิง่
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กลุ่มนักวชิาการที่มาจากมหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนีย วทิยาเขตเบริ์กเลย์ จนบางครัง้จะพบกบั 
ค านิยามของคนกลุ่มนี้ว่า มาเฟียจากเบริก์เลย์ (Berkeley Mafia) โดยมพีรรคการเมอืงที่ชื่อ
พรรคโกลคาร ์(Golkar) เป็นกลไกส าคญั นอกจากนี้ ยงัไดร้บัการสนับสนุนจากชาวจนีโพน้ทะเล 
โดยที่การจดัระเบยีบใหม่ของซูฮาร์โต (Suharto) นัน้มุ่งเน้นที่จะสร้างเศรษฐกิจแบบเสรนีิยม  
มกีารวางแผนจากส่วนกลางและการกู้ยมืจากต่างประเทศ ซึ่งตรงกนัขา้มกบันโยบายการสรา้ง
ชาตแิบบพึง่ตนเองตามหลกัการของปญัจศลิา ของซกูารโ์น (Sukarno) 
 ลมิ (Lim.  2005 : 55) บรรยายว่า ซูฮารโ์ต (Suharto) สนับสนุนการสรา้งเรื่องเล่า - 
ขนาดใหญ่ (Mega - narrative) ตามปรชัญาการสรา้งชาตนิิยมของซูการโ์น (Sukarno) โดยเพิม่
ความเป็นชาตนิิยมแบบการพฒันา (Nationalist - developmental) ทีม่ตีวัของซูฮารโ์ต (Suharto) 
เป็นบดิาของการพฒันา (Father of development) ซึง่เป็นไปตามคุณลกัษณะทางสงัคมของชวา
ที่ให้ความส าคญักบัพ่อและครอบครวัใหญ่ โดยจะพบเหน็ภาพโฆษณาในเรื่องเหล่านี้ในสื่อทวี ี
บิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่มีใบหน้าเป้ือนยิ้มของซูฮาร์โต  (Suharto) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการสรา้งเรือ่งเล่า - ขนาดใหญ่ พรอ้มกบัสรา้งความเป็นเอกภาพทีแ่ขง็แกร่ง ตามค าขวญัของ
การสร้างชาติอีกค าหนึ่งที่ว่า “การรวมกนัจะท าให้เราแขง็แรง การแยกกนัจะท าให้ล่มสลาย” 
(United We are Strong, Separated We are Collapsed) ซึง่เป็นเรื่องทีซู่ฮารโ์ต (Suharto)  
ใชป้ราบปรามขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงฝ่ายตรงกนัขา้ม ไม่ว่าจะเป็นพรรคคอมมวินิสต ์
กลุ่มศาสนาแบบเคร่งครดั และการเรยีกรอ้งเป็นเอกราช เช่น กรณีของจงัหวดัโมลุกกุ เป็นต้น 
ส าหรบัการด าเนินงานในดา้นอื่นๆ ก็เป็นไปดว้ยความเขม้งวด ตามแนวทางของการตรวจสอบ
แบบสอดส่องโดยรฐั (Panopticon of surveillance) ซึ่งรวมทัง้การควบคุมสื่อมวลชนและ 
การละเลยต่อการพฒันาโครงขา่ยเทคโนโลยกีารสื่อสาร  
 บทบาทของอนิเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยขีองการสื่อสารมคีวามส าคญัต่อการเคลื่อนไหว
เพื่อการปฏริูป 1998 ก็เนื่องมาจากมกีารรวมเอาความขดัแยง้ทางประวตัศิาสตรแ์ละการสรา้ง
เครอืขา่ยของนกักจิกรรมทางอนิเตอรเ์น็ต (Cyberactivism) เขา้ดว้ยกนั ซึง่จะเป็นไปตามขอ้เสนอ 
ของ คาสเทลลส ์(Castells) ที่ชีว้่า อนิเตอรเ์น็ตจะท าหน้าทีบ่รกิารต่อนักกจิกรรมทางการเมอืง
ให้เป็นไปตามยุคของข้อมูลข่าวสาร และการมบีทบาทที่ส าคญัของสื่อ หรอืจอรแ์ดน (Jordan)  
ที่ระบุว่า การปฏบิตัิการทางการเมอืงแบบเก่าๆ จะถูกแทนที่ด้วยกิจกรรมที่สรา้งขึ้นใหม่จาก 
การใชเ้ทคโนโลยขีอ้มลูข่าวสาร หรอื รฮงิโกลด ์(Rheingold) ทีอ่ธบิายว่า ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมจะเกดิขึน้โดยการใชเ้ครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตเชื่อมโยงกบัผู้คนตามลกัษณะของชนชาต ิ
ตามลกัษณะของปญัหาในการด ารงชวีติหรอืการก่อรปูขึน้เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืง 
โดยสื่อที่เข้ามาเกี่ยวขอ้งจะเปลี่ยนไปจากเดมิซึ่งเป็นหนังสอืพมิพ์ วทิยุ และทวี ีเป็นสื่อใหม่ๆ 
และสื่อเลก็ๆ (Small media) เช่น แผ่นปลวิ การเขยีนฝาผนงั โทรศพัทม์อืถอื วซีดี ีและป้ายทาง
การเมอืง (Lim.  2005 : 92 - 93) 
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 บทบาทของอินเตอร์เน็ตที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง  
เริ่มตัง้แต่ความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่ายของการสื่อสารของมหาวิทยาลัยและ  
การขยายตวัของการสื่อสารอนิเตอร์เน็ตของชุมชนหรอืวารเ์น็ต ซึ่งเป็นการพฒันาที่เกดิขึน้ใน
พื้นที่นอกรฐัและนอกการสื่อสารกระแสหลักของสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่การสรา้งโครงข่าย 
การตดิต่อสื่อสารแบบกลุ่มจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (Mailing lists) ของ อปากาบาร ์(Apakabar) 
ซึง่เป็นเครอืขา่ยทีพ่ฒันาขึน้โดยมศีูนยก์ลางของเทคโนโลยขีองขอ้มลูกลางอยู่ที ่มลรฐัแมรแีลนด ์
(Maryland) ของสหรฐัอเมรกิา เจนัส (Janus) และ อสิเน็ต (Isnet) ซึง่เป็นเครอืข่ายที่พฒันาขึน้
ในอินโดนีเซีย โดยความนิยมที่ประชาชนอินโดนีเซียมต่ีออปากาบาร์ (Apakabar) ได้สร้าง 
ความไมพ่อใจต่อกองทพัและกรมขอ้มลูข่าวสารของอนิโดนีเซยี (Hill and Sen.  1997; cited by 
Lim.  2005 : 102) 
 นอกจากบทบาทในการสรา้งช่องทางการสื่อสารหรอืสาธารณูปการของการสื่อสาร
ขึน้ใหม่ใหก้บัอนิโดนีเซยีโดยโครงข่ายของจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ช่องทางดงักล่าวยงัเป็น
ช่องทางของการผลิตเนื้อหาที่ต่อต้านรฐับาลและอ านาจของซูฮาร์โต (Suharto) โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ บทความเรื่องความมัง่คัง่ของซูฮารโ์ต (Suharto’s Wealth) ของ จอรจ์ อดติจอนโดร 
(George Aditjondro) การเปิดหนังสอืพมิพอ์อนไลน์ของสื่อมวลชนทางอนิเตอรเ์น็ตที่ประท้วง
การปิดกัน้การสื่อสารของรฐับาล เช่น เทม็โป (Tempo) เดตกิ (Detik) และ เอดเิตอร์ (Editor) 
การจดัตัง้สมาคมสื่อมวลชนขึน้ใหม่ซึ่งแสดงถึงการไม่ยอมรบักตกิาทางสงัคมทีร่ฐัเป็นผูก้ าหนด
ของกลุ่มพนัธมติรของสื่อมวลชนอสิระ (AJI) บทความของอดตีนักสื่อสารมวลชนอาวุโสที่ลี้ภยั
อยู่ต่างประเทศ เช่น วารุโน มาหด์ ิ(Waruno Mahdi) และ โออมิาร ์ซาอดิ (Oemar Said) หรอื
นักเขยีนแนวมาร์กซสิต์ เช่น ปรามโมอีดยา อนันตา โตอีร์ (Pramoedya Ananta Toer)  
การจดัตัง้พรรคการเมอืงของขบวนการนักศกึษา (PRD online) การสนับสนุน เมกาวะต ีซูการโ์น 
บุตร ี(Megawati Soekarno Putri) การสนับสนุน ปิจาร ์(PIJAR) ซึง่เป็นการรวมเครอืข่ายของ
องค์กรพัฒนาเอกชนหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน รวมทัง้กระแสฝ่ายซ้ายและการพัฒนา
ประชาธปิไตยทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกลว้นแต่เป็นประเดน็ส าคญัของการสื่อสารทีส่นับสนุนต่อการสรา้ง
ขอ้มูลข่าวสาร โดยขัน้ตอนของการเดนิทางของการเผยแพร่ออกไปจากพื้นที่ของอนิเตอรเ์น็ต 
ใน 5 รปูแบบ คอื 1) บอกเล่าต่อใหเ้พื่อนฟงั 2) ส่งขอ้มลูต่อไปยงัเพื่อน 3) พมิพเ์ป็นเอกสารแลว้
ส่งต่อเป็นโทรสาร 4) ถ่ายส าเนาไปยงัประชาชนที่ไม่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์หรอืโทรสาร และ 5) ในกรณีที่มเีครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตอยู่ก็ท าการเชื่อมโยงกนั 
(Lim.  2005 : 118) 
 ลมิ (Lim.  2005 : 119 - 120) พบว่า การเดนิทางของเรื่องเล่าต่างๆ ขยายตวัออกไป 
ในวงกว้างทัง้ในวิถีของการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และชุมชน เช่น 
บทความเรือ่งความมัง่คัง่ของซฮูารโ์ต นัน้ นอกจากจะเป็นไปตามการเชื่อมโยงของเครื่องมอืและ
เทคโนโลยกีารสื่อสารตามทีก่ล่าวขา้งต้นแลว้ ยงัขยายไปตามความหลากหลายของสถานะของ
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ผูร้บัขา่วสาร เช่น พนกังาน ผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการ เลขานุการ แมก้ระทัง่นักการภารโรงทีท่ าหน้าที่
เดนิสารในองค์กรต่างๆ หรอืการเดนิทางของขอ้มลูในเรื่องเดยีวกนันี้จากเครอืข่ายของวารเ์น็ต 
ไปจดัท าเป็นเอกสารถ่ายส าเนาน าไปจ าหน่ายตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟในเมอืงบนัดุงและ
จารก์าตาเป็นแผ่นๆ ละ 10 เซนต์ (สหรฐั) ซึ่งท าให้ขอ้มูลเหล่านี้มกีารแพร่ขยายในกลุ่มคน 
ขบัรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถโดยสารและรถไฟ นอกจากนี้ยงัมปีรากฏการณ์ของการยกระดบั
ขอ้มูลความรู้ที่เกดิขึ้นกบัคนสองกลุ่มในสงัคม คอื กลุ่มแรก คนขบัแท็กซี่ที่ล าเลยีงการขนส่ง
นกัศกึษาไปรว่มการชุมนุมในทีต่่างๆ จนกระทัง่สามารถทีจ่ะสื่อสารความสมัพนัธข์องความหมาย
ระหว่างค าว่าการปฏริปู (Reformasi) อาณาจกัร (Regime) วกิฤต ิ(Crisis) การไม่มรีฐัธรรมนูญ 
(Unconstitutional) พวกพ้อง (Cronies) และ คอร์รปัชนั - พวกสมคบคดิ - ระบบเครอืญาติ 
(Corruption - collusion - nepotism หรอื Korupsi - kolus - inepotisme ในภาษาอนิโดนีเซยี) 
กบั กลุ่มทีส่อง เป็นผู้ประกอบการรา้นอาหารที่อยู่ใกล้กบัมหาวทิยาลยัที่นักศกึษามกีารจดัการ
ประชุมบ่อยๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่ขอ้มูลจะถูกเผยแพร่ต่อออกไปแบบปากต่อปากและเป็นข่าวลอื
กระจายตวัออกไปตามลกัษณะความสมัพนัธข์องความเกีย่วขอ้งแบบวารงุ 
 จากผลการศกึษาทีอ่ธบิายมาตามล าดบัขา้งต้น ลมิ (Lim.  2005 : 122) พบว่า  
มกีารกรองขอ้มลูข่าวสาร (Filtering the information) เป็น 4 ระดบั ดว้ยกนั คอื 1) การสรา้ง
ภาพลกัษณ์เชิงลบเกี่ยวกับหน้าที่ของซูฮาร์โต (Suharto) และนโยบายการจดัระเบียบใหม ่ 
2) การท าหน้าทีข่องอนิเตอรเ์น็ต เช่น Apakabar ในการล าเลยีงขอ้มลูข่าวสารไปสู่การถกเถยีง 
การอ่านการแพรก่ระจายต่อออกไปอย่างรวดเรว็ ในกระบวนการขัน้ตอนนี้จะมกีารท าหน้าทีข่อง
การแปลภาษาวชิาการใหเ้ป็นภาษาทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั 3) กลุ่มเยาวชนทีเ่ขา้มาร่วมเคลื่อนไหว 
เป็นผูเ้ขา้ถงึในการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต แต่ไม่สนใจประเดน็ทางการเมอืงมาก่อน 4) การเชื่อมโยง
ระหว่างอินเตอร์เน็ตกับสื่ออื่น และเครือข่ายที่ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต รวมทัง้ระหว่างชนชัน้น า 
ทางสงัคมกบัประชาชนทัว่ไป จนกระทัง่การเดนิทางของขอ้มลูข่าวสารไดแ้ปรเปลีย่นจากขอ้มูล
ไปเป็นการชุมนุมบนท้องถนน ซึ่งมสี่วนประกอบที่เป็นการสื่อสารทีม่คีวามนิยมอย่างลน้หลาม 
การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและการซุบซบินินทา  จากบทความเรื่องความมัง่คัง่ของซูฮาร์โต  
ซึ่งเป็นเอกสารเริม่ต้นจนไปสู่ข้อสรุปของการอธบิายง่ายๆ ว่า ซูฮาร์โต (Suharto) คอื วกิฤต ิ
(Surharto = Crisis)  
 2.2  การเคลื่อนไหวในกรณ ีลสัการ ์จฮิดั (Laskar Jihad) 
 ลสัการ์ จฮิดั (Laskar Jihad) เป็นกรณีความขดัแย้งแบบปะทะกนัระหว่างฝ่าย 
คริสเตียนกับมุสลิมในจังหวัดโมลุกกุ (Moluku) ของอินโดนีเซีย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในระหว่าง มกราคม ค.ศ. 1999 จนกระทัง่ถงึ กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2002 หลงัการก้าวลงจากอ านาจ
ของซูฮาร์โต้ (Suharto) โดยทัง้สองฝ่ายเสยีชวีติจากเหตุการณ์น้ีมากกว่า 5,000 คน โดยที่
ประวตัคิวามขดัแย้งในจงัหวดัโมลุกกุ นัน้ มมีาอย่างยาวนานนับตัง้แต่สมยัอยู่ในการปกครอง
ของเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และหลงัจากการประกาศเอกราชของอินโดนีเซยี รวมทัง้ในระหว่าง 
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การจดัระเบยีบการปกครองแบบสหพนัธรฐั จงัหวดัโมลุกกุซึ่งเป็นพื้นที่ที่มชีาวครสิต์อาศยัอยู่
มากกว่ามุสลมิในขณะนัน้ก็ประกาศเอกราชเป็นสาธารณรฐัโมลุกกุใต้ (The Republic of the 
South Moluccas : RMS) เป็นรฐัปกครองตนเอง (Self - determination) ซึ่งต่อมารฐับาล
อินโดนีเซีย ได้ยกเลิกการจดัระบบการบรหิารประเทศแบบสหพันธรฐั แต่จงัหวัดโมลุกกุก็
ประกาศเอกราชเป็นประเทศอย่างเป็นทางการในวนัที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1950 จงึถูกรฐับาล
อินโดนีเซียใช้ก าลังทหารปราบปรามจนท าให้รฐับาลโมลุกกุต้องหลบไปต่อสู้แบบกองโจร  
แต่หลงัปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา ประชาชนมุสลมิมจี านวนมากขึ้นโดยการอพยพมาจากที่อื่น  
จนมจี านวนเท่าๆ กบัชาวครสิเตยีน และเริม่ทีจ่ะรือ้ฟ้ืนประวตัศิาสตรท์ีจ่ะแสดงความเป็นเจา้ของ
โดยการอ้างสทิธิที่เหนือกว่าครสิเตยีน โดยอ้างประวตัิศาสตรข์องโมลุกกุว่าเคยเป็นดนิแดนที่
เป็นมุสลมิมาก่อนแลว้ถูกโปรตุเกสเขา้ครอบครองเป็นอาณานิคมแลว้เปลีย่นใหป้ระชาชนไปนับ
ถือศาสนาครสิต์ แม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไป 500 ปีแล้ว แต่เรื่องดงักล่าวกลบักลายมาเป็น
ประเดน็หลกัของความขดัแย้งขึน้มาใหม่ เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิจากการรือ้ฟ้ืนเรื่องเล่าเกี่ยวกบั
การหวนกลบัมาของ RMS โดยการผูกโยงเข้ากบัเรื่องเล่า - ขนาดใหญ่ของชาตินิยม (The 
nationalist meta - narrative) 
 ก่อนเกดิเหตุการณ์เดอืนมกราคม ค.ศ. 1999 การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตโดยทัว่ไปของ
ชาวโมลุกกุมไีม่ถงึ 1,000 คน มรี้านวาร์เน็ตเพยีง 3 แห่ง และในระหว่างเกดิเหตุก็ปิดการให้ 
บรกิาร ในขณะทีม่กีารสรา้งช่องทางการสื่อสารโดยอนิเตอรเ์น็ตในฝ่ายของครสิเตยีนโดยอาศยั
เครอืข่ายชาวดตัชท์ีไ่ม่ใช่เครอืข่ายทางศาสนา (Non - religious Dutch Moluccan websites - 
DLM) สร้างเว็บไซต์และฟอรัม่ (เป็นส่วนหนึ่งของเครอืข่ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) รวมทัง้ 
การใชพ้ืน้ทีก่ารสื่อสารทีไ่ม่มคี่าใชจ้่าย เช่น ยาฮู (Yahoo) โดยเปิดเวบ็ไซต์ชื่อ อมับอน เบอรด์าราห ์
ออนไลน์ (Ambon Berdarah Online : ABO) ซึง่เป็นภาษาทอ้งถิน่ทีห่มายความว่าเครอืข่ายเพื่อ
การหลัง่เลอืดทีอ่มับอน ในเดอืนสงิหาคม ค.ศ. 1999 โดยทีข่อ้มลูข่าวสารทีเ่ผยแพร่ในเวบ็ไซต์นี้ 
ไม่เพยีงจะมาจากฝ่ายครสิเตยีนเท่านัน้ ยงัมกีารน าเอาบทความของหนังสอืพมิพท์ัง้ในอนิโดนีเซยี
และต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ที่เกิดขึน้มาเผยแพร่ซ ้า มบีทความของนักเขยีนที่ไม่
เคยเปิดโฉมหน้าต่อสาธารณะแต่มบีทบาทในการแสดงความคดิเหน็ชื่อ ลาตูปตัต ี(Latupatti) ใช้
ส านวนแบบเถรตรง ขวานผ่าซาก บางครัง้กจ็ะใช้ค าที่รุนแรง แต่เป็นทีช่ื่นชอบของสาธารณชน 
ความคดิของ ลาตูปตัต ี(Latupatti) จะเผยแพรอ่อกไปตามเครอืขา่ยการส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
รวมทัง้ อปากาบาร ์(Apakabar) โดยทีเ่วบ็ไซต์ของอมับอน (Ambon) มผีูเ้ขา้มาชมและแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ โดยเฉลีย่ 109 คนต่อวนั (รวมนักท่องเทีย่วจากต่างชาตไิวด้ว้ย) นอกจากนี้ ยงัมี
ความขดัแยง้อกีเรื่องหนึ่งก็คอื ในระหว่างที่มุสลมิในอนิโดนีเซยี ขบัไล่ประธานาธบิดซีูฮารโ์ต 
(Suharto) ชาวครสิเตยีนในโมลุกกุไมแ่สดงออกในเจตนารมณ์รว่มในเรือ่งดงักล่าว ในขณะทีฝ่่าย
ของมสุลมิเองกส็รา้งสื่อขึน้เป็นเครือ่งมอืในลกัษณะเดยีวกนัและท าขึน้โดยทนัทใีนเดอืนมกราคม 
ค.ศ. 1999 นอกจากนัน้ ยงัมเีวบ็ไซตท์ีแ่สดงออกถงึสถานะของชาวอนิโดนีเซยีอกีฐานะหนึ่งดว้ย 
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โดยที่ฝ่ายมุสลมิไดจ้ดัท าเวบ็ไซต์ชื่อ ลสัการ ์จฮิดั ออนไลน์ (Laskar Jihad Online) ซึ่งเป็น
เวบ็ไซตท์ีเ่ชื่อมโยงกบัฐานขอ้มลูและการตดิตามเป็นเครอืข่ายของซนันาห ์(Sunnah) ซึง่เป็นชื่อ
เครอืข่ายแบบฟอรัม่ ใน ลสัการ ์จฮิดั ออนไลน์ (Laskar Jihad Online) โดยทีน่ี่มผีูเ้ขา้มาอ่าน
และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็โดยเฉลี่ย 1,000 คนต่อวนั เป็นที่นิยมมากที่สุดในโมลุกกุ (Lim.  
2005 : 146 - 150) 
 การศึกษาทัง้สองกรณีของ ลิม (Lim) ได้อธิบายถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการสื่อสารของอนิเตอรเ์น็ตและการปฏบิตัิการทางการเมอืงของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สงัคมหรอืขบวนการทางการเมอืงภาคประชาชน ดงันี้ 
 ประการแรก การท างานของเรือ่งเล่า - ขนาดใหญ่ 
 การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริปู 1998 ของอนิโดนีเซยีนัน้ เป็นการปะทะกนัระหว่าง
เรือ่งเล่า - ขนาดใหญ่ ระหว่างเรือ่งเดมิ คอื ซฮูารโ์ต (Suharto) บดิาของการพฒันาซึง่เป็นกรอบ
ของการครอบครองความเป็นเจ้าทางความคดิและอุดมการณ์ที่ซูฮาร์โต (Suharto) ใช้ส าหรบั
การบรหิารเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ รวมทัง้ปราบปรามฝ่ายตรงกันข้ามทัง้พรรค
คอมมวินิสต์แห่งอินโดนีเซยี และขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม กบั เรื่องใหม่ คอื ซูฮาร์โต 
(Suharto) คอื วกิฤติ (Suharto = Crisis) (Lim.  2005 : 184) ตามการอธบิายที่เริม่ต้นด้วย
บทความความมัง่คัง่ของซูฮารโ์ต กบัค าต่างๆ ทีใ่ชอ้ธบิายลกัษณะของการไรค้วามสามารถและ
ต้นตอของวกิฤต ิไม่ว่าจะเป็น คอร์รปัชนั พวกพ้อง พวกสมคบคดิและระบบเครอืญาติ โดยที่ 
การปะทะกนัของเรื่องเล่าใหม่ที่ไปปะทะกบัเรื่องเล่าเก่านี้  เป็นไปตามลกัษณะของการอธบิาย
ของ เลยีวตาร์ด (Lyotard) ที่เชื่อว่า การท างานของเรื่องเล่า - ขนาดใหญ่ ที่ประกอบขึ้นจาก
มายาคติที่ผู้คนไม่ติติง ตรวจสอบในรายละเอียดและจะเชื่อเรื่องราวเหล่านัน้ตามๆ กันไป 
ขณะเดยีวกนั ฟูโก (Foucault) กอ็ธบิายว่า เรื่องเล่า - ขนาดใหญ่ มกัจะมสี่วนสรา้งความชอบธรรม
ในการถูกใช้เป็นเครื่องมอืในการระดมมวลชนทางการเมอืงเพื่อต่อสู้กบัฝ่ายตรงกนัข้าม และ 
พลงัของการครอบครองความเป็นเจา้ทางอุดมการณ์ชุดเดมินี้ จะถูกค้นพบโดยการอธบิายของ
การครอบครองความเป็นเจา้ทางอุดมการณ์ชุดใหม ่(Lim.  2005 : 4) 
 ในกรณขีอง ลสัการ ์จฮิดั (Laskar Jihad) กเ็ริม่ตน้จากการต่อต้านงานวทิยานิพนธ์
ของ รุสตาม คาสตอร์ (Rustam Kastor) ที่เป็นผู้เริ่มต้นรื้อฟ้ืนขบวนการ RMS ว่าเป็น 
ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัความคดิชาตนิิยมแบบครสิเตยีน รวมความไปถงึการสนับสนุนพรรคการเมอืงของ
เมกาวะต ีซ ู- การโ์นบุตร ี(Megawati Soekarnoputri) รวมทัง้การสนับสนุนยวิซึง่อยู่ตรงกนัขา้ม
กบัมุสลมิ เป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งความเป็นครสิเตยีนให้เป็นที่ยอมรบั (Christianization)  
ในอินโดนีเซยี หนังสอืของคาสตอร์ (Kastor) เป็นหนังสอืขายดขีองอินโดนีเซยี และสามารถ
ดาวน์โหลดไดฟ้รใีนเวบ็ไซตข์อง ลสัการ ์จฮิดั (Laskar Jihad) กเ็พราะมขีอ้ความทีร่ะบุว่า โมลุกกุ
เป็นมุสลิมมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงสิทธิที่เหนือกว่าของมุสลิมที่มีต่อคริสเตียน 
ในการแสดงความเป็นเจา้ของโมลุกกุ ในขณะเดยีวกนั ลสัการ ์จฮิดั (Laskar Jihad) กเ็หน็ว่า 
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การทีร่ฐับาลเขา้ขา้งครสิเตยีนจะเท่ากบัเป็นการปล่อยให้ชาวครสิเตยีนกล่าวหามุสลมิ ซึ่งท าให้
มุสลมิตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ เหมอืนกบักรณีอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก ดงันัน้ จงึมผีูใ้ชน้ามว่า 
ทาลิบ (Thalib) เสนอให้ท าสงครามที่โมลุกกุโดยชูประเด็นว่า “เราผู้ซึ่งท าการจิฮัดเพื่อ
ประเทศชาตเิพื่อรฐั - ชาตแิละพระผูเ้ป็นเจา้” (Lim.  2005 : 162) 
 กรณีของ ลสัการ ์จฮิดั (Laskar Jihad) เป็นการผสมผสานการใชอ้นิเตอรเ์น็ตกบั
ความเป็นสังคมที่หลากหลายมิติมาก เป็นการสังสรรค์ในพื้นที่เว็บไซต์และเครือข่ายของ
อนิเตอรเ์น็ต แต่วถิขีองการสื่อสารยงัเป็นไปตามความสมัพนัธ์แบบตามล าดบัชัน้บงัคบับญัชา 
(Hierarchical social relationships) ยงัเป็นประเดน็ความชอบธรรม ความศรทัธาทางศาสนา 
ซึง่ไม่ใช่การสื่อสารแบบเท่าเทยีมเสมอภาคตามหลกัการของการสื่อสาร (Egalitarian type of 
communications) นอกจากนี้ ยงัมกีารเชื่อมโยงอนิเตอรเ์น็ตกบัการตายทางศาสนา การตายอย่าง
เสยีสละเขา้ดว้ยกนั อกีมติหินึ่งดว้ย (Lim.  2005 : 171 - 173) 
 ประการท่ีสอง   อนิเตอรเ์น็ตและการเมอืงของขา่วลอื 
 ลมิ (Lim.  2005 : 183) ชีใ้หเ้หน็ว่า เรื่องเล่าบางเรื่อง เป็นการผลติซ ้าของการเล่า
เรื่องโดยอนิเตอรเ์น็ต (Internet - based narratives) เป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่ไปแลว้โดยสื่ออื่นๆ 
เช่น สิง่พมิพแ์ละภาพถ่าย เป็นการแบ่งปนัในการน าเสนอ เป็นเรื่องประเภทต านาน หรอืข่าวลอืที่
ด าเนินไปตามรปูแบบทีไ่มเ่ป็นทางการของวาทกรรม  
 ลมิ (Lim.  2005 : 185 - 186) อา้งองิขอ้เสนอของ แอนเดอรส์นั (Anderson) ทีร่ะบุว่า 
ขา่วลอืเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงในอนิโดนีเซยี และฮเีฟอร ์(Hefner) ทีร่ะบุว่า ข่าวลอืเป็นหนึ่ง
การสื่อสารทางการเมอืงในอนิโดนีเซยี เหตุผลส าคญัในเหตุการณ์เกี่ยวกบั 30 กนัยายน ค.ศ. 1965 
ประการหนึ่ง ก็คือ ข่าวลือเกี่ยวกับการส่งออกสงครามของชาวจนี และการกล่าวหาพรรค
คอมมวินิสต์อนิโดนีเซยีว่ามสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการสงัหาร 6 ผูน้ าระดบัสูงของกองทพั (เป็นกรณี
การสงัหารผูน้ าระดบัสงูของอนิโดนีเซยีแลว้มกีารเผยแพรข่า่วออกไปว่าเป็นการกระท าของพรรค
คอมมวินิสต์อินโดนีเซยี เพื่อสร้างความชอบธรรมในการยดึอ านาจทางการเมอืง ในปี ค.ศ. 1965 
หรอืทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปว่า 30 กนัยายน ค.ศ. 1965 หรอืทีเ่รยีกโดยย่อเป็นรหสัว่า G30s/PKI) 
นัน้ ซูฮาร์โต (Suharto) และกองทพัได้ใช้ข่าวลอืเป็นกลยุทธ์ ซึ่งรวมทัง้ใช้เป็นกลยุทธ์ในต่อสู้
กบัซูการโ์น (Sukarno) และพรรคคอมมวินิสต์อินโดนีเซยี ในขณะที่บทความเรื่องความมัง่คัง่
ของซูฮารโ์ต ซึ่งมคีวามส าคญัในการโค่นล้มอ านาจทางการเมอืงซูฮาร์โต (Suharto) ก็เป็นผล 
มาจากการท างานของการผลติซ ้าของเรื่องเล่าและข่าวลอื เพยีงแต่สิง่ที่ตรงกนัขา้มกนัระหว่าง
เหตุการณ์ ค.ศ. 1998 กบั ค.ศ. 1965 กค็อื กรณกีารเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริปู 1998 นัน้ ข่าวลอื
ไม่เพยีงจะด าเนินไปเพยีงแต่การพูดกบัการท างานของตวัอกัษรเท่านัน้ ยงัม ีงานพมิพ์ ภาพ 
อนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้ในต าราการเรยีนการสอน ยิง่ไปกว่านัน้ ในกรณีของ ลสัการ ์จฮิดั (Laskar 
Jihad) ยงัมคีวามคดิความเชื่อไปผสมรวมดว้ย 
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 ประการท่ีสาม อนิเตอรเ์น็ตกบัการปฏบิตักิารทางการเมอืง 
 วารเ์น็ต เป็นชื่อย่อมาจากภาษาพื้นเมอืงที่ว่า Warung Internet โดยค าว่า วารุง 
(Warung) นัน้ หมายถงึ สถานทีท่ี่สรา้งขึน้ดว้ยวสัดุอุปกรณ์แบบง่ายๆ ส าหรบัเป็นทีซ่ือ้ขายของ
ประเภทขนม หรอือาหาร เป็นทีพ่บปะสงัสรรคท์านขา้วร่วมกบัเพื่อนบา้นหรอืครอบครวั โดยที่
วารงุนี้จะมทีัง้ทีส่รา้งขึน้แบบชัว่คราวหรอืถาวร (Lim.  2005 : 80) 
 การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของวาร์เน็ต  นัน้ มีความเกื้อกูลของวารุง 
เป็นองค์ประกอบร่วมด้วย เป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมโยงของเมอืงโดยการสลายเขตแดน
ของพืน้ทีท่ีเ่ป็นชุมชนและอตัลกัษณ์ เป็นการเคลื่อนตวัไปสู่พืน้ที่เป็นจรงิของอนิเตอรเ์น็ตโดยที ่
กรณขีองการวพิากษ์ในประเดน็ต่างๆ ของการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริปู 1998 นี้ วารเ์น็ตไดท้ า
หน้าที่สนับสนุนกิจกรรมของการติดต่อในสงัคมนี้ให้มากขึ้น กรณีของ ลสัการ์ จฮิดั (Laskar 
Jihad) นัน้ วารเ์น็ต มสี่วนร่วมสรา้งเรื่องเล่า - ขนาดใหญ่ ขึน้ตามกระแสของการใช้งานไปทัว่
อินโดนีเซีย ในขณะที่พื้นที่ความเป็นจริงของความขัดแย้งอยู่ที่ เมืองโมลุกกุ ซึ่งเป็นที ่
ที่การตดิต่อสื่อสารโดยอนิเตอร์เน็ตในขณะนัน้ยงัไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ดงันัน้ เมอืงนี้จงึ
ไม่ใช่เพยีงแต่เป็นตวัแทนของเศรษฐกจิ การผลติหรอืการบรโิภคตามกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ทางสงัคม (Social transformation) รวมทัง้การเป็นศูนยก์ลางของพืน้ทีท่างการเมอืงในการสรา้ง
รฐั - ชาต ิและประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรเท่านัน้ แต่ในรฐั - ชาตสิมยัใหม่ ยงัมคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัการรวมศูนยข์อ้มูลข่าวสารและการตดัสนิใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความห่างไกล หากมคีวามไม่เท่า
เทยีมในการจดัการหน้าที่การปกครองและขอ้มูลข่าวสารของอินโดนีเซยีในระหว่างเมอืงใหญ่ 
เช่นจาการ์ตากบัโมลุกกุ เมอืงเหล่านี้  ก็ย่อมที่จะแสวงหาทางเลอืกที่จะจดัการปกครองตนเอง 
จากจาการต์า (Lim.  2005 : 186 - 187)  
 3.  เครอืขา่ยสื่อเชงิสงัคม การปฏวิตัทิีป่ราศจากงานปฏวิตัิ 
 การศกึษาเรื่อง การปฏวิตัทิีป่ราศจากงานปฏวิตั?ิ เครอืข่ายสื่อเชงิสงัคมและการตอบโต้
ของอาณาจกัรในอยีปิต์ (Revolutions Without Revolutionaries? Social Media Network and 
Regime Response in Egypt) เป็นดุษฎีนิพนธ์ของ เดวสิ ฟารสี (David Faris) ที่เสนอต่อ 
คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย ในปี ค.ศ.  2010 โดย ฟารสี (Faris) ได้ศึกษา
ผลกระทบของอนิเตอรเ์น็ตต่อการพฒันาประชาธปิไตยในประเทศทีม่กีารปกครองแบบเผดจ็การ
เบ็ดเสร็จ โดยศึกษากรณีของอียิปต์ที่ก าลังจะมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดี  (ปี ค.ศ. 2010)  
ด้วยการตัง้ค าถามของการวจิยั ว่า 1) สื่อเชงิสงัคม (Social media) จะไปใช้เพื่อการใดบ้าง 
ในการปฏบิตักิารรวมกลุ่มของสงัคมที่เป็นเผดจ็การแบบเบด็เสรจ็ 2) การท าหน้าที่ของสื่อเชงิ
สงัคมจะสะทอ้นความรูส้กึและประเดน็ต่างๆ ในสงัคมแบบเผดจ็การเบด็เสรจ็ไดเ้ป็นทีค่รอบคลุม
หรอืไม่ 3) อะไรที่เป็นข้อจ ากดัของสื่อเชงิสงัคมที่ได้ท าหน้าที่ทางสงัคมหรอืทางการเมอืง 
ในสงัคมอยีปิต ์4) ท าไมในบางประเทศ เช่น จนีจงึสามารถควบคุมผลการท างานของสื่อเชงิสงัคมได้ 
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 สถานการณ์ทางสงัคมและการเมอืงของอยีปิต์ ในช่วงต้นเดอืนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2010 
คกึคกัเป็นอย่างยิง่เมื่อ โมฮมัเหมด็ เอลบาราเดอ ี(Mohamed ELBaradei) ซึง่เป็นอดตีหวัหน้า
ส านักงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ที่มสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเจนีวา ไดเ้ดนิทาง
กลบัสู่อยีปิต์เพื่อเตรยีมลงเลอืกตัง้ประธานาธบิด ีในขณะทีฝ่่าย ฮอสนี มบูารคั (Hosni Mubaruk) 
ก็เตรยีมที่จะถ่ายเทอ านาจไปยงั กามาล มูบารคั (Gamal Mubaruk) ผู้เป็นลูกชาย ในขณะที่
กลุ่มเยาวชนทัว่ประเทศกไ็ดร้วมตวักนัสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคมในพืน้ทีข่องเฟซบุ๊ค (Facebook) 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มผีู้ประกาศตวัสนับสนุน เอลบาราเดอ ี(ELBaradei) อยู่ประมาณ 150,000 คน 
จากจ านวนผูใ้ชเ้ฟซบุ๊คของอยีปิตท์ีม่อียูท่ ัง้สิน้ 2 ลา้นคน โดยประมาณ นอกจากนี้ ในอยีปิต์ยงัมี
สื่อเชงิสงัคม (Social media) อื่นๆ ที่เป็นที่นิยมอกี เช่น บลอ็ก (Blogs) ทวติเตอร ์(Twitter) 
และการส่งชุดขอ้มลูโดยโทรศพัทม์อืถอื (Text - messaging) โดยทีส่ ื่อเหล่านี้ถอืว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเมอืงในอยีปิต ์และนกัวชิาการในอยีปิตต่์างยอมรบัในความส าคญัของอนิเตอรเ์น็ตทีม่ต่ีอ
การพฒันาประชาธปิไตย (Faris.  2010 : 1 - 2) 
 อยีปิต ์เป็นประเทศทีม่กีารจดัการปกครองแบบเผดจ็การแบบเบด็เสรจ็ทีม่กีารควบคุม
กิจกรรมในสื่อออนไลน์หรอืสื่อเชิงสงัคมเช่นเดยีวกับการจ ากัดพื้นที่ทางการเมอืง (Political 
sphere) การจดัการปกครองของมูบารคั (Mubarak) ที่ผ่านมา ได้จดัการแบบแบ่งแยกแล้ว
ปกครองโดยกลยุทธ์ที่แยบยล เพราะโดยกฎหมายของอียปิต์ มกีารอนุญาตให้จดัตัง้พรรค
การเมอืงได ้อนุญาตใหพ้รรคการเมอืงมสีื่อหนงัสอืพมิพไ์ด ้แต่กลุ่มทางการเมอืง เช่น ขบวนการ
พีน้่องมุสลมิ (The Islamist Muslim brotherhood) กลบัไดร้บัอนุญาตใหม้สี่วนร่วมทางการเมอืง
แต่ไม่ไดร้บัการยอมรบัเป็นพรรคการเมอืง ในปี ค.ศ. 2006 ขบวนการพีน้่องมุสลมิไปสนับสนุน
กลุ่มฮามาส (Hamas) ในการลงเลอืกตัง้ของปาเลสไตน์ เป็นการสรา้งความร่วมมอืขา้มประเทศ 
กรณีดงักล่าวไดส้รา้งผลสะเทอืนต่อทศันคติของชาวโลกทีม่ต่ีอขบวนการพีน้่องมุสลมิ ประกอบ
กบัมกีารจบักุมและด าเนินคดต่ีอผูน้ าของขบวนการน้ีในระหว่างปี ค.ศ. 2007 จนถงึปี ค.ศ. 2008 
จงึเท่ากบัมกีารจ ากดัพืน้ทีท่างการเมอืงของฝ่ายตรงกนัขา้มรฐับาลไปโดยปรยิาย ผลจากการที ่
มูบารคั (Mubarak) ไม่เปิดพื้นที่การมสี่วนร่วมในทางการเมอืงกบัประชาชนและมกีารเลอืกใช้
บังคับทางกฎหมายต่อการจ ากัดกลุ่มหรือขบวนการของประชาชนเหมือนกับที่จดัการต่อ
ขบวนการพีน้่องมุสลมิ จงึเป็นผลใหเ้กดิขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนขึน้ใหม่ ในนามของ
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการเปลีย่นแปลงของคนอยีปิต์ (The Egyptian Movement for Change) 
หรอืทีเ่รยีกเป็นภาษาทอ้งถิน่ว่า ขบวนการคฟีายา (Kefaya) และเริม่ทีจ่ะก่อการเคลื่อนไหวทาง
การเมอืงมาเป็นล าดบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 2004 แต่ขบวนการดงักล่าวเป็นการจดัระเบียบองค์กร 
ในลกัษณะเป็นพนัธมติร มทีัง้ฝ่ายซา้ย มุสลมิ และกลุ่มฝ่ายคา้นในทางการเมอืง เป็นขบวนการ
ทีไ่ม่สามารถจะเจาะจงลกัษณะเฉพาะได ้ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้าน ไม่ใช่องคก์รพฒันาเอกชน ไม่ใช่
สมาคมวิชาชีพ ไม่ใช่การรวมตวัแบบสมานฉันท์ โดยการเป็นกลุ่มที่มคีวามหลากหลายมาก
จนเกนิไปน้ี จงึท าใหไ้มส่ามารถก าหนดเป้าหมายของการเคลื่อนไหวไดต้ามทีส่งัคมคาดหวงัและ
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ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของคนรากหญ้าได้ จงึเป็นเหตุให้ไม่สามารถพฒันา
ขบวนการเคลื่อนไหวให้ก้าวหน้าและต่อเนื่องไปได้ แต่ก็ได้จุดประกายไฟการเคลื่อนไหวทาง
การเมอืงใหก้บัคนอยีปิต ์อยา่งน้อยกม็บีทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวดา้นแรงงาน (The Labor 
movement) ในเวลาต่อมา (Faris.  2010 : 3 - 5) 
 ส าหรบัพฒันาการของสื่อในสงัคมอยีปิต์นัน้ มปีรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นสิง่แวดล้อม
ใหมใ่นทางการเมอืงของอยีปิต ์คอื การใชป้ระโยชน์จากการรายงานข่าวของส านักข่าวอลัจาซรีา 
(Al - Jazeera) ซึง่ถูกใชเ้ป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมอืงของฝ่ายซา้ยและต่อมา มกีารเปิด
หนังสอืพมิพ์รายวนัเป็นธุรกิจของเอกชน (Al - Masri Ai - Youm) มกีารเชื่อมโยงการใช้
ประโยชน์ของช่องทางและสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ของบล็อกเกอร์ (Blogger) และนักเคลื่อนไหว 
ด้านสทิธมินุษยชน ท าให้เกิดการเชื่อมโยงเครอืข่ายระหว่างบล็อกเกอร์ นักหนังสอืพมิพ์และ 
นักเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง  เป็นเครือข่ายใหม่ของสังคมอียิปต์ นับว่าเป็น 
การเปลี่ยนแปลงทางประวตัิศาสตร์ของการใช้สื่อเป็นเครื่องมอืทางการเมอืงของรฐัในอียปิต์ 
ที่ด าเนินมาตัง้แต่ยุคสมยัของนัสเซอร์ (Nasser) ที่รฐัควบคุมสื่อสิง่พมิพ์และการใช้สื่อแบบ
กระจายเสียงและภาพเป็นเครื่องมือหลัก ในขณะที่ฝ่ายนักการศาสนาของอิสลาม ใช้ทัง้
อนิเตอร์เน็ต หนังสอืพมิพ์ ดวีดี ีเทปคาสเส็ท และสื่ออื่นๆ เป็นเครื่องมอืส าหรบัการเผยแพร ่
อยา่งไรกต็ามในอยีปิตไ์มม่กีารสรา้งกลไกการกรองเนื้อหาทีจ่ะเผยแพรใ่นอนิเตอรเ์น็ตเหมอืนกบั
ซาอุดอิาระเบยี (Faris.  2010 : 6 - 17) 
 ฟารสี (Faris.  2010 : 18) ศกึษาเหตุการณ์ทางการเมอืงในอยีปิต์ในระหว่างปี ค.ศ. 2005 
จนถึงปี ค.ศ. 2009 ซึ่งเป็นยุคที่มผีู้สมคัรเลอืกตัง้ประธานาธบิดแีข่งขนักนัหลายคน มคีวาม
คาดหวงัว่าจะมกีารเปิดพื้นที่ทางการเมอืง รวมทัง้เครอืข่ายสื่อเชิงสงัคมได้เข้ามามบีทบาท 
ต่อการปะทะกบัอ านาจเผด็จการแบบเบ็ดเสรจ็ เป็นการศึกษาแบบคุณภาพ ใช้การสมัภาษณ์
แบบปลายเปิด มีการสัมภาษณ์บล็อกเกอร์ สื่อมวลชน นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน 
ในกรงุไคโร มกีารเกบ็ขอ้มลูภาคสนามในระหว่างตุลาคม ค.ศ. 2007 จนถงึมถุินายน ค.ศ. 2009 
รวมทัง้ร่วมสงัเกตการณ์ ร่วมประชุมลบัและการจดัประชุมใหญ่โดยอินเตอร์เน็ตกบัขบวนการ
เคลื่อนไหวในเหตุการณ์ 6 เมษายน ค.ศ. 2008 ซึง่มกีารใชเ้ฟซบุ๊ค (Facebook) เป็นเครื่องมอื
ในการจดัการสไตรค ์ 
 ฟารสี (Faris.  2010 : 22) ใหค้วามส าคญัต่อเครื่องมอืการสื่อสารทีท่ าหน้าทีร่วบรวม
และล าเลยีงขอ้มลูข่าวสาร (Informational cascades) ทีเ่รยีกว่า เครอืข่ายสื่อเชงิสงัคม (Social 
Media Networks : SMNs) ซึง่เป็นหน่วยของการสื่อสารทีเ่ป็นอสิระและเป็นเครื่องมอืการสื่อสาร
ของขบวนการเคลื่อนไหวในระดับล่างไปพร้อมกัน เป็นสื่ อส าหรบัการท าหน้าที่ระดมก าลัง
ประชาชนเพื่อการปฏบิตักิารรวมกลุ่มที่มตี้นทุนต ่า เป็นสื่อที่ท าหน้าที่แปลความหมายระหว่าง
กลุ่มผู้น าทางสังคมกับเครือข่าย และท าหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังเครือข่ายอื่นๆ  
ในขณะทีภ่าครฐักจ็ะจดัระบบก ากบัควบคุม โดยที ่SMNs จะมคีวามสามารถทีจ่ะท าใหก้ารก ากบั
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ของรฐัลม้เหลวได ้แต่กม็ขีอ้จ ากดัทีไ่ม่สามารถจะปกป้องการกดดนัจากรฐัและไม่สามารถทีจ่ะใช้
เป็นเครือ่งมอืในการจดัระเบยีบองคก์รของขบวนการคนรากหญ้าได้  
 เว็บ 2.0 เป็นการพฒันาศกัยภาพของอินเตอร์เน็ตที่ท าให้เว็บไซต์ที่แต่เดมิหรอืใน
ระดบัของเทคโนโลยแีบบเวบ็ 1.0 ใชอ่้านไดแ้ต่เพยีงอย่างเดยีวเป็นสื่อทีส่ามารถสรา้งการมสี่วนร่วม
ของผูอ่้าน เช่น กรณขีองวกิพิเีดยี ซึง่เป็นการท างานร่วมกนัอย่างเขม้ขน้ของการกระจายอ านาจ 
(Radical decentralization) การท าเครื่องหมาย รวมทัง้การจดัท าหมวดหมู่ ซึง่เป็นการกระท าที่
ผูใ้ชส้ามารถรว่มกระท าการกบัเวบ็ไซตไ์ด ้โดยทีส่ ื่ออื่นเช่นหนงัสอืพมิพท์ าไมไ่ด ้จงึเป็นการสรา้ง
ความเชื่อถอืทีเ่พิม่มากขึน้ ในขณะเดยีวกนั สื่อเชงิสงัคม ซึง่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมอืทาง
สงัคม ทีม่ลีกัษณะรวมกนัเป็นเครอืขา่ย เช่น เวบ็บลอ็ก (Weblog, blogs) เป็นหน่วยของเครอืข่าย 
ทางสงัคม (Social Networking Sites) เช่น เฟซบุ๊ค เป็นหน่วยเฉพาะของเครอืข่าย (Niche - 
Networking Sites) เช่น ลงิค์อนิ (Linkedln) เป็นแหล่งขอ้มูล (Crowdsoucing content) เช่น 
การบรกิารส่งชุดขอ้มูล เป็นการบรกิารสื่อระดบัย่อย (Micromedia services) เช่น ทวติเตอร์  
ซึง่ลว้นแต่มลีกัษณะของการสื่อสารแบบเครอืข่ายเป็นการสื่อสารของคนหลายคนไปยงัคนหลาย
คนดว้ยกนั สื่อและการมสี่วนร่วมของผูใ้ชส้ื่อเหล่านี้ไดแ้สดงออกถงึความเขม้ขน้ทีม่มีากขึน้ของ
การสื่อสารและเป็นการสื่อสารที่มตี้นทุนต ่ามาก รวมทัง้สามารถกระจายวงออกไปกว้างขวาง 
(Faris.  2010 : 30) 
 เครอืขา่ยของสื่อเชงิสงัคม ไดท้ าใหเ้กดิกลุ่มเพิม่ขึน้ ท าใหก้ารเคลื่อนไหวแบบมวลชน
ในทางการเมืองมีความเป็นไปได้มากขึ้น ช่วยท าให้ส่วนที่ขาดหายไปจากกลุ่มที่ไม่ร่วม
เคลื่อนไหวแต่รว่มในผลประโยชน์เขา้มามสี่วนรว่มมากขึน้ ท าใหว้ธิกีารของ สาเหตุ - ผลกระทบ 
(Cause and effect) มคีวามสมเหตุสมผลมากขึน้ การท างานของเครอืขา่ยของสื่อเชงิสงัคม ทีจ่ะ
เป็นสื่อกลางในการเคลื่อนไหวของขอ้มลูขา่วสารในรฐัทีม่กีารจดัการปกครองแบบกึ่งๆ เผดจ็การ
แบบเบด็เสรจ็ (Semi - authoritarian) จะไม่มคีวามยุ่งยากมากนัก เพราะเครอืข่ายของสื่อเชงิสงัคม
จะเปลีย่นสถานะของปจัเจกบุคคลเป็นผูร้ายงานข่าว (Reporters) ช่างภาพ ผูเ้กบ็รวบรวมเอกสาร 
ที่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการบรกิารที่เป็นมาตรฐานของเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถือ โดยที่
เครอืข่ายสื่อเชงิสงัคมจะมบีทบาทกระตุ้นทีส่ าคญั ดงันัน้ ความเดอืดรอ้นทีม่อียู่เป็นทุนเดมิเมื่อ
รวมเขา้กบัเครอืข่ายของสื่อเชงิสงัคม ย่อมจะท าให้เกิดการจดัระเบยีบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหว
มากขึ้น จึงเท่ากับว่า เครือข่ายสื่อเชิงสังคม มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ
รวมกลุ่ม (Faris.  2010 : 55 - 57) 
 ฟารสี (Faris.  2010 : 101) สนับสนุนขอ้เสนอของคาสเทลลส ์(Castells) ทีร่ะบุว่า 
การก่อตวัของประเด ็นทางวฒันธรรมเพื่อเป็นประเด็นทางการเมอืงนัน้ จะต่างไปจาก  
การน าเสนอประเดน็ของการเมอืงโดยตรง โดยประเดน็ทางวฒันธรรมนัน้ จะเป็นการน าเสนอ
แบบเป็นประเดน็คู่ขนาน เป็นขอ้เสนอแบบแนวทางเลอืก เป็นส่วนประกอบร่วมในการกดดนั
ในทางการเมอืงอกีต่อหนึ่ง โดยถอืว่าประเดน็ทางวฒันธรรม มลีกัษณะเป็นผู้ร่วมผลติในพื้นที่
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สาธารณะของปจัเจกบุคคล กลุ่มผลประโยชน์ สมาคมของประชาสงัคมและรฐั แต่ในกรณีของ
อยีปิต์นัน้ มคีวามเข้มข้นไปกว่านัน้ คอื เป็นการท าหน้าที่เป็นคู่ตรงกนัข้ามกบัรฐัและท้าทาย
สรา้งโอกาสทีจ่ะลม้ลา้งการจดัการของรฐัในทางการเมอืง 
 ฟารสี (Faris.  2010 : 190) อธบิายว่า เครอืขา่ยของสื่อเชงิสงัคม จะท าหน้าที ่2 ชนิด 
คอื 1) สร้างชุมชน (Community - building) 2) สร้างกรอบการจดัขบวนและการก่อตวัเชงิ 
อตัลกัษณ์ในระดบักลุ่ม การท าหน้าทีน่ าสารของเครอืข่ายสื่อเชงิสงัคมและอนิเตอรเ์น็ตมกัจะถูก
ใชง้านเพื่อเป็นเครือ่งมอืของการทา้ทายการครอบครองความเป็นเจา้ทางความคดิ (Hegemonies) 
ตามกระบวนการของการสื่อสาร ใน 4 ขัน้ตอน คอื 1) การจดักระบวนทพั (Frame - alignment) 
2) การสรา้งขอ้เรยีกรอ้ง (Claim - making) 3) การเป็นนักกจิกรรมของเครอืข่ายของสื่อเชงิ
สงัคม (SMN activist) 4) การท าหน้าที่ในพื้นที่สาธารณะในระดบัชาติหรอืในระดบัโลก 
(National/global public sphere) โดยในพื้นทีส่าธารณะนัน้ ขอ้มูลข่าวสารจะไม่กระจายแบบ 
สญูหายไปกบัความเวิง้วา้งว่างเปล่าของสุญญากาศ แต่จะกระจายตวัไปตามการรบัรูข้องผูร้บัฟงั 
 การสรา้งชุมชนและการท าหน้าทีน่ าสารของเครอืข่ายสื่อเชงิสงัคม จะพบเหน็ได้จาก
บทบาทของบลอ็กเกอร ์ทีส่ามารถสรา้งพื้นที่และเวทสี าหรบัคนจ านวนรอ้ยหรอืพนัคนทีจ่ะเขา้
มารว่มสนทนาในเรือ่งเดยีวกนั ยกตวัอยา่งในกรณขีองบลอ็กบาไฮ (Baha’i) ทีม่คีนเขา้ร่วมแสดง
ความคดิเห็นเป็นจ านวนร้อยคนต่อเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้อ่านข้อความนัน้จรงิและ
อาจจะอยูไ่กลออกไปถงึในอเมรกิากเ็ป็นได้ ในขณะเดยีวกนั การจดัระเบยีบองคก์รในการเคลื่อนไหว
ร่วมการชุมนุมทางการเมอืงของขบวนการพีน้่องมุสลมินัน้ มกีารพึง่พาศกัยภาพของ Web 2.0 
น้อยมาก ทัง้นี้ก็เพราะพี่น้องมุสลิมมีความผูกพันกันทางสังคมแบบชุมชนท้องถิ่น (Local 
communities) ซึง่มคีวามสนใจในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวแบบ
มวลชน ซึ่งเป็นการจดัระเบยีบองค์กรที่ต่างไปจากหลกัการของประเดน็เฉพาะ(Issue ad - 
hocracies) ที่มคีวามรู้สกึผูกพนัที่แนบแน่นกบัผู้น าหรอืผู้ที่ท าหน้าที่สร้างบล็อกเพื่อเป็น
เครื่องมอืขบัเคลื่อนขบวนการต่อต้าน (Blog - driven protest movement) ซึง่จะมคีวามเกี่ยวขอ้ง
กับประเด็นค าถามการจดัการตามประเด็นเฉพาะกับการจดัองค์กรของการต่อต้าน (Faris.  
2010 : 191 - 192) 
 การศกึษาของฟารสี (Faris.  2010 : 229 - 230) สรุปว่า การสื่อสารโดยเฟซบุ๊คและ
เครอืข่ายสื่อเชงิสงัคมส าหรบัการสนับสนุนการเลอืกตัง้ของเอลบาราเดอ ี(Elbaradei) ได้สรา้ง
กระแสความสนใจในทางการเมืองและประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมออกไปในวงกว้าง  
ได้กระตุ้นความสนใจในระดับปจัเจกบุคคลขยายตัวไปตามความสัมพันธ์ของเพื่อนและ         
คนคุน้เคยทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ถงึความหมายทีจ่ะเกดิขึน้จากการลงคะแนนเลอืกตัง้ใหก้บั เอลบาราเดอ ี
(Elbaradei) แต่กลบัขาดการจดัระบบที่มต่ีอค ามัน่สญัญาต่อกันและกนัของกลุ่ม รวมทัง้ไม่ม ี
การเชื่อมโยงพนัธะกรณีนี้ไปยงัคนส่วนใหญ่ซึง่เป็นคนจน ซึง่มปีระเดน็วกิฤตทิางเศรษฐกจิและ
สงัคมเป็นฐานอยู่แลว้ จงึไม่สามารถทีจ่ะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงขึน้ได ้จงึเท่ากบัว่า 
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การท างานของการส่งชุดข้อมูล ทวติเตอร์ ซึ่งเป็นการสร้างความเป็นอิสระของสื่อและโลก 
การสื่อสารของการสนทนาของสงัคมบลอ็ก (Blogosphere) แต่ไมม่กีารเชื่อมโยงกบัประเดน็หรอื
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของอยีปิต์ จงึไมอ่าจจะน าไปสรา้งการเปลีย่นแปลงขึน้ได ้แต่กเ็ชื่อมัน่
ว่าในระยะยาวจะเกดิการเปลีย่นแปลงขึน้ในอยีปิต์ เพราะหากไม่มกีารท างานปฏวิตั ิ กย็่อมไม่มี
การปฏวิตัเิกดิขึน้ (No revolution without revolutionaries) 
 4.  การปฏบิตักิารทดลองเสรภีาพของเทคโนโลย ี
 การศกึษาเรือ่ง การปฏบิตักิารทดลองเสรภีาพของเทคโนโลยเีสรเีพื่อเปลีย่นดุลอ านาจ
ระหว่างรฐักบัประชาสงัคม (Do “Liberation Technologies” Change The Balance of Power 
between Repressive States and Civil Society?) เป็นดุษฎนีิพนธข์อง แพทรกิ ฟิลปิป์ มเีออร ์
(Patrick Philippe Meier) ทีเ่สนอต่อวทิยาลยักฎหมายและการฑตูเฟลทเชอร ์แห่งมหาวทิยาลยั
แสตนฟอรด์ใน ปี ค.ศ. 2011 
 มเีออร์ (Meier) ให้ความสนใจต่อเทคโนโลยขีองข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technologies : ICTs) ทีเ่กดิขึน้ใหม่โดยเฉพาะอนิเตอรเ์น็ต
และโทรศพัทม์อืถอื ทีส่่งผลต่อการสถาปนาของประชาสงัคม (Civil society) เช่น การต่อสูข้อง
ประชาชนในตูนีเซยี อยีปิต์และที่อื่นๆ โดยที่อยีปิต์มีนักกจิกรรมเคลื่อนไหวใช้เฟซบุ๊คเพื่อแจง้
ก าหนดการเคลื่อนไหว ใช้ทวติเตอรแ์ละยทููบ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่อชาวโลก เทคโนโลยี
การสื่อสารเหล่านี้เป็นเทคโนโลยทีีม่เีสรภีาพ (Liberation technologies) 
 มเีออร ์(Meier.  2011 : 2 - 3) อธบิายว่า ทีใ่หค้วามสนใจต่อความเป็นเสรภีาพของ
เทคโนโลยกีารสื่อสาร กเ็พราะมกีารเปลีย่นแปลงในหลายกรณีทีเ่กดิขึน้ต่อผูน้ าทางการเมอืงใน
หลายประเทศ โดยที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น การโค่นล้มซูฮาร์โต 
(Suharto) ในอินโดนีเซยี ในปี ค.ศ. 1998 การชุมนุมทางการเมอืงครัง้ใหญ่ของการปฏิวตัิ 
ดอกทวิลปิของประชาชนที่ครี์กีซสถาน (Kyrgyzstan’s Tulip Revolution) ในเดอืนมนีาคม  
ปี ค.ศ. 2005 การเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องสทิธใินการเลอืกตัง้ของผู้หญิงคูเวต ในระหว่างปี  
ค.ศ. 2000 จนถงึ ค.ศ. 2005 การปะทะกบัรฐัในการต่อต้านการควบคุมอนิเตอรเ์น็ตในอยีปิต์   
ตูนีเซยี คาซคัสถาน ดว้ยการยา้ยการตัง้ฐานขอ้มูล (Server) ไปไวใ้นต่างประเทศ บทบาทของ
บล็อก (Blogs) ที่มต่ีอการชุมนุมทางการเมอืงในตุรกีและมาเลเซีย การชุมนุมที่สเปน ในปี  
ค.ศ. 2004 ที่มีการส่งข้อความสัน้ผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) จนน าไปสู่การลาออกของ
นายกรฐัมนตร ีเพราะไปกล่าวหาว่า ขบวนการแยกตวัของชาวบาสก์ (Basque) เป็นผูว้างระเบดิ
ในกรุงมาดรดิ หรอืการใช้ ข้อความสัน้ เฟซบุ๊ค และ ทวิตเตอร์ ส าหรบัการติดตามคะแนน
เลอืกตัง้ทีป่ระชาชนเชื่อว่ามกีารโกงคะแนนไปทีม่อลโดวา รวมทัง้การขนานนามใหก้บัการขบัไล่
ประธานาธบิดฟิีลปิปินสว์่าเป็นการรฐัประหารโดยขอ้มลู (Coup de text)  
 มเีออร ์(Meier.  2011 : 5 - 6) มคีวามเชื่อว่า โครงสรา้งของการสื่อสารและการควบคุม
ก ากบัของโลกในปจัจุบนัได้เปลีย่นไปแล้ว สื่อแบบเดมิซึ่งเป็นสื่อทีม่เีทคโนโลยกีารสื่อสารแบบ
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ทนัท ี(Real - time communication) เช่น วทิยุ โทรศพัท ์และ โทรเลข โดยทีว่ทิยุเป็นการสื่อสาร
แบบจากบุคคลไปสู่คนจ านวนมาก (One - to - many) หรอืการสื่อสารทีม่โีครงสรา้งกระจาย
ออกจากศูนยก์ลางนัน้ เป็นกิจการที่ด าเนินโดยรฐับาล แต่ในระยะต่อมาโทรศพัท์และโทรเลข  
ซึ่งไม่ใช่การสื่อสารแบบการกระจายออกจากศูนย์กลางได้เปลี่ยนระบบนิเวศของการสื่อสาร 
ไปจากระบบเดมิที่มรีฐับาลหรอืกจิการบรษิทัเป็นผูใ้ช้ไปเป็นการใช้งานของประชาชนผูบ้รโิภค 
(ในฐานะผู้ใช้งาน) ซึ่งท าให้เกดิระบบการสื่อสารระหว่างคนหลายๆ คน (Many - to - many) 
ตามลกัษณะโครงสรา้งการสื่อสารเช่นเดยีวกบัเวบ็ 2.0 (web 2.0) ทีเ่ปลีย่นจากระบบการอ่าน 
(Read) ไปเป็นการเขยีน (Write) โดยไมม่สีถานะแบบศูนยก์ลางและการควบคุม 
 โครงสรา้งการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ มคีวามส าคญัต่อการสรา้งความเข้มข้นใน
การสื่อสารขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการสื่อสารทางการเมอืงที่มปีญัหาเรื่องของความเป็นจรงิ
หรอืไม่เป็นจรงิของข้อมูลมากกว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากนัน้ ยงัท าให้สื่อมวลชน 
(Mass media) ไม่มพีลงัเพยีงพอต่อการเปลี่ยนความคดิเหน็ของประชาชน โดยที่ คาทส ์และ 
ลาซาสเฟลด์ (Katz and Lazarsfeld) รวมทัง้ เชอรก์ี้ (Shirky) ได้เสนอว่า หลงัจากรบัขอ้มูล
ข่าวสารจากสื่อมวลชนแลว้ผูร้บัสารจะแปรผลขอ้มลูดงักล่าวออกไปยงัเพื่อนร่วมงาน สมาชกิใน
ครอบครวัและเพื่อนๆ ในวิทยาลยั ซึ่งเป็นระดบัของเครอืข่ายทางสงัคม แต่การสื่อสารของ
เครอืข่ายในระดบัสงัคม ที่กว้างออกไปนัน้ อนิเตอรเ์น็ตซึ่งเป็นสื่อเชงิสงัคมจะเขา้มาท าหน้าที่
เป็นสาธารณูปการส าหรบัการใชง้านและสรา้งความแตกต่างขึน้ นอกจากนี้แลว้ อนิเตอรเ์น็ตและ
สื่อเชงิสงัคม ยงัมบีทบาทในการสื่อสารและการใชล้กัษณะอื่นๆ ของเครอืข่ายทางสงัคมอกี เช่น 
การเคลื่อนไหวของ กูบาตานา (Kubatana) ในซมิบบัเว ซึ่งเป็นการรวมตวัของประชาชนใน
ระดบัทอ้งถิน่ทีใ่ชส้ื่อใหม่ๆ ในการสื่อสารและเรยีกรอ้งเรื่องของความยุตธิรรมทางสงัคม (Social 
justice issues) เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ นิวสเ์ลต็เตอร์ ทัง้นี้กเ็พราะสื่อมวลชนถูกควบคุม
โดยรฐับาล โดยกลุ่มดงักล่าวมสีมาชกิในการรบัข้อมูลข่าวสารถึง 10,000 ราย มกีารพฒันา 
การสื่อสารแบบการส่งขอ้ความสัน้เป็นบรกิารพืน้ฐาน (SMS - based listed) ส าหรบัผูท้ีไ่ม่มี
การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตและมสีมาชกิอกี 14,000 ราย การน าเอาเทคโนโลยไีปใชเ้พื่อการใชง้าน
รกัษาพยาบาลคนไข้ของโครงการแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นตวัอย่างของการพฒันาเทคโนโลยี
เคลื่อนทีเ่พื่อแก้ไขปญัหาขอ้จ ากดัในทรพัยากรของการท างานในวงการแพทยใ์นมาลาวี ซึง่เป็น
การแก้ไขประเด็นความไม่สมดุลของการสื่อสารของสงัคมไปในอีกมติิหนึ่ง หรอืการพฒันา
เครอืข่ายสื่อมวลชนของสถานีทวีอีลัจาซรีา (Al - Jazeera Television) โดยการสรา้งผู้สื่อข่าว
ภาคพลเมอืงจากการรายงานขอ้ความสัน้ (Meier.  2011 : 6 - 7) 
 มเีออร ์(Meire) ศกึษาการสนับสนุนของเทคโนโลยขีอ้มลูข่าวสารและการสื่อสารโดย
สร้างเว็บไซต์ขึ้นเป็นเครื่องมือการสื่อสาร โดยให้ชื่อว่าเป็นโครงการ อุชาฮิดิ (Ushahidi)  
ซึง่เป็นกลไกในการตดิต่อสื่อสารของฝ่ายตรงขา้มกบัรฐับาล เป็นการสรา้งกลไกของระบบงาน
แบบง่ายๆ เรยีกว่า เวทขีองอุชาฮดิ ิ(Ushahidi platform) ทีม่รีะบบการท างานเหมอืน วกิพิเีดยี 
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ที่มกีารสรา้งข้อมูลและมกีารแก้ไขไปพร้อมๆ กนั โดยผู้อ่านและร่วมสร้างขอ้มูลเป็นการสร้าง
เวบ็ไซต์จากโปรแกรมฟรแีละโปรแกรมทีไ่ม่เป็นอสิระจากลขิสทิธิ ์(Open source) ประกอบเขา้
ดว้ยกนั เช่น การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ชุดขอ้ความ แผนทีกู่เกลิ (Google map) แลว้น าผล
ทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปวเิคราะหข์บวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในระดบัจุลภาค (Micro - level) 
ตามวธิกีารวเิคราะห์ของ แมค็อดมั (McAdam) แมค็คาร์ธี และซลัด์ (McCarthy and Zald)  
เพื่ออธบิายถึงการก่อตวั การพฒันาและผลลพัธ์ โดยให้ความสนใจไปยงัปจัจยัที่มผีลต่อ
โครงสร้างการระดมก าลงั โครงสร้างของโอกาส กระบวนการสร้างกรอบ โดยการศึกษาถึง
โครงสรา้งการระดมก าลงันัน้ จะใหค้วามส าคญัต่อการพจิารณาใน 3 ประเดน็ คอื 1) ระดบัการมี
ส่วนร่วม 2) กจิกรรมที่ขดัแยง้กนั และ 3) ประเดน็ที่จดัระเบยีบขึน้เป็นการเคลื่อนไหวเฉพาะ
เรื่องของการมีส่วนร่วมก็จะวิเคราะห์ลึกลงไปอีก เช่น การลดต้นทุนของการมีส่วนร่วม  
การสนับสนุนต่อการปฏิบัติการรวมกลุ่มเชิงอัตลักษณ์และการสร้างความเป็นชุมชน  
โดยโครงการที่สนับสนุนการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอียิปต์ที่จดัขึ้นในปลายปี  
ค.ศ. 2010 ซึง่เรยีกชื่อโครงการนี้ว่า โครงการ ย ู- ซาอดิ (U - Shahid project) และการเลอืกตัง้ 
ประธานาธบิดขีองซูดาน ในปี ค.ศ. 2010 นัน้ เรยีกชื่อโครงการว่า การตดิตามการลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้ (Sudan Vote Monitor : SVM) โดยที่ทัง้สองประเทศต่างจดัการปกครองแบบ
เผดจ็การ และบรรยากาศโดยทัว่ไปของสงัคมในอยีปิตเ์ริม่ทีจ่ะมกีารเคลื่อนไหวของประชาสงัคม
ซึง่ต่างไปจากซดูาน (Meier.  2011 : 36 - 37) 
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ภาพท่ี 2.7   แสดงเวบ็ไซตข์องโครงการ ย ู- ซาอดิ ในอยีปิต์ 

ทีม่า : (Meier.  2010 : 165) 
 

 ผลการศกึษาตามโครงการ ย ู- ซาอดิ ของมเีออร ์(Meier.  2011 : 199) พบว่า ในระดบั
โครงสร้างของการระดมก าลงัมวลชน 1) เทคโนโลยขีองการสื่อสาร มผีลต่อระดบัของการมี 
ส่วนรว่มและการจดัระเบยีบของประเดน็ทีจ่ะรวมตวักนัเป็นองคก์ร ทัง้ในความหมายเชงิปรมิาณ
และคุณภาพ ซึง่ในระดบันี้จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต การตดิต่อสมัพนัธก์บั
ครอบครวัและเพื่อนๆ ทีเ่กดิขึน้ตามการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่2) การใชอุ้ปกรณ์จากแหล่งเปิดเผย
และไมม่ตีน้ทุน เพื่อสนบัสนุนการจดัการ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์และเครอืข่ายทางสังคม 
ต่างล้วนมปีระโยชน์ต่อการประมวลเป็นรูปร่างของการปฏบิตัิการรวมกลุ่มเชงิอตัลกัษณ์เป็น
ชุมชนที่กว้างใหญ่ขึ้นได้ (ในอียปิต์มสีิง่เหล่านี้มาก่อนที่จะมกีารจดัเลอืกตัง้)  3) การก าเนิด
เครื่องมอืใหม่ทางการสื่อสาร เป็นการจดัความสมัพนัธร์ะหว่างประชาสงัคมกบัรฐั โดยมีนักข่าว
อาสามากถึง 2,700 ราย นอกจากนัน้ยงัแสดงระดบัความโปร่งใสของโครงการในระหว่าง 
การจดัการเลอืกตัง้ไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย  
 ในระดบัของโครงสร้างของโอกาส มเีออร์ (Meier.  2011 : 199 - 200) พบว่า 
การสร้างความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศเพื่อสร้างพนัธมติรเป็นเรื่องที่ส าคญั เพราะในระดบัรฐั 
ไม่สามารถจะจดัการเรื่องนี้ได้ ในประเดน็ของกระบวนการสรา้งกรอบ นัน้ โครงการยู  - ซาอดิ 
สามารถที่จะแทนการใช้สื่ออื่นได้ ทัง้การสื่อสารข้อมูลทางการเมอืงและการด าเนินการแบบ
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สนทนา เพราะรฐับาลของอียปิต์เปิดโอกาสให้ด าเนินการในโครงการนี้แต่ก็มกีารก ากบัแบบ
สอดส่องให้อยู่ในสายตา (Panopticon) ต่างจากซูดาน รฐับาลเข้าขดัขวางการใช้งานของ
เครื่องมอืบางรายการ เช่น แผนที่ พรอ้มกนันัน้ที่ซูดานก็มนีักข่าวอาสาสมคัรเพยีงจ านวนเป็น
รอ้ยเท่านัน้ รวมทัง้มขีอ้จ ากดัในเรือ่งของการส่ง SMS และการด าเนินการอื่นๆ ของกจิกรรม  
 ส าหรบัผลการศึกษาของการติดตามการลงคะแนนเสียงที่ซูดาน (SVM) มีเออร ์
(Meier.  2011 : 203) พบว่า ในระดบัโครงสร้างการระดมมวลชน 1) การมตี้นทุนที่ต ่าของ
อนิเตอรเ์น็ตสามารถสรา้งการมสี่วนร่วมกบัภาคส่วนทางสงัคมรวมทัง้สื่อมวลชนได้ง่ายและแม้
รฐับาลจะเข้าแทรกแซงแต่ก็ไม่สามารถจะขดัขวางการท างานตามโครงการได้ ก็เพราะว่า 
การด าเนินงานตามโครงการนี้ เป็นการกลบัขา้งการล าเลยีงขอ้มลูข่าวสาร (Reversed information 
cascade) พร้อมกันนัน้การระดมเครื่องมือและแหล่งข้อมูลจากที่ต่างๆ ที่หลากหลายแบบ 
การรวมกนัของฝงูชน (Crowdsourcing) เป็นระบบของสาธารณูปโภคทีก่ระจายตวัไปในระดบั
จุลภาค 2) การขดัขวางการจดัท าแผนที่ของรฐับาลนัน้ เป็นการสะท้อนกจิกรรมความขดัแยง้
ระหว่างอาณาจกัรกบัประชาสงัคมของซดูาน 
 ในระดบัโครงสร้างของโอกาส มเีออร์ (Meier.  2011 : 204) พบว่า ผลของการใช้
บรกิารการตดิตามการลงคะแนนเสยีง แมจ้ะยงัไม่สรา้งผลการเปลีย่นแปลงต่อดุลอ านาจระหว่าง
รฐักบัประชาสงัคมก็ตาม แต่ก็แสดงถงึความส าคญัอย่างยิง่ เพราะรฐับาลซูดานตดัสนิใจบลอ็ก
การเขา้ถงึของการตดิตามการลงคะแนนเสยีงก่อนการเลอืกตัง้ 2 วนั ทัง้ๆ ทีโ่ครงการดงักล่าว
ไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลสหรฐั 
  
 ประมวลผลการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ 
 1.  โลกไซเบอรก์บัโครงสรา้งของการสื่อสารในประเทศก าลงัพฒันา 
 จากการศกึษาวรรณกรรมของต่างประเทศ ทัง้ 4 เรื่อง ขา้งต้น จะเหน็ได้ว่ามเีพยีง
การศกึษาเรื่อง อนิเตอรเ์น็ตและกระแสไหลเวยีนของขอ้มูลข่าวสารของ บอนเชค็ (Boncheck) 
เท่านัน้ ที่พบว่า อนิเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยใีหม่ของการสื่อสารทีส่รา้งเครื่องมอืการสื่อสารขึน้
ใหม่ ไดท้ าใหก้ารไหลเวยีนของขอ้มลูข่าวสารหรอืการสื่อสารทางการเมอืงเกดิไหลเวยีนไปตาม
โครงสรา้งของการสื่อสารทีร่วมเขา้ดว้ยกนัสองชนิด คอื โครงสรา้งการสื่อสารแบบการกระจาย
ออกจากศูนยก์ลาง ซึง่เป็นการสื่อสารแบบเดมิ กบัโครงสรา้งแบบเครอืข่าย ซึง่เป็นการสื่อสารใหม ่
เป็นโครงสรา้งชนิดใหม่ทีเ่รยีกว่า โครงสรา้งของการสื่อสารแบบตาข่าย (Nestcast structure) 
โดยที่สื่อที่เป็นการสื่อสารตามโครงสรา้งเดมิ จะท าหน้าทีแ่พร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร ในขณะที่
การสื่อสารตามโครงสร้างใหม่ จะท าหน้าที่สื่อสารกนัตามลกัษณะของเครอืข่ายทางสงัคม เช่น 
เพื่อน เพื่อนรว่มงาน ครอบครวั โดยที ่บอนเชค็ (Boncheck) ยนืยนัว่า อนิเตอรเ์น็ต ไม่ไดเ้ขา้มา
ท าหน้าที่ทดแทนการสื่อสารแบบเดมิที่มอียู่ เพยีงแต่ว่าสื่อแบบเดมิจะมคีวามส าคญัลดลงและ  
จะเป็นไปในลกัษณะมปีฏสิมัพนัธต่์อกนัมากกว่า 
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 แต่อกี 3 กรณีทีเ่หลอื กลบัสะทอ้นลกัษณะของการสื่อสารทางการเมอืงทีไ่ม่หลอมรวม 
เขา้ดว้ยกนักบัโครงสรา้งการสื่อสารเดมิ ซึง่เป็นการสื่อสารทีร่ฐัก ากบัควบคุมโดยใกลช้ดิมากไป
กว่านัน้ โครงข่ายของการสื่อสารใหม่ยงัเป็นการสร้างขึ้นในพื้นที่นอกภาครฐั ไม่ว่าจะเป็น 
เครอืข่ายอินเตอร์เน็ตและเครอืข่ายการส่งข้อมูลแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของอินโดนีเซยี  
การใช้งานบล็อก ทวิตเตอร์ การส่งชุดข้อมูลโดยโทรศัพท์มือถือในอียปิต์ แม้กระทัง่การใช้
เครือ่งมอืการสื่อสารตามโครงการอุชาฮดิ ิ(Ushahidi) ในโครงการการตดิตามการลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้ทีซ่ดูาน (SVM) รฐับาลซูดานไดเ้ขา้มาแทรกแซงก่อนจะมกีารเลอืกตัง้ 2 วนั จงึเท่ากบัว่า 
โครงสรา้งของการสื่อสารของรฐัและสาธารณะไมห่ลอมรวมเขา้ดว้ยกนั 
 ข้อสรุปทัง้สองประเด็นข้างต้น สะท้อนให้เห็นลกัษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
การสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีโครงสร้างแบบเครือข่าย และมีลักษณะของการสื่อสารตาม
แนวนอน (ของสาธารณะ) กบัการสื่อสารแบบเดมิทีม่โีครงสรา้งแบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง 
และมลีกัษณะของการสื่อสารแบบช่วงชัน้บงัคบับญัชา (ของรฐั) แต่แตกต่างไปจากโครงสรา้ง
การสื่อสารแบบตาข่ายที่เกิดขึน้ใหม่ โดยเฉพาะในกรณีการสื่อสารทางการเมอืงของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา เพราะโครงสร้างของการสื่อสารที่เกิดขึน้ใหม่นัน้ ใช้ระบบการสื่อสารของรฐักบั
สาธารณะรวมเขา้ดว้ยกนั ดงันัน้ ความแตกต่างของการสื่อสารทีเ่กดิขึน้ใหม่ทัง้ในระดบัเครื่องมอื
และระดบัโครงสร้าง ย่อมจะสร้างผลต่อการสื่อสารและสงัคมที่แตกต่างกันไปตามลกัษณะ
ดงักล่าว โดยการสื่อสารทางการเมอืงในประเทศก าลงัพฒันาจะมลีกัษณะของการปะทะกบัรฐั
ตามลกัษณะของความขดัแยง้ระหว่างรฐักบัประชาชน ระหว่างรฐักบัส่วนทีเ่ป็นภาคนอกรฐั หรอื
ระหว่างผู้สรา้งกฎและผู้ก ากบักตกิากบัผู้ถูกกระท า ฯลฯ โดยที่สื่อใหม่ๆ หรอืสื่อที่มโีครงสรา้ง 
การสื่อสารแบบเครอืขา่ย จะเป็นเครือ่งมอื เป็นทรพัยากรและเป็นพลงัของฝา่ยต่อตา้นรฐั  
 การเป็นเครื่องมอื เป็นทรพัยากรและเป็นพลงัของฝ่ายต่อต้านรฐัที่เกิดขึ้นจากการ
สื่อสารแบบเครอืข่ายในการปฏบิตักิารทางการเมอืงในประเทศก าลงัพฒันา นัน้ กรณีการศกึษา
ของโครงการ ย ู- ซาอดิ ในอยีปิต ์จะเหน็ไดว้่า การสื่อสารดงักล่าวสามารถสรา้งความร่วมมอืกบั
ต่างประเทศได้ ในขณะที่กิจกรรมเดียวกันรฐัไม่สามารถท าได้ จงึเท่ากับว่า การสื่อสารแบบ
เครอืข่ายนี้ ดา้นหนึ่ง เป็นการสนับสนุนแนวคดิของ มาคโิน และ ชเิกโตม ิ(Makino and Shigetomi) 
ทีว่่า ในประเทศก าลงัพฒันานัน้ ค าว่าทรพัยากร จะรวมความถงึขอ้มลูข่าวสารและการสนับสนุน
ทางเทคโนโลยดี้วย และอีกด้านหนึ่ง ได้สร้างผลเชิงบวกต่อโครงสร้างโอกาสทางการเมอืง 
(Political opportunity structure) ให้ขยายกวา้งมากขึน้ เป็นไปตามทฤษฎขีองทาโร่ (Tarrow)  
ทีร่ะบุว่า โครงสรา้งของโอกาสทางการเมอืง ไม่ไดท้ าหน้าทีแ่ต่เพยีงก าหนดรปูแบบการเคลื่อนไหว
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมเท่านัน้  การเคลื่อนไหวทางสงัคม ก็มสี่วนก าหนดต่อ 
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งโอกาสทางการเมอืงในทางกลบัดว้ย โดยทีเ่ป็นกรณีการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้จากวถิหีรอืโครงสรา้งของการสื่อสาร 
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 2.  การท างานของโลกไซเบอรก์บัการเชื่อมโยงเครอืข่ายสื่อเชงิสงัคม 
 มกีารศึกษา 2 กรณีที่ผลของศกึษาสนับสนุนซึ่งกนัและกนัในความเกี่ยวข้องที่มต่ีอ
การท างานของเครอืข่ายของสื่อเชงิสงัคม กรณีแรกเป็นการศกึษา เรื่อง เครอืข่ายสื่อเชงิสงัคม 
การปฏวิตัิที่ปราศจากงานปฏวิตั ิ? ซึ่ง ฟารสี (Faris) มขี้อสรุปว่า ล าพงัการสื่อสารที่เกิดขึ้น 
ในพืน้ทีข่องเครอืขา่ยสื่อเชงิสงัคมแต่เพยีงอย่างเดยีว ไม่อาจจะสรา้งการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 
ขึน้ได ้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าเครือ่งมอืและการสื่อสารเหล่านี้ ไปผนวกรวมเขา้กบัการปฏบิตักิารทาง
สงัคม เพราะจากการศกึษาการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ของ เอลบาราเดอี (ELBaradei) ทีไ่ม่สามารถ
ประสบชยัชนะ กเ็พราะไมไ่ดจ้ดัระบบความเชื่อมัน่ทีม่ต่ีอค ามัน่สญัญาต่อกลุ่มต่างๆ ทีเ่ขา้มาร่วม
ขบวนการรวมทัง้ไมเ่ชื่อมโยงพนัธะกรณไีปยงัคนส่วนใหญ่ทีเ่ป็นคนจน ซึง่เป็นเรื่องทีไ่ม่สามารถ
จะเชื่อมโยงระหว่างพื้นทีข่องการสื่อสารขอ้มูลข่าวสารซึ่งเป็นพืน้ที่ของโลกเสมอืนจรงิกบัพื้นที่
ของการปฏบิตักิารทางการเมอืงทีเ่ป็นพืน้ทีก่ายภาพของสงัคมทีเ่ป็นจรงิ 
 กรณีทีส่อง เป็นผลมาจากการขยายตวัของการใช้บรกิารวารเ์น็ต ซึง่เป็นอนิเตอรเ์น็ต
ชุมชนทีข่ยายตวัไปทัว่อนิโดนีเซยี ตามผลพวงของการผลกัดนัของการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตโดย
สถาบนัการศกึษาสมาคมผูใ้ช้งานอนิเตอรเ์น็ต จนท าให้เกดิการเชื่อมโยงของเครอืข่ายวารเ์น็ต 
ซึ่งเป็นเครอืข่ายสื่อเชิงสงัคม กบั วิถีวารุง ซึ่งวถิีของสงัคมแบบชุมชนที่จะมาพบปะกันตาม
รา้นค้าย่อยในชุมชนซึ่งเป็นศูนยก์ลางของการแลกเปลี่ยน พูดคุย สนทนาถงึเรื่องราวที่เกดิใน
ชวีติประจ าวนั เป็นเครอืข่ายของวถิชีุมชนโดยธรรมชาติ เมื่อมขีอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ เกดิขึน้ใน
วาร์เน็ต เรื่องราวเหล่านัน้ ย่อมจะถูกน าไปบอกเล่า ไปสนทนากนัตามเครอืข่ายของวถิีวารุง 
ตามไปดว้ย การเชื่อมโยงดงักล่าวเท่ากบัว่า วารเ์น็ต ได้เขา้ไปสรา้งความเขม้ขน้ของการสื่อสาร
ของชุมชน และสรา้งการเปลีย่นแปลงในพืน้ทีข่องชนบทและเมอืงในต่างจงัหวดัไปพรอ้มกนั 
 มากไปกว่านัน้ ในการศึกษาของ ลมิ (Lim) ในเรื่อง อินเตอร์เน็ตและการเมอืงของ 
นักเคลื่อนไหวในอนิโดนีเซยี นัน้ ยงัพบว่า การเชื่อมโยงของอนิเตอรเ์น็ตนอกจากจะเชื่อมโยง
จาการ์ตากับเมอืงใหญ่พร้อมทัง้ภาคชนบทของอินโดนีเซียเข้าด้วยกันแล้ว ยงัได้เชื่อมโยง
เครอืข่ายเข้ากบัทุกส่วนของโลกตามกระแสโลกาภวิตัน์และโลกของมุสลมิ จึงท าให้เขตแดน 
ที่เคยมีผลต่อการขวางกัน้การสื่อสารและการจัดระเบียบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหว  
หมดความส าคญัลงอยา่งสิน้เชงิ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการที ่อดติจอนโดร (Aditjondro) ซึง่สอนหนังสอื
อยู่ในออสเตรเลยี สามารถที่จะเผยแพร่บทความเรื่องความมัง่คัง่ของซูฮารโ์ต ให้กบัประชาชน
ชาวอนิโดนีเซยีไดร้บัรู้ไปทัว่ประเทศ นอกจากนี้ ยงัมบีทความของอดตีสื่อมวลชนอาวุโสทีล่ ีภ้ยั
ทางการเมอืงไปอาศยัอยู่ต่างประเทศ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1965 กส็ามารถทีจ่ะสื่อสารกลบัมาเพื่อร่วม
แสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงในประเดน็ต่างๆ ผ่านเครอืข่ายอปากาบาร ์(Apakabar) ของ  
วารโุน มาหด์ ิ(Waruno Mahdi) และ โออมิาร ์ซาอดิ (Oemar Said) 
 การเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นตามกรณีข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน 
การท างานของเครอืข่ายสื่อเชงิสงัคม ทีส่ามารถก้าวขา้มเขตแดนของรฐัและการขวางกัน้โดยรฐั 
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ซึ่งเคยเป็นอุปสรรคของการตดิต่อสื่อสารมาก่อน นอกจากนัน้ ยงัจะเหน็ถงึการท างานร่วมกนั
เพื่อสร้างพลงัทางการเมอืงหรอืพลงัของการเปลี่ยนแปลงของส่วนที่อยู่ตามเครอืข่ายสื่อเชิง
สงัคมกบัเครอืข่ายของวถิแีบบชุมชนซึ่งเป็นส่วนทีด่ ารงอยู่นอกเครอืข่ายเทคโนโลยกีารสื่อสาร 
ซึ่งเมื่อรวมเข้าด้วยกนัแล้ว ได้น าไปสู่ความสามารถในการจดัระเบยีบองค์กรการเคลื่อนไหว
มวลชนจนสรา้งเป็นพลงัทางการเมอืง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริปู 1998 ของ
อนิโดนีเซยี ฯลฯ  
 อย่างไรก็ตาม จากการศกึษาของฟารสี (Faris) กลบัพบว่า การพึ่งพาศกัยภาพของ 
Web 2.0 ซึง่มลีกัษณะของการสื่อสารแบบเครอืขา่ยของขบวนการพีน้่องมุสลมิ กลบัมไีม่มากนัก 
โดยที่ขบวนการพี่น้องมุสลิมยังคงอาศัยความผูกพันทางสังคมตามวิถีสังคมแบบชุมชน  
เป็นช่องทางหลกัในการจดัระเบยีบองคก์รเพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคมและปฏบิตักิารทางการเมอืง 
 3.  การเดนิทางของขอ้มลูขา่วสารตามโครงสรา้งการสื่อสารแบบใหม ่
 การศกึษาของ มเีออร์ (Meire) เรื่อง การปฏบิตัิการทดลองเสรภีาพของเทคโนโลย ี 
ทีพ่บว่า โครงสรา้งการสื่อสารของเวบ็ 2.0 ไดเ้ปลีย่นโครงสรา้งการสื่อสารจากการอ่าน ไปเป็น
การร่วมเขยีน ร่วมผลติขอ้มลูข่าวสาร ปลดปล่อยพนัธนาการของสถานะความเป็นตวักลางของ
การสื่อสาร ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของการสื่อสาร เป็นการสื่อสารที่มี 
ความเขม้ขน้ เหมาะสมต่อการใชเ้ป็นเครื่องมอืการสื่อสารทีม่คีวามซบัซอ้น มปีระเดน็ทีต่้องการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนัและกนัมากกว่ามุ่งเน้นการสรา้งความสามารถในการเขา้ถงึ
ขอ้มูลข่าวสารแต่เพยีงอย่างเดยีว เป็นการสะท้อนลกัษณะของการท างานของสื่อที่เกดิขึน้ใหม่
และเป็นสื่อทีม่คีวามสามารถมากกว่าสื่อมวลชนโดยทัว่ไป ทีท่ าหน้าทีไ่ดแ้ต่เพยีงการแพร่กระจาย
ตวัออกไป  
 มากไปกว่านัน้ ในการศึกษาของ ลิม (Lim) ยงัอธิบายถึง การเดินทางของข้อมูล
ข่าวสารตามบทความเรื่องความมัง่คัง่ของซูฮารโ์ต  ทีน่อกจากจะเผยแพร่ออกไปตามเครอืข่าย
ของอนิเตอรเ์น็ตระหว่างการสื่อสารในภาคเมอืงตามเครอืข่ายของวารเ์น็ต กบัภาคชนบทตามวถิี
ของวารุงแล้ว ยงัมกีารขยายตวัออกไปตามลกัษณะของความสมัพนัธ์ของสงัคม ตามความ
หลากหลายของสถานะของผู้ร ับข่าวสาร เช่น พนักงาน ผู้อ านวยการ ผู้จดัการ เลขานุการ 
แมก้ระทัง่นักการภารโรงที่ท าหน้าทีเ่ดนิสารในองค์กรต่างๆ หรอืการถ่ายส าเนาแล้วน าไปขาย
ตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ ซึ่งท าให้ข้อมูลเหล่านี้มกีารแพร่ขยายในกลุ่มคนขบัรถยนต ์
มอเตอรไ์ซค ์รถโดยสารและรถไฟ โดยความเขม้ขน้ของการสื่อสารได้สรา้งความรูใ้หม่ๆ ใหก้บั
คนขับแท็กซี่ และเจ้าของร้านอาหารในย่านมหาวิทยาลัย เป็นการแปรผลเรื่องที่ เข้าใจ 
ไดย้ากใหก้ลายเป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจงา่ยและสามารถน าไปบอกเล่าต่อได ้เช่น ค าว่า การปฏริปูวกิฤต ิ
การคอรร์ปัชนั พวกพอ้ง เครอืญาตพิวกสมคบคดิ ซึง่เป็นประเดน็ทีส่ ื่อสารกนัในรัว้มหาวทิยาลยั 
ให้เป็นเรื่องที่สามารถสื่อสารกันได้เป็นการทัว่ไป กระแสการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร  
การเดินทางของข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดเรื่องที่มคีวามซบัซ้อนให้กับคนทัว่ไปเข้าใจได้ 



73 

รวมทัง้การซุบซบินินทา ซึง่เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ลว้นแลว้แต่มสี่วนต่อการแปรผล
จากขอ้มลูข่าวสารไปสู่การชุมนุมทางการเมอืงบนทอ้งถนน ลว้นแลว้แต่เกดิจากการท างานของ
การสื่อสารทีเ่ขม้ขน้ของอนิเตอรเ์น็ต ซึง่จะมผีลเชงิบวกต่อการจดัระเบยีบองคก์รของขบวนการ
ทางการเมืองและการท างานของกลไกตามกระบวนการสร้างกรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
กรอบของการขยายความชดัเจน ซึ่งจะเห็นได้จากความสนใจที่มต่ีอบทความความมัง่คัง่ของ 
ซฮูารโ์ต ซึง่เท่ากบัเป็นการสรา้งความเขา้ใจต่อเนื่องไปจากวกิฤตทิางเศรษฐกจิและการเงนิของ
ประเทศตามการบรหิารของซฮูารโ์ต (Suharto) 
 4.  การปะทะกนัของเรือ่งเล่า - ขนาดใหญ่ และวถิขีองสื่อ 
 การปะทะกนัของเรื่องเล่า - ขนาดใหญ่ที่เก ิดขึ้นในอินโดนีเซยี ตามกรณีของ 
การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริปู 1998 เป็นการปะทะกนัระหว่างเรื่องเก่าทีส่ะสมกนัมาโดยต่อเนื่อง
ตัง้แต่การขึน้ครองอ านาจรฐัของของซฮูารโ์ต (Suharto) และเป็นไปตามกระบวนการครอบครอง
ความเป็นเจา้ความคดิและอุดมการณ์ เรื่อง บดิาแห่งการพฒันา (The father of development)  
ที่มกีารสื่อสารผ่านกลไกของการสื่อสารที่เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาทวี ีบลิบอรด์ขนาดใหญ่ และ
โดยการสื่อสารของรฐั ซึง่เป็นวถิขีองการสื่อสารแบบกระจายออกศูนยก์ลางและรฐัสามารถก ากบั
ควบคุมได ้กบัเรื่องเล่าทีส่รา้งขึน้ใหม่ เช่น เรื่องความมัง่คัง่ของซูฮารโ์ต ซึง่เริม่ต้นจากบทความ 
อดติจอนโดร (Aditjondro) ที่เผยแพร่ไปตามเครอืข่ายของอินเตอร์เน็ตและวถิีของสงัคมแบบ
ชุมชน ขยายตัวไปตามเครอืข่ายของวาร์เน็ตและวารุง ขยายตัวไปตามสถานะต่างๆ ของ
เครอืข่ายทางสงัคมของผู้รบัสาร โดยที่เรื่องเล่าใหม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวใน 
การบรหิารประเทศที่ประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจ และการเปิดประเด็นใหม่เกี่ยวกบัลกัษณะ  
การครองอ านาจทีเ่ป็นเผดจ็การแบบเบด็เสรจ็ ผ่านค าทีว่่า ซฮูารโ์ต คอื วกิฤต ิ(Suharto = Crisis) 
 การขยายตัวของเรื่องเล่าใหม่ที่ไปปะทะกับเรื่องเก่าในกรณีของการเคลื่อนไหว 
เพื่อการปฏริูป 1998 นัน้ เป็นการก่อตวัและขยายตวัขึ้นในพื้นที่ของเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตที่
ผสมผสานเขา้กบัวถิขีองสงัคมชุมชน รวมทัง้เป็นการผสมระหว่างวารเ์น็ตกบัวารุง และขอ้มูล
การสื่อสารในเครอืข่ายของอปากาบารก์บัเครอืขา่ยของวถิขีองชุมชนแต่ละสาขาอาชพีทีก่ล่าวถงึ
ขา้งต้น ซึ่งเป็นวถิขีองการสื่อสารทีร่ฐัไม่สามารถจะก ากบัควบคุมได ้จงึเท่ากบัว่า  การปะทะกนั
ของเรือ่งเล่า - ขนาดใหญ่ นอกจากเป็นปะทะกนัระหว่างเรื่องบดิาของการพฒันากบัความมัง่คัง่
ของซฮูารโ์ต (Suharto) แลว้ ยงัเป็นการปะทะกนัของวถิกีารสื่อสารระหว่างการสื่อสารทีก่ระจาย
ออกจากศูนยก์ลางกบัการสื่อสารที่มโีครงสร้างแบบเครอืข่าย ซึ่งเป็นการอธบิายเพิม่เติมจาก  
ฟูโก (Foucault) ที่ว่า เรื่องเล่า - ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นพลงัของการครอบครองความเป็นเจา้ทาง
อุดมการณ์ชุดเก่าจะถูกค้นพบโดยการอธบิายของการครอบครองความเป็นเจา้ทางอุดมการณ์
ชุดใหม ่  
 แต่การท างานของเรื่องเล่า - ขนาดใหญ่ ทีป่ะทะกนัในกรณีของ ลสัการ ์จฮิดั (Laskar 
Jihad) ซึ่งเป็นการปะทะกันของแนวคิดเรื่องชาตินิยมระหว่างอินโดนีเซียกับการรื้อฟ้ืน
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สาธารณรฐัโมลุกกุใต ้เป็นการปะทะกนัระหว่างเครอืขา่ยของสงัคมชาวครสิเตยีนกบัมุสลมิ ไม่ได้
เป็นการปะทะกนัระหว่างโครงสรา้งของการสื่อสารแบบกระจายออกจากศูนยก์ลางกบัโครงสรา้ง
แบบเครอืขา่ย แต่ เป็นการปะทะกนัระหว่างเครอืขา่ยของเวบ็ไซตอ์มับอน เบอรด์าราห ์ออนไลน์ 
(Ambon Berdarah Online : ABO) กบั เวบ็ไซตล์สัการ ์จฮิดั ออนไลน์  (Laskar Jihad Online) 
 ลกัษณะที่เหมอืนกนัของการปฏบิตักิารทางการเมอืงของการสื่อสารด้วยเรื่องเล่า - 
ขนาดใหญ่ ขา้งต้น นัน้ ต่างเป็นไปตามลกัษณะของการอธบิายของเลยีวตารด์ (Lyotard) ที่ว่า 
การท างานของเรื่องเล่า - ขนาดใหญ่ จะประกอบขึน้จากมายาคตทิีผู่ค้นไม่ตติงิ ไม่ตรวจสอบใน
รายละเอียดและจะเชื่อเรื่องราวเหล่านัน้ตามๆ กนัไป นอกจากนัน้ จะประกอบด้วยกลไกของ  
การสื่อสารระหว่างบุคคลทีเ่ป็นลกัษณะของเครอืขา่ยตามวถิสีงัคมแบบชุมชนตามธรรมชาต ิทีจ่ะ
สนับสนุนการสร้างเรื่องเล่า - ขนาดใหญ่ ด้วย ข่าวลือ การซุบซบินินทาและการปลุกเรา้ความ
น่าสนใจโดยวธิกีารต่างๆ  
 
 การศึกษากรณีของไทย 
 1.  การโค่นลม้ทกัษณิ (Toppling Thaksin) 
 การโค่นล้มทกัษณิ เป็นบทความของ เกษยีร เตชะพรีะ (Kasian Tejapira) ทีต่พีมิพ์
ในวารสารซา้ยใหม่ (New Left Review) ฉบบัที ่39 (ฉบบัเดอืนพฤษภาคม - มถุินายน) ปี ค.ศ. 2006 
ซึ่งเป็นบทความที่เขยีนและเผยแพร่ก่อนการรฐัประหารในวนัที่ 19 กนัยายน ค.ศ. 2006  
โดย เกษยีร เตชะพรีะ อธบิายลกัษณะของความขดัแยง้ทางสงัคมของไทย ทีน่ าไปสู่การเคลื่อนไหว
เพื่อการโค่นลม้อ านาจทางการเมอืงของทกัษิณ ชนิวตัร ทัง้ในกรุงเทพและหวัเมอืงใหญ่ ตัง้แต่
การชุมนุมของสนธ ิลิม้ทองกุล เจา้ของธุรกจิสื่อในเครอืผูจ้ดัการและเคยเป็นหน่ึงในพวกพอ้งของ
ทกัษณิ โดยการจดัรายการเมอืงไทยรายสปัดาหส์ญัจรตัง้แต่เดอืนกนัยายน ค.ศ. 2005 ซึง่มกีาร
น าเสนอประเด็นการคอร์รปัชนัของรฐับาลพร้อมๆ กบัเผยแพร่ค ากล่าวของหลวงตามหาบวั  
ทีร่ะบุว่า ทกัษณิมคีวามมุ่งหวงัที่จะเป็นประธานาธบิด ีซึ่งเป็นการน าเสนอประเดน็ทีอ่งิกบัฝ่าย
ราชส านกั (Palace) โดยใชส้ื่อรณรงคเ์พื่อการนี้ทัง้เคเบลิทวี ีหนังสอืพมิพ ์นิตยสาร หนังสอื ซดีี
และเวบ็ไซต์ เพื่อสร้างประเดน็เชงิรุกในทางการเมอืงและฝ่าวงล้อมการปิดกัน้ของฝ่ายรฐับาล 
จนสรา้งเป็นปรากฏการณ์ทางการเมอืงทีเ่รยีกกนัว่า “ปรากฏการณ์สนธ”ิ (Tejapira.  2006 : 5 - 7) 
 การต่อตา้นทกัษณิมปีระชาชนเขา้ร่วมมากขึน้ จากความโกรธเคอืงทีม่ต่ีอการขายหุน้
ในกจิการของบรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ ของทกัษณิและครอบครวัใหก้บับรษิทัสงิคโปร ์โดยเฉพาะ
การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีด้วยการอาศัยหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ โดยฝ่ายต่อต้าน 
ไดจ้ดัตัง้พนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตยหรอือาจจะเรยีกโดยย่อว่ากลุ่มพนัธมติร ซึง่นอกจาก 
สนธ ิแลว้ยงัมแีกนน าคนอื่นๆ อกี เช่น พล.ต. จ าลอง ศรเีมอืง อดตีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และเป็นผู้ชกัน าทกัษิณเข้ามาร่วมงานการเมอืงที่พรรคพลงัธรรมในอดีตเป็นหนึ่งในแกนน า 
การชุมนุมทางการเมอืงในการต่อต้านทหารในเหตุการณ์เดอืนพฤษภาคม ค.ศ.  1992 และยงั
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เป็นผู้น าในกลุ่มนิยมพุทธศาสนาของส านักสนัติอโศก พภิพ ธงไชย นักพฒันาองค์กรเอกชน
อาวุโสและนกัปฏริปูการศกึษา สมศกัดิ ์โกศยัสุข ผูน้ าองคก์รแรงงาน และสมเกยีรต ิพงษ์ไพบูลย ์
อาจารย์มหาวทิยาลยัและผู้น าขบวนการแบบต่อต้าน โดยกลุ่มพนัธมติร เรยีกร้องให้ทกัษิณ
ลาออกจากต าแหน่งนายกรฐัมนตรแีละจดัใหม้นีายกรฐัมนตรใีหม่ โดยประยุกต์ใช้อ านาจพเิศษ
ของสถาบนัพระมหากษตัรยิต์ามรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (Tejapira.  2006 : 7) 
 ในขณะทีร่ฐับาลและฝ่ายสนับสนุน กจ็ดัตัง้ขบวนการโต้กลบั (Counter - mobilizations) 
เป็นการสรา้งมวลชนจากต่างจงัหวดัโดยขบวนอแีต๋นมาจากภาคเหนือ และคาราวานเดนิเท้า 
มาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แล้วมาปกัหลกัที่สวนจตุจกัรเพื่อร่วมกบักลุ่มมอเตอร์ไซค์
รบัจา้งและแทก็ซี่ จดัตัง้แคมป์ทีพ่กัแบบง่ายๆ สรา้งหมู่บ้านคาราวานคนจนและประชาชนผู้รกั
ประชาธปิไตย พร้อมกบัสนับสนุนและให้ก าลงัใจต่อทกัษิณ สนับสนุนประชาธปิไตยแบบการ
เลอืกตัง้ เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลช่วยเหลอืแก้ไขปญัหาคนจนต่อไป โดยที่ก่อนหน้านี้ รฐับาลก็ระดม
เจา้หน้าทีภ่าครฐั ประชาชน และเดก็นักเรยีน ทยอยเดนิทางมามอบดอกไมใ้หก้ าลงัใจใหท้กัษณิ
ที่ท าเนียบรัฐบาล รวมทัง้มีการระดมประชาชนมาจากต่างจังหวัดนับหมื่นคนมาชุมนุมที่ 
ทอ้งสนามหลวงและฟงัการปราศรยัของทกัษณิ (Tejapira.  2006 :  8 - 9) 
 บรรยากาศของการชุมนุมการเมืองของฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านทักษิณ  
มคีวามแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิหลังทางสังคม โดยที่สวนจตุจกัรมีลักษณะเป็น 
การรวมกันแบบฝูงชน มีการแสดงพื้นบ้านและงานรื่นเริงแบบงานวัดมากกว่าที่จะเป็น
บรรยากาศของการชุมนุมทางการเมอืง มกีารปราศรยัโจมตีกลุ่มพนัธมติร มกีารแสดงตลก 
โปกฮาและแข่งขนัการต าส้มต า ในขณะที่บรรยากาศของการชุมนุมของกลุ่มพนัธมติรที่ชุมนุม 
ในแต่ละครัง้ จะมบีรรยากาศเป็นแบบเทศกาล (Festive) มกีารประกาศเจตนารมณ์ (Resolute) 
มกีารส่งเสยีงเอะอะโวยวายเป็นระยะ แต่ไม่มเีหตุรุนแรงหรอืมกีารฆาตกรรม ในทีชุ่มนุมจะพบ 
คู่หนุ่มสาว ผู้สูงวยัและครอบครวัพรอ้มเด็กเลก็ หยอกล้อกบัอาสาสมคัรรกัษาความปลอดภยั 
ทีส่วมใส่เสื้อยดืสดี า มทีัง้กลุ่มนักกจิกรรม เอ็นจโีอ แรงงาน พระ เจา้หน้าที่ต ารวจ นักข่าวและ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ มกีารปราศรยัและการประกาศต่างๆ จากบนเวทเีป็นระยะ มรีายการ
ให้ความรูแ้ละการบนัเทงิสลบักบัการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนจากมหาวทิยาลยั วุฒสิมาชกิ  
ทีเ่ป็นฝา่ยคา้นและนกัการทตู มดีนตรพีืน้บา้น ดนตรคีลาสสกิและงิว้ (Tejapira.  2006 : 9) 
 เกษยีร เตชะพรีะ (Tejapira.  2006 : 10) อธบิายว่า รฐับาลทกัษณิเป็นเสมอืนตวัแทน
ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เข้าสู่อ านาจรฐัเป็นครัง้แรก เป็นส่วนผสมระหว่างทุนนิยมเสรใีหม่ 
ทีก่้าวรา้ว (Aggressive neo - liberalization) ผูกพนักบัทุนนิยมพวกพอ้ง (Capitalist cronyism) 
ตอบโต้การปฏริูปทางการเมอืง สรา้งนโยบายสงัคมแบบประชานิยม ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของความสมัพนัธ์ทางอ านาจและการจดัสรรทรพัยากรของชนชัน้น า โครงการของ
ทกัษิณได้ส่งผลต่อความไม่มเีสถียรภาพของกลุ่มชนชัน้น าเดมิ (Old elite) ซึ่งประกอบด้วย  
ราชส านัก ขา้ราชการและผู้น าในกองทพัและขยายความขดัแยง้ขึ้นในสงัคมจนถูกผลกัให้เป็น
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ฝ่ายตรงข้าม เช่น ชนชัน้กลางในเมอืง องค์กรแรงงานและกลุ่มคนรากหญ้า รวมทัง้กรณีของ 
สนธ ิและขบวนการการแบ่งแยกดนิแดนในภาคใต้ 
 ประเดน็ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของความขดัแยง้มคีวามเกีย่วขอ้งทัง้ดา้นประวตัศิาสตรข์อง
เศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มและความแตกต่างของภาคเมอืงกบั
ชนบท กล่าวคอื ช่วงระยะเวลาที่ทกัษิณและพรรคไทยรกัไทย เขา้มาบรหิารประเทศ เป็นช่วง
รอยต่อของเงื่อนไขทางสงัคมที่ส าคญั คอื ด้านหนึ่ง เป็นรอยต่อของการบรหิารที่ต่อเนื่องจาก
วกิฤตทิางการเงนิ ค.ศ. 1997 และการพฒันาของทุนนิยม อกีดา้นหน่ึง คอื ผลพวงของการปฏริปู
ทางการเมอืงตามผลของรฐัธรรมนูญ 1997 โดยที่การเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยได้ผ่านยุค
ของการผลติเพื่อทดแทนการน าเข้าไปเป็นการผลติเพื่อการส่งออกและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ในปีคริสต์ทศวรรษ 1980 จนถึงคริสต์ทศวรรษ 1990 จนท าให้ประชากรในภาคแรงงาน 
มมีากกว่าข้าราชการ มกีารสร้างชนชัน้กลางในเมอืงเพิม่มากขึ้นกว่า 3 เท่าตวั กรุงเทพฯ  
เพิ่มขนาดออกไปอีก 4 เท่าตัว การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมและความเป็นเมือ ง
(Urbanization) ของไทยได้น าไปสู่ความไม่เท่าเทยีมทางสงัคม ที่เกิดช่องว่างระหว่างคนรวย   
กบัคนจนเพิ่มมากขึ้นและมากที่สุดในเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้ ปรากฏการณ์
เหล่านี้ได้สะท้อนตามการครอบครองที่ดนิที่เพิม่ขึน้ของชนชัน้สูงและชนชัน้กลาง คนในชนบท
ขายที่ดนิแปลงเลก็ๆ ที่มอียู่ โดยที่ดนิที่ขายไปถูกน าไปรวมกนัเพื่อสรา้งธุรกจิโรงแรม รสีอร์ท
เพื่อรองรบัการท่องเทีย่ว สนามกอลฟ์ และทีอ่ยูอ่าศยั ฯลฯ (Tejapira.  2006 : 10 - 12) 
 ในทางการเมอืงและการพฒันาประชาธิปไตย นัน้ แม้จะมีการจดัการตามระบอบ
ประชาธปิไตยโดยมกีารจดัตัง้พรรคการเมอืงและการเลอืกตัง้ ซึง่เป็นพฒันาการของการแบ่งปนั
อ านาจทางการเมืองในระหว่างชนชัน้กลางกับทหาร พร้อมๆกับการผลิต “นักเลือกตัง้ ” 
(Electrocrats) เป็นเมด็เลอืดใหม่ในทางการเมอืง จนกระทัง่น าไปสู่การปฏริูปทางการเมอืงของ
รฐัธรรมนูญ ค.ศ. 1997 แต่กย็งัเป็นระบอบเลอืกตัง้ธปิไตยบนพืน้ฐานรฐัรวมศูนย ์และไม่น าพา
ไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนผู้มสีทิธเิลอืกตัง้จ านวน 40 ล้านคน ที่ส่วนใหญ่เป็นคนจน     
ผู้ด้อยการศึกษาและอยู่ ในภาคชนบทที่ม ักจะถูกเหยียบย ่ า  (Trample)  จากเจ้าหน้าที ่ 
ผูม้อีทิธพิลในทอ้งถิน่และนักการเมอืง ในทางกลบักนั พวกเขากลบัไดร้บัประโยชน์จากการซื้อ
สทิธิข์ายเสยีงใหก้บัระบบอุปถมัภท์างการเมอืงทอ้งถิน่ เป็นเงนิ งาน การปกป้อง และสวสัดกิาร
ทางสงัคมที่ไม่เป็นทางการ ความขดัแย้งของสองภาคส่วนระหว่างเมอืงกบัชนบทที่ตัง้อยู่บน 
สองวถิ ีที่แตกต่างนี้  เป็นต้นตอของการอธบิายเรื่องสองนัคราประชาธปิไตยของ เอนก  
เหล่าธรรมทศัน์ (Tejapira.  2006 : 14 - 15) 
 การเชื่อมโยงขอ้เรยีกรอ้งของฝ่ายต่อต้านทกัษณิโดยทีเ่สนอใหป้ระยุกต์การใชอ้ านาจ
พิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ นั ้น เกษียร  เตชะพีระ อธิบายว่าเป็นประเด็นที่ม ี
ความเกี่ยวขอ้งกบัความเป็นมาในเชงิประวตัศิาสตรข์องการสร้างบทบาทเพื่อการครอบครอง
ความเป็นเจา้ความคดิ (Hegemony) และการพฒันาของกระแสเฉพาะของสงัคมไทยทีเ่รยีกว่า 
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“อุดมการณ์ราชา - ชาตนิิยม” (Ideology of royal - nationalism) ประกอบกบั ผลจากการเตบิโต
ของชนชัน้กลาง ท าให้การเคลื่อนไหวของชนชัน้กลางในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ.  1992 เป็น 
การสะท้อนถึงการไม่ยอมรบั “ประชาธปิไตยครึ่งใบ” การเรยีกร้องให้มกีารปฏริูประบบ 
การเมอืงไทย มกีารให้น ้าหนักกับการเมอืงภาคประชาชน (People’s politics) ขยายความ
ร่วมมอืในระดบัท้องถิ่น มุ่งเน้นจดัการต่อการไม่เท่าเทยีม เน้นความเป็นชุมชนและเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงเป็นช่วงที่ทหารมีบทบาทลดลง โดยการต่อต้านที่เกิดขึ้นในระยะนี้ เป็นเรื่อง
เศรษฐกจิและสงัคม เป็นเรื่องของการจดัการสิง่แวดล้อม อนัเป็นผลมาจากการเร่งรดัของระบบ
ทุน - เสรนีิยมใหม ่การเรยีกรอ้งในทางการเมอืงในประเดน็เหล่านี้ใหค้วามส าคญัต่อระบบรฐัสภา
หรอืการเมอืงแบบตวัแทนรวมทัง้สถาบนัอื่นของรฐัน้อยลง ในระยะนี้ มกีระแสของวาทกรรมทีใ่ห้
ความส าคญัต่อความขดัแยง้ทางชนชัน้ลดลง ในทางตรงกันขา้มกลบัน าเอาการเคลื่อนไหวทาง
การเมอืงภาคประชาชนไปผูกพนักบัอุดมการณ์ของสงัคมแบบราชา - ชาตนิิยม ตามวาทกรรม
ของระบอบประชาธปิไตยที่ต้ององิกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เป็นการสรา้งความเป็นสถาบนั
พเิศษทางสงัคมขึน้เพื่อพฒันาระบอบประชาธปิไตย (Tejapira.  2006 : 19 - 22) 
 เกษยีร เตชะพรีะ (Tejapira.  2006 : 26 - 28) เปิดเผยว่า สนธ ิลิม้ทองกุล ผูซ้ึง่กลายเป็น
หวัหอกในการขบัไล่ทกัษณิและเป็นหนึ่งในแกนน าของกลุ่มพนัธมติร เคยเป็นหนึ่งในผูส้นับสนุน
ทกัษิณมาก่อน โดย สนธ ิเป็นเจา้ของธุรกจิสื่อในกลุ่มผู้จดัการที่ม ีสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ เป็นผู้
รว่มก่อตัง้และกเ็ป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงการคลงั พนัธศ์กัดิ ์วญิญรตัน์ 
ซึง่เป็นบรรณาธกิารหนังสอืพมิพเ์อเชยีไทม ์(ปิดไปแลว้) กด็ ารงต าแหน่งเป็นประธานทีป่รกึษา
นายกรัฐมนตรี ชัยอนันต์ สมุทวณิช ซึ่งด ารงต าแหน่งในมูลนิธิของสนธิ ก็เป็นประธาน
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเป็นกรรมการในบรษิทั การบนิไทย 
จ ากดั (มหาชน) ยงัมบีุคคลในกลุ่มสนธทิี่ร่วมบรหิารในรฐับาลทกัษิณอีกหลายคน เช่น กนก 
อภริด ีซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้อ านวยการของการบนิไทย และวโิรจน์ นวลแข ก็เป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารธนาคารกรุงไทย โดย เกษียร เปรยีบเทยีบระหว่างสนธกิบัทกัษิณ  
ว่า มลีกัษณะคลา้ยๆ กนัในหลายประการ คอื เป็นนักธุรกจิทีเ่ตบิโตหลงั ค.ศ. 1992 เป็นผูส้รา้ง
เศรษฐกจิใหม่ เป็นผูน้ิยมและต่างกเ็ป็นผู้โฆษณาเรื่องโลกาภวิตัน์ เป็นผูเ้ชื่อในการปฏวิตัขิอ้มูล
ขา่วสาร และเป็นผูท้ีเ่ชื่อในสงัคมความรู ้ฯลฯ ในขณะที ่สนธ ิมุ่งสรา้งระบบทุนนิยมแบบพวกพอ้ง 
ทีจ่ะบุกเบกิสรา้งผลประโยชน์ตามการแผ่ขยายของโลกาภวิตัน์ ตามกระบวนการของการแปรรปู
รฐัวสิาหกิจในกิจการต่างๆ ทัง้ไฟฟ้า น ้า ขนส่ง และโทรคมนาคม แต่ทกัษิณกลบัด าเนินงาน 
ในพื้นที่ระดบัรากหญ้าโดยผลกัดนันโยบายประชานิยมที่เน้นฐานในระดบัหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น 
30 บาทรกัษาทุกโรค การพกัการช าระหนี้ หรอืกองทุนกู้ยมืรายย่อย ฯลฯ ทัง้นี้ ส่วนหนึ่ง กเ็พื่อ
เป็นการมุ่งที่จะแก้ไขปญัหาการแผ่ขยายระบบทุนนิยมผ่านปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่ซ ้าเติมทาง
เศรษฐกจิของชุมชน การตกเขยีว นายหน้าแรงงาน นายทุนเงนิกู้ หวัหน้ากลุ่มผู้รวบรวมที่ดนิ 
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ผูร้บัเหมารายย่อย ซึง่เป็นการมุ่งทีจ่ะแก้ไขปญัหาทางการเมอืงของผูป้ระสานงานทางการเมอืง
ในระดบัทอ้งถิน่ (Local canvasser) ผูซ้ึง่มบีทบาทส าคญัของการเลอืกตัง้ 
 ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มชนชัน้น าของทุนไทยทัง้สองขัว้นี้ เกษยีร เตชะพรีะ (Tejapira.  
2006 : 35) สรุปว่า เป็นความขดัแย้งที่มตี่อโอกาสและสถานะทางสงัคม (Status and 
opportunities) ระหว่างชนชัน้น าเก่ากบัทกัษณิ การอธบิายของฝ่ายต่อต้านทกัษณิและเครอืข่าย 
จะประกอบด้วยเรื่อง ระบบเครอืญาติและพวกพ้องในการสร้างโอกาส คู่แข่งทางธุรกิจและ
นักการเมอืงที่จะอธบิายถงึการไม่เป็นธรรมทีด่ ารงอยู่ในนโยบาย ภาษีและหน้าที่ในการจดัการ
เลือกตัง้ แนวคิดอนุรกัษ์นิยมของนักเทคโนแครตและนักเศรษฐศาสตร์ ผู้ซึ่งไม่เห็นชอบกับ  
การอนุมตัิเครดิตแบบง่ายๆ ของรฐับาลตามมาตรการทางสังคมแบบประชานิยม คนงาน 
ในรฐัวสิาหกิจที่ต่อต้านการแปรรูปรฐัวสิาหกจิ นักกจิกรรมชุมชนและนักพฒันาองค์กรเอกชน 
ที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการพัฒนาในโครงการ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า ปญัญาชน นักกฎหมายและนักสทิธมินุษยชนผูร้ณรงค์
ระบบการบดิเบอืนอ านาจและการใช้อ านาจพเิศษ การวพิากษ์ของสื่อมวลชนและรายการทวีี
ขบวนการมสุลมิในชายแดนใต ้ดว้ยเหตุผลของประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุดมการณ์และการจดัการ
ปกครองที่หลากหลายกว้างขวางดงักล่าว ฝ่ายตรงกนัข้ามของทกัษิณ จงึมาเกาะเกี่ยวกนัใน
ระดบัประเด็นของพระมหากษัตริย์ และเรยีกร้องให้ถวายคนืพระราชอ านาจ ซึ่งเป็นประเด็น
เดยีวกบัที ่สนธ ิรณรงคม์าตลอด 4 เดอืนก่อนทีจ่ะรวมกนัเป็นกลุ่มพนัธมติร  
 2.  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมและการเมอืงแบบตรงกนัขา้ม 
 การศกึษาในกรณีนี้ เป็นบทความเรื่อง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมและการเมอืง
แบบตรงกนัข้ามที่หลากหลายของไทย (Social movements and political opposition in  
contemporary Thailand) ซึง่เป็นบทความร่วมของ เก่งกจิ กติเิรยีงลาภ และ เควนิ ฮวิวสินั (Kevin 
Hewison) ที่เผยแพร่ในวารสาร เดอะ แปซฟิิค รวีวิ (The Pacific Review) ฉบบัที่ 22(4)  
ปี ค.ศ. 2009 เป็นการอธบิายถงึ การก่อตวัของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมกับกระบวนการ 
พฒันาประชาธปิไตยของไทย มกีารพฒันาพรอ้มๆ กบัการขยายตวัของภาคประชาสงัคม (Civil 
society) โดยต่อเนื่องมาโดยตลอดครสิตศ์ตวรรษที ่20 เป็นผลใหข้บวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม
ของไทยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่กว้างใหญ่และแนบแน่นกับพฒันาการของประชาธิปไตย 
บทความดงักล่าว เก่งกจิ กติเิรยีงลาภ และ ฮวิวสินั (Kittirianglarp and Hewison) ไดว้เิคราะห์
ทศันะของผูน้ าขบวนการที่ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละสรา้งพนัธมติรของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม ที่เริ่มต้นจากการสนับสนุนทักษิณและพรรคไทยรักไทยและต่อมาได้เปลี่ยนท่าท ี
เป็นการโค่นล้มรฐับาลทกัษิณและเครอืข่าย มากไปกว่านัน้ ยงัสรา้งพนัธมติรร่วมกบัราชส านัก
และกองทพั เป็นการอธบิายปรากฏการณ์ของขบวนการทางการเมอืงตามกรอบของทฤษฎ ี
ที่เกี่ยวกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมของส านักการระดมทรพัยากร ทัง้ โอเบอร์สกอลล ์
(Oberschall) และ ทาโร (Tarrow) ทีว่่า การเคลื่อนไหวทางสงัคมเป็นการปฏบิตักิารตอบสนอง
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ท้าทายต่อผลกระทบเชงิลบที่มต่ีอบางส่วนของคุณภาพชวีติ มกีารตัง้ประเด็นตามวธิคีดิของ  
ทลิลี ่(Tilly) ทีว่่า การเคลื่อนไหวทางสงัคม มกัจะเกดิขึน้ตามครรลองของการจดัการรปูแบบใหม่
ในระบอบประชาธปิไตย (Kittirianglarp and Hewison.  2009 : 452) 
 ในขณะเดยีวกนั ทัง้เก่งกจิ กติเิรยีงลาภ และ ฮวิวสินั (Kittirianglarp and Hewison)  
กย็งัอาศยักรอบการวเิคราะหต์ามทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ ประกอบดว้ย 
1) แนวคดิของ ลาคลาว กบั มฟูฟ์ (Laclau and Mouffe) ซึง่เป็นแนวคดิทีแ่ยกรฐักบัประชาสงัคม 
ออกจากกัน และต่างก็มสีถานะเป็นคู่ตรงกันข้ามกัน โดยภาคประชาสงัคมจะมีสถานะเป็น
ตวัแทนของการจดัการปกครองตนเองและศกัยภาพของการพฒันาประชาธปิไตย ในขณะที่
ภาครฐั จะเป็นตวัแทนของการคอร์รปัชนั เผด็จการแบบเบ็ดเสรจ็ 2) แนวคดิของ บวัร์ดเิออ 
(Bourdieu) ที่เกี่ยวกบัการอธบิายถึงขดีจ ากดัของการร่วมงานกบัฝ่ายตรงกนัขา้มในการสร้าง
ความร่วมมอืสรา้งพนัธมติรในการจดัระเบยีบเพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการปฏบิตักิาร
ทางการเมือง 3) แนวคิดของตูแร็ง (Touraine) ที่ระบุว่า การเคลื่อนไหวทางสังคมหรือ 
การปฏบิตักิารทางการเมอืง เป็นการปกป้องความเป็นชุมชน ความเป็นอตัลกัษณ์โดยไม่พึง่พา
ระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทน เป็นการสร้างการมสี่วนร่วมกบัรฐั หรอื ต่อสู้กบัอ านาจรฐั
โดยตรง 4) แนวคดิของ เดอเลซิ และ กตัตาร ี(Deleuze and Guattari) ทีอ่ธบิายว่า การเคลื่อนไหว
ทางสงัคมหรอืการปฏบิตักิารทางการเมอืงของขบวนการทางการเมอืงของภาคประชาชน จะเป็น
การท าหน้าที่ทางชนชัน้แทนพรรคการเมอืง มลีกัษณะไม่เป็นสถาบนัและไม่มชี่วงชัน้บงัคบั
บญัชา 5) แนวคดิของโรดาน (Rodan) หรอื มชิชิง่แฮม (Missingham) หรอื ประภาส ป่ินตบแต่ง 
ทีอ่ธบิายว่า การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้และการเมอืงในระบบรฐัสภาเป็นการสนับสนุนการรวม
ศูนยเ์ขา้สู่ศูนยก์ลางและการสรา้งอ านาจรฐั จะละเลยการมสี่วนร่วมของกระบวนการทางตรงของ
ระบอบประชาธปิไตยและคนรากหญ้า (Kittirianglarp and Hewison.  2009 : 453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 เก่งกจิ กติเิรยีงลาภ และ ฮวิวสินั (Kittirianglarp and Hewison.  2009 : 454) อธบิายว่า 
กรอบวเิคราะห์แบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ นัน้ ได้สรา้งมุมมองและน าไปสู่ 
การท างานร่วมกนัขององคก์รพฒันาเอกชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม การสรา้งพนัธมติร
กบัชนชัน้กลาง นายทุนและกลุ่มพลงัทางสงัคมแบบอนุรกัษ์นิยม แม้กระทัง่การก่อตัง้พรรค 
ไทยรกัไทย กเ็กดิความรว่มมอืขึน้ในลกัษณะน้ี ต่อมาความรว่มมอืนี้คลีค่ลายตวัลงและกลายเป็น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมและขบวนการต่อต้านทกัษิณ ที่รูจ้กักนัดใีนนามของพนัธมติร
ประชาชนเพื่อประชาธปิไตย 
 2.1  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมกบัพรรคไทยรกัไทย 
 วกิฤติเศรษฐกจิในปี ค.ศ. 1997 มสี่วนส าคญัที่น าพาสถานการณ์ทางสงัคมไปสู่
ความขดัแย้งระหว่างภาครฐักับประชาสังคม รฐับาลซึ่งบริหารงานโดยพรรคประชาธิปตัย ์
ในขณะนัน้ ไดด้ าเนินงานตามนโยบายของธนาคารโลกและกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ที่มี
ข้อเสนอให้มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ 
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จนน าไปสู่กระแสของฝ่ายตรงกนัข้ามที่น าโดยองค์กรพฒันาเอกชน ที่ชูยุทธศาสตร์ความเป็น
ชาตนิิยมต่อตา้นการฮุบกจิการของต่างชาต ิในช่วงดงักล่าว นักพฒันาองคก์รเอกชน ปญัญาชน 
และนักการเมอืงบางส่วน ได้น าเสนอวาทกรรมระดบัชาติที่ชูแนวความคิดแบบชุมชนนิยม 
(Communitarian ideas) โดยองิกบัแนวความคดิการพึ่งตนเองและการพฒันาแบบเศรษฐกจิ
พอเพยีง (Self - reliant and self - sufficient development) ถอืไดว้่า เป็นการสรา้งแนวความคดิ
ชาตนิิยมแขนงใหม่ทีอ่งิชุมชนนิยม (Neo - nationalist front of communitarians) เป็นกระแส
การต่อต้านรฐับาลพรรคประชาธปิตัยแ์ละกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ โดยมอีงค์กรน า คอื 
ชมรมนักธุรก ิจแห่งชาติ และพรรคไทยรกัไทย ซึ่งมนีักก ิจกรรมทางสงัคมที่เรยีกกนัว่า  
คนเดอืนตุลาเขา้ร่วมก่อตัง้พรรคจ านวนมาก หลายคนในจ านวนนัน้ เคยหลบหนีการลอ้มปราบ
ของรฐัในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และร่วมเคลื่อนไหวทางการเมอืงกบัพรรคคอมมวินิสต์
แห่งประเทศไทย เมื่อสถานการณ์ทางการเมอืงคลีค่ลายลง บางส่วนผนัตวัเองไปเป็นนักพฒันา
องค์กรเอกชน นักวชิาการ และเป็นผู้น าของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม โดยที่ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสงัคมของไทยในขณะนัน้ สามารถจดัแบ่งตามเครอืข่ายประเดน็ (Single - issue 
networks) คอื 1) สมชัชาคนจน ซึ่งเป็นการรวมตวัของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ผู้ไรท้ี่ดนิท ากนิ 
คนสลมัในเมอืง ชาวประมงพื้นบ้าน กลุ่มต่อต้านเขื่อนและอื่นๆ 2) องค์กรแรงงาน ซึ่งน าโดย
สหภาพแรงงานรฐัวสิากจิทีต่่อต้านการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ ซึง่เป็นนโยบายตรงกนัขา้มกบัรฐับาล
พรรคประชาธปิตัยแ์ละกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ โดยมกีารสรา้งพนัธมติรการเคลื่อนไหว
ทางการเมอืงร่วมกบัวุฒสิมาชกิและนักพฒันาองค์กรเอกชนอาวุโส 3) โครงการรณรงค์เพื่อ
ประชาธปิไตย และ สถาบนัชุมชนทอ้งถิน่พฒันา ซึง่เป็นสององคก์รทีร่่วมงานกบัพรรคไทยรกัไทย
ในช่วงต้นของการก่อตัง้พรรค โดยมโีครงการที่จะพฒันาความร่วมมอืเป็นการจดัตัง้โรงเรยีน 
การเมอืงขึ้นระหว่างพรรคไทยรกัไทยกบัสถาบนัชุมชนท้องถิน่พฒันา ที่มนีายแพทย์ประเวศ  
วะส ีและ นายเสน่ห ์จามรกิ ผูซ้ึง่เป็นตน้ต ารบัแนวความคดิแบบชุมชนนิยมและการพฒันาระดบั
ทอ้งถิน่ โดยจะประสานเครอืข่ายทางสงัคมกบัเครอืข่ายทางการเมอืงของพรรคไทยรกัไทยและ
ทกัษิณ จงึเท่ากบั เป็นการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืตามแนวคดิแบบชาตนิิยมขึ้น เป็นด้าน
ตรงกนัขา้มกบัรฐับาลพรรคประชาธปิตัยแ์ละกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (Kittirianglarp and 
Hewison.  2009 : 454) 

2.2  ฝา่ยตรงกนัขา้มทกัษณิ 
 ในช่วงตน้ของการจดัตัง้รฐับาลพรรคไทยรกัไทย ในปี ค.ศ. 2001 รฐับาลนี้ไดป้ระกาศ
นโยบายทางเศรษฐกจิแบบสองราง (Dual track policies) เพื่อผลกัดนัในการแก้ไขปญัหาทาง
เศรษฐกิจกระแสหลกัไปพร้อมกบัการช่วยเหลือคนจนอย่างมเีป้าหมายซึ่งเป็นเรื่องของการ
จดัการเศรษฐกจิตามกระแสรอง ตามแนวความคดิเรื่องตาข่ายคุ้มครองทางสงัคมและการฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิ นโยบายพกัการช าระหนี้ การสนบัสนุนกองทุนหมู่บา้น การส่งเสรมิผูป้ระกอบการราย
ยอ่ย การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน จนกระทัง่รฐับาลหนัมาสนับสนุนการแปรรปูรฐัวสิาหกจิและการ
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จดัท าขอ้ตกลงการค้าเสร ีซึ่งท าใหร้ฐับาลพรรคไทยรกัไทยและขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม
กลายเป็นคู่ความขดัแยง้ทางการเมอืงขึน้ใหม่ 
 คู่ความขดัแยง้ หรอื การปะทะกนัทางวาทกรรม (Discursive debate) ระหว่าง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมกบัรฐั ทัง้ทีเ่กดิขึน้กบัรฐับาลพรรคไทยรกัไทยและคณะรฐัประหาร
ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2549 แบ่งเป็น 3 คู่กรณี ดงันี้ 1) แนวความคดิชาตนิิยมกบัเสรนีิยมใหม ่
เป็นกรอบทีใ่ชอ้ธบิายตามการจดัท าขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศและการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ 
ซึ่งเป็นการด าเนินตามแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรนิียมใหม่ ที่ทกัษิณและพวกพ้องจะเป็นฝ่าย
ไดร้บัประโยชน์ จนมกีารเรยีกว่าเป็นระบบทกัษโิณ - โลกาภวิตัน์ (Thaksino - Globalization) 
2) แนวความคดิชุมชนนิยมกบัประชานิยม เป็นกรอบความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้กบันโยบายในการเลอืก
ที่จะช่วยเหลอืคนจน ซึ่งต่อเน่ืองมาจากการแก้ไขปญัหาของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ  
เป็นความขดัแยง้ระหว่างการพึ่งตนเองของนักพฒันาองค์กรเอกชนกบับทบาทของรฐัที่รเิริม่
สรา้งการเป็นผูป้ระกอบการและรฐัสวสัดกิารสงัคม แมก้ระทัง่ความแตกต่างของการแก้ไขปญัหา
เรื่องเขื่อนปากมลูของนักพฒันาเอกชนทีเ่สนอให้รวมเขา้กบัโครงสรา้งการจดัการทางเศรษฐกจิ
แบบเสร ีความไม่เท่าเทยีมทางสงัคม และ การเป็นส่วนหนึ่งของลทัธเิสรนีิยมใหม่ โดยพรรค
ไทยรกัไทยใหค้วามส าคญัของปญัหาน้ีไวเ้พยีงระดบัการจดัการเชงิประเดน็ (Issue - by - issue 
approach) 3) แนวความคดิเรื่องการเมอืงสะอาด (Clean politics) กบัการเมอืงโดยการใชเ้งนิ
จ านวนมาก (Big money politics) กรอบความขดัแยง้ในเรื่องของการใช้เงนิจ านวนมากเพื่อ
ประโยชน์ในทางการเมืองนี้  มีความสัมพนัธ์โดยตรงกับการคอร์รปัชนั ระบบพวกพ้องและ 
การสมคบคดิ โดยที่การใช้เงนิเพื่อการท างานทางการเมอืงเป็นลกัษณะของทางการเมอืงของ
ทกัษิณจนท าให้เกิดเป็นตรรกะการขยายตัวของการใช้เงินในทางการเมืองไทย ในขณะที่
แนวความคดิเรื่องการเมอืงใสสะอาด เป็นที่ยอมรบัของชนชัน้กลางที่ต้องการจะผลกัดนัให้มี
ความเป็นผูน้ าในระบอบประชาธปิไตย มกีารเรยีกรอ้งผ่านสื่อมวลชนและส่งเสรมิเรื่องศลีธรรม
และจรยิธรรมของภาคประชาสงัคม (Kittirianglarp and Hewison.  2009 : 459 - 464) 
 จากการอธบิายทีก่ล่าวมาโดยล าดบั เก่งกจิ กติเิรยีงลาภ และ ฮวิวสิ (Kittirianglarp 
and Hewison.  2009 : 469 - 470) มขีอ้สรปุว่า ความยุง่เหยงิและความสบัสนทางการเมอืงของ
ไทย เกิดขึ้นทับซ้อนและซ ้าเติมกับความขัดแย้งทางสังคมที่มีอยู่มากขึ้นไปอีกเมื่อเกิด 
การรฐัประหารเพื่อยุตกิารบรหิารประเทศของทกัษณิในเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2006 และหลงัจาก
นัน้หนึ่งปี เมื่อจดัการเลือกตัง้ขึ้นใหม่ ก็ปรากฏว่า พรรคพลงัประชาชน ซึ่งเป็นตัวแทนของ 
พรรคไทยรกัไทยกย็งัชนะการเลอืกตัง้ จนน าไปสู่การชุมนุมทางการเมอืงเพื่อขบัไล่รฐับาลนอมนิี
ทกัษณิในปี 2008 ของพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย พรอ้มกนันัน้ พรรคพลงัประชาชน 
จ าเป็นจะต้องยุบพรรคไปตามค าตัดสินของศาลรฐัธรรมนูญและมีการจดัตัง้รฐับาลขึ้นใหม่ 
โดยการน าของพรรคประชาธิปตัย์ในระยะต่อมา โดยที่ทัง้สองเห็นว่า ขบวนการเคลื่อนไหว 
ทางสงัคมหรอืขบวนการทางการเมอืงของไทย ทีผ่กผนักลบัจากบทบาทเดมิทีเ่คยน าเอาแนวคดิ
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แบบชุมชน - ชาตนิิยม ไปต่อตา้นลทัธเิสรนีิยมใหม่ กลายเป็นขบวนการทีผ่นึกแน่นเข้ากบัระบบ
กษัตริย์นิยมและกองทัพ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความร่วมมือกับพลังอนุรกัษ์นิยมและ
การเมอืงแบบเผดจ็การ ทัง้นี้ก็เพราะกระบวนการท างานตามกรอบการอธบิายทางทฤษฎขีอง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ เป็นกรอบวิเคราะห์ที่ ละเลยต่อการวิพากษ์ต่อ 
การครอบครองความเป็นเจา้ความคดิและประชาธปิไตยของชนชัน้น าทางสงัคม 
 3.  ความจรงิและการพสิจูน์ในประเทศไทย 
 ความจรงิและการพสิูจน์ในประเทศไทย : การหมิน่ประมาท กบฏและการหมิน่ 
พระบรมเดชานุภาพหมิน่ (Truth on Trial in Thailand : defamation, treason, and lese -
majeste) เป็นบทความของ เดวดิ สเตรค็ฟสัส ์(David Streckfuss) ซึง่เป็นหนึ่งในผลงานรวมชุด
บทความภายใต้ชื่อ “คดิใหม่ส าหรบัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้” (Rethinking Southeast As) ของ
ส านักพมิพ์รูทเลด็จ์ (Routledge) โดยที่บทความดงักล่าว สเตรค็ฟสัส์ (Streckfuss) เขยีนขึน้
โดยอาศยัแนวคดิของ ฮาเบอร์มาส (Habermas) ฟูโก (Foucault) อะกมัเบน (Agamben) และ 
ชมติต์ (Schmitt) เพื่ออธบิายถึงการไม่มเีสถียรภาพทางการเมอืงและการใช้ความรุนแรง
หลงัจากวกิฤตทิางการเมอืงของไทยทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 2005 การไม่มเีสรภีาพของสื่อมวลชน
และการถูกจบักุมด้วยข้อกล่าวหาหมิน่พระบรมเดชานุภาพที่เพิม่ขึ้นอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นใน 
โลกสมยัใหม่ สเตรค็ฟสัส์ (Streckfuss) ระบุว่า ความผดิตามกฎหมายการหมิน่ประมาทเป็น 
พื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการหมิน่พระบรมเดชานุภาพแต่มกัจะถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมอื
ส าหรบัการปลุกระดมมวลชน  การจดัการต่อการกบฏ สื่อมวลชน ภาพยนตร ์และการต่อต้าน
คอมมวินิสต์ ในลกัษณะเดยีวกนักบัการจดัการต่อปญัหาการลบหลู่ทางศาสนาและการใส่รา้ย
ป้ายส ีสเตรค็ฟสัส ์(Streckfuss) น าเอาความคดิเรื่องพืน้ทีส่าธารณะของฮาเบอรม์าส (Habermas) 
มาใชเ้ป็นกรอบในการอธบิายว่า ความจรงิและความชอบธรรมของรฐัเป็นพื้นทีส่าธารณะตามหน้าที ่
(Public authority) จะถูกต่อต้านจากพืน้ทีข่องสาธารณะ (Public sphere) โดยทีร่ฐัจะพยายาม
ก ากบัวาทกรรมทางการเมอืง (Political discourse) ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีส่าธารณะทีม่กีารขยายตวั
ออกไป เช่น รา้นกาแฟ โดยจะท าการแลกเปลีย่นและโต้แยง้ ยบัยัง้ความไม่แน่นอนของการบรหิาร
ของรฐัและวพิากษ์อ านาจรฐัซึ่งเป็นการนิยามความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัปจัเจกบุคคลกนัใหม ่
สรา้งความหมายความเป็นสาธารณะขึน้ใหม่ โดยทีก่ารปรากฏตวัของพืน้ทีส่าธารณะอนัเนื่องมาจาก
การไตร่ตรองของประชาชน เป็นการปรากฏตัวทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  
การเกิดขึ้นของพื้นที่สาธารณะดงักล่าว จะมคีวามเกี่ยวข้องกบัความคดิสรา้งสรรค์ของชนชัน้
กลาง การองิกบัชุดความคดิว่าดว้ยสทิธมินุษยชน การเป็นอสิระในการคดิ การพูด การเป็นอสิระ
ของสื่อมวลชนและการจดัตัง้สมาคม เป็นต้น โดยจะตัง้อยู่บนพื้นฐานตามกฎหมายของรฐั 
(Habermas.  1991; cited by Chartier.  1991 : 20 - 37; cited by Streckfuss.  2011 : 18) 
 สเตรค็ฟสัส (Streckfuss.  2011 : 303 - 306) สรุปว่า ความขดัแยง้ทางการเมอืงของ
ไทยในปจัจุบนั มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ (แมจ้ะไม่มคีวามต่อเนื่องกนั) 
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และความเป็นไทย โดยทีป่ระชาชนทีส่นับสนุนทกัษณิและต่อต้านการรฐัประหาร 19 กนัยายน 
ค.ศ. 2006 อย่างแขง็ขนั นัน้ เป็นผู้ที่อาศยัอยู่ในที่ที่เคยเกดิกบฏต่อต้านการรวมศูนย์อ านาจ  
เข้าสู่ส่วนกลาง ทัง้ในภาคใต้ ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วง  10 ปีแรกของ
ศตวรรษที่ 20 มาก่อน เป็นที่ที่เคยมกีารเคลื่อนไหวของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย
ในช่วงครสิตท์ศวรรษ 1960 จนถงึครสิต์ทศวรรษ 1970 มาก่อน รวมทัง้เป็นทีท่ีเ่คยมกีารรวมตวั
กนัขึ้นเป็นสมชัชาคนจนมาก่อน โดยความเกี่ยวข้องกับประวตัิศาสตร์ของความเป็นคนไทย 
(Thainess) หรอื มายาคติในความเป็นคนไทย นัน้ เป็นความขดัแย้งขึ้นตามอัตลกัษณ์ของ 
การไม่เป็นคนไทย (Non - Thai ethnic identity) ซึ่งเป็นที่ที่มกีารเรยีกรอ้งการจดัการตนเอง 
ในระดบัทอ้งถิน่ (Local autonomy) โดยมายาคตเิกี่ยวกบัความเป็นคนไทยนี้ เป็นผลพวงมาจาก
เรือ่งดงักล่าว ถูกใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการต่อสูก้บัการล่าอาณานิคมของตะวนัตก ซึง่เป็นคู่ปรปกัษ์ 
(Antagonistic) โดยมสีถาบนัพระมหากษัตรยิ์ พรอ้มกบัศาสนาและชาตหิรอืความเป็นคนไทย
เป็นศูนยก์ารเหนี่ยวน า (Protagonist) ทัง้นี้กเ็พราะว่า การรวมกนัเพื่อความเป็นไทยนัน้มคีวาม
หลากหลายด ารงอยู่ ดังจะพบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่ามีการเรียกชนชาติเดิมที่ตัง้ใน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือว่า เมอืงลาวกาว (Muang lao khao) และภาคตะวนัตกเฉียงเหนือว่า 
เมอืงลาวพวน (Muang lao phuan) แต่ในทะเบยีนของรฐัในปจัจุบนัมกีารใช้ค าว่า “ไทย”      
เพยีงค าเดยีวไปแลว้  
 สเตรค็ฟสัส ์(Streckfuss.  2011 : 313) อธบิายว่า ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย
ปจัจุบนั น าไปสู่การเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบสองขัว้ ขัว้หนึ่งเป็นพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือคนเสื้อ เหลือง ที่เสนอให้มีการก าหนดขอบเขตของ
ประชาธิปไตย ชูประเด็นการต่อต้านต่างชาติและลึกๆ แล้วก็ไม่เชื่อมัน่ในคนจน มีการโยง
ขบวนการเคลื่อนไหวและการปฏบิตักิารทางการเมอืงเขา้กบัชนชัน้น า กองทพัและราชส านัก    
กบัอกีขัว้หนึ่ง คอื แนวร่วมประชาธปิไตยต่อต้านเผดจ็การแห่งชาตหิรอืคนเสือ้แดง ทีส่นับสนุน
ทกัษณิ ต่อตา้นการรฐัประหาร โดยทีก่ารปะทะกนัแบบสองขัว้การเมอืงขา้งต้น มคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัความขดัแย้งในทางประวตัิศาสตร์ของการรวมกันเป็นไทยในระหว่างการต่อต้านการล่า 
อาณานิคมโดยเฉพาะการผนวกรวมความเป็นลาวเขา้กบัความเป็นคนไทยขา้งต้นด้วย โดยที ่
สเตรค็ฟสัส์ (Streckfuss) อธบิายเพิม่เตมิด้วยการอ้างองิแนวคดิของแอนเดอรส์นั (Anderson) 
ที่ว่า อุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมของชนชัน้น าของจักรวรรดินิยมในยุโรปที่ไม่ยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงต้องประสบกบัการลุกขึ้นต่อต้านของประชาชนบวกกบัการขยายตวัของฝ่าย
ซ้ายของประเทศอาณานิคม แต่กรณีของไทยแม้ไม่เคยเป็นผู้ล่าอาณานิคมโดยตรง แต่ก็มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนัทีช่นชัน้น าซึง่มอุีดมการณ์แบบอนุรกัษ์นิยมจะไม่เชื่อมัน่ต่อการเมอืงของ
การเปลี่ยนแปลงนี้  มากไปกว่านัน้ ยงัสร้างความเข้มข้นขึ้นโดยตนเอง (Radicalization)  
ดว้ยการผลติขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงแบบชุมชน - ชาตนิิยม   
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 4.  ขบวนการคนเสือ้แดง การเมอืงทอ้งถิน่และประชาธปิไตย 
 ขบวนการคนเสือ้แดง การเมอืงทอ้งถิน่และประชาธปิไตย นี้ เป็นบทความของ พฤกษ์ 
เถาถวิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทีพ่มิพเ์ผยแพร่ในในวารสารฟ้าเดยีวกนั ปีที ่8 ฉบบัที ่2 ตุลาคม -ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
ซึง่เป็นการปรบัปรุงจากบทความทีน่ าเสนอในการประชุมวชิาการรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์
แห่งชาต ิครัง้ที ่11 วนัที ่25 จนถงึวนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 ณ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
บทความดงักล่าว พฤกษ์ อธบิายถึงการเคลื่อนไหวทางการเมอืงของแนวร่วมประชาธปิไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรอื ขบวนการคนเสื้อแดง โดยศึกษากรณีของขบวนการ 
คนเสือ้แดงซึง่มคีวามสมัพนัธก์บันักการเมอืงทอ้งถิน่ในจงัหวดัแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยตัง้ประเด็นว่า ท าไมขบวนการคนเสื้อแดง ที่ประกาศอย่างชดัเจนว่าเป็นการต่อสู้เพื่อ
ประชาธปิไตย แต่กลบักลายเป็นขบวนการทีถู่กมองดว้ยความคลางแคลงใจมากทีสุ่ดดว้ยสาเหตุ
ของความไม่เชื่อมัน่ในเป้าหมายทางการเมอืง มขี้อเรยีกร้องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทกัษิณและ
เครือข่ายในขณะที่คนไทยอีกส่วนหนึ่งกลับเห็นว่าทักษิณคือปญัหาของชาติและผู้ท าลาย
ประชาธปิไตย ค าถามก็คอื มวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเป็นคนชัน้ล่างในต่างจงัหวดั รวมทัง้แกนน า
ของคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ คอื คนในแวดวงนักการเมอืง ขอ้เทจ็จรงินี้ไปพ้องกบัความเชื่อที่ว่า 
ชาวบา้นในต่างจงัหวดัไมค่่อยมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องประชาธปิไตย อกีทัง้นักการเมอืงกม็กัใช้
ระบบอุปถัมภ์เพื่อแลกกับคะแนนเสียงแล้วการมาชุมนุมของคนเหล่านี้ จะเป็นไปเพื่ อ
ประชาธปิไตยไดอ้ยา่งไร (พฤกษ์ เถาถวลิ.  2553 : 109) 
 พฤกษ์ เถาถวลิ (2553 : 109) อธบิายว่า  
 

ขบวนการคนเสือ้แดงในทอ้งถิ่นเริม่ต้นจากเครอืข่ายทางการเมอืงทีม่ทีกัษิณ ชนิวตัร เป็นศูนย์กลาง 
ขบวนการนี้ก่อร่างและพัฒนาขึ้นมาจากระบบเลือกตัง้ธิปไตยในท้องถิ่น และการตอบโต้อย่าง 
ไม่ประนีประนอมจากกลุ่มที่จะสูญเสยีอ านาจ กลบัท าให้ขบวนการคนเสื้อแดงเกิดการเรียนรู้และ
กลายเป็นขบวนการชนชัน้ล่างที่มีลกัษณะถึงราก (Radical) ซึ่งมีนัยยะส าคญัยิ่งต่อประวตัิศาสตร์
ประชาธปิไตยของไทย 
 

 ขบวนการคนเสื้อแดง ก่อตัวขึ้นจากขบวนการที่ยดึโยงอยู่กับการเลอืกตัง้ตัวแทน 
เพื่อเข้าไปสู่รฐัสภาโดยมเีครอืข่ายนักการเมอืงสงักดัพรรคเพื่อไทยเป็นแกนน าในการระดม  
สรรพก าลงัและก าหนดการเคลื่อนไหว การผูกโยงการเกดิขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอื
ทางการเมอืง ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มกีารเลือกตัง้เกิดขึ้น 
ในหลายระดบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มงีบประมาณในการบรหิารงานเป็นไปตามนัยยะ
ส าคญัของรฐัธรรมนูญ 2540 เป็นการเปลี่ยนความหมายของการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 
การเลอืกตัง้ ไปจากความเชื่อเดมิๆ ทีว่่าการเลอืกตัง้ในชนบทไทย นัน้ เป็นเหมอืนเรื่องเล่าแบบ
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ไมม่ทีีม่าไมม่ทีีไ่ป ไมม่ขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ชดัเจน ภมูหิลงัของผูน้ าในทอ้งถิน่ กเ็ปลีย่นไปจากเดมิ
จากชาวบ้านรุ่นเก่า ที่มลีกัษณะผู้น าตามธรรมชาติ เป็นผู้หลกัผู้ใหญ่ตามแบบฉบบัตามจารตี
ประเพณี ได้กลายเป็นคนรุ่นใหม่ในชนบทที่มีการศึกษาสูงขึ้น มีความสามารถเชื่อมต่อ 
ทางเศรษฐกิจการเมืองกับภายนอก เป็นผู้ร ับเหมาก่อสร้าง เป็นนายหน้าจัดหาแรงงาน  
เป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย (พฤกษ์ เถาถวลิ.  2553 : 111 - 112) 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชนบท นัน้ เกิดขึ้นพร้อมกับการถักทอเป็นเครอืข่าย
ความสมัพนัธใ์นทางการเมอืงกบัพรรคไทยรกัไทย ในปี พ.ศ. 2544 เป็นความสมัพนัธท์ีผ่นวกรวม
กบัระบบเครอืญาติ คนใกล้ชดิ เครอืข่ายของผู้แทน (สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรประจ าจงัหวดั) 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในแต่ละระดบั รวมทัง้ต าแหน่งก านัน ผูใ้หญ่บา้น ด้านหนึ่งเกดิเป็น
เครอืข่ายของนักการเมอืงท้องถิน่และบรวิาร อีกด้านหนึ่ง กเ็กดิความสมัพนัธ์ที่เชื่อมโยงของ
พรรคการเมอืงโดยพรรคไทยรกัไทยทีม่ไีปถงึระดบัชาวบา้นผูล้งคะแนนเสยีง เป็นส่วนประกอบ
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับนโยบายประชานิยม การปราบปรามยาเสพติด  และการสร้างเศรษฐกิจ  
ในขณะเดยีวกนักต็อกย ้าในความเชื่อมัน่ต่อระบอบประชาธปิไตยว่าเป็นวถิทีางทีเ่ป็นประโยชน์
และเปิดโอกาสทีด่ใีหก้บัคนต่างจงัหวดัหรอืคนในภาคชนบท (พฤกษ์ เถาถวลิ.  2553 : 113 - 114) 
 การศึกษาของ พฤกษ์ เถาถวลิ (2553 : 114 - 115) พบว่า การระดมมวลชนของ
ขบวนการคนเสือ้แดง นัน้ ส่วนหนึ่ง มาจากการระดมในช่องทางของเครอืข่ายของนักการเมอืง
โดยคนของนักการเมอืงจะเป็นกลไกส าคญัในการระดมก าลงับนพื้นฐานความสมัพนัธ์ในระบบ
เลือกตัง้ธิปไตย มีการต่อรองกันภายในอย่างเข้มข้น และต่อมาได้มีพัฒนาการที่สร้าง  
การประสานงานโดยแกนน าในระดับตัวแทนชุมชนขึ้นใหม่ เพื่อเชื่อมโยงกับแกนน าของ
ขบวนการเคลื่อนไหวในส่วนกลางโดยตรง โดยแกนน าในส่วนที่สองนี้ ขยายตวัออกไปเรื่อยๆ 
เป็นความสมัพนัธแ์บบร่วมมอื/แข่งขนั ที่เป็นการรวมระหว่างแกนน าขบวนการในส่วนกลางที่มี 
วีระ มุสิกพงษ์ จตุพร พรหมพันธ์ และ ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ในฐานะของการเป็นผู้จดัรายการ 
ความจรงิวนันี้ เป็นตวัแทนของการเคลื่อนไหวทางการเมอืงเพื่อสนับสนุนทกัษิณและตวัแทน
ของการเคลื่อนไหวตามค าขวัญ แดงทัง้แผ่นดิน ที่มีการผูกโยงการสนับสนุนทักษิณและ
เครือข่ายเข้ากับประเด็นทางประชาธิปไตยที่ร่วมเสนอประเด็นโค่นอ ามาตย์ การยุบสภา  
สองมาตรฐาน ความยุตธิรรม พฤกษ์ เถาถวลิ สนับสนุนขอ้เสนอของ สเตรคฟสัส ์(Streckfuss) 
ทีว่่า ขบวนการคนเสือ้แดงไดย้กระดบัการต่อสู้ไปสู่ความยุตธิรรมความเท่าเทยีมส าหรบัทุกคน
ในสงัคมไทย ท าให้การต่อสู้เพื่อทกัษิณและการเลือกตัง้ใหม่กลายเป็นเรื่องเล็ก  สาระส าคญั
ประการหนึ่ งของเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขบวนการคนเสื้อแดง ก็คือ การเปลี่ยนแปลง 
การสื่อสารทางการเมอืง ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิทีก่ารรบัข่าวสารจะมาจากฟรทีวี ีผูใ้หญ่บา้น ก านัน 
หอกระจายขา่ว ซึง่เป็นระบบการสื่อสารโดยก ากบัของรฐัและสื่อมวลชน ไปเป็นการตดิตัง้จานรบั
สญัญาณดาวเทยีม วทิยุชุมชน การโทรศพัท์เข้าไปร่วมสนทนาในรายการวทิยุ การรบัชมซดี ี
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การเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต การดาวน์โหลดภาพและเสยีงจากเวบ็ไซต์ต้องหา้ม ท าใหเ้กดิการตคีวาม
ทีต่่างออกไปจากกระบวนการสื่อสารของรฐั (พฤกษ์ เถาถวลิ.  2553 : 123) 
 อย่างไรก็ตาม พฤกษ์ เถาถวลิ (2553 : 125 - 127) เสนอให้ 1) การพจิารณา
ขบวนการของคนเสือ้แดงใหก้า้วขา้มทกัษณิและเครอืขา่ยออกไปเป็นการวเิคราะหก์ารรบัรูข้อ้มลู
ข่าวสารใหม่ ไม่ติดยดึอยู่กบัประเด็นปญัหาเฉพาะหน้าว่าทกัษิณเป็นบุคคลที่เป็นปญัหา คือ 
เสนอว่าการพจิารณาคนเสื้อแดง ถูกสร้างขึ้นมาจากระบบทางเศรษฐกิจและพฒันาการของ
ประชาธปิไตยรวมทัง้ความขดัแย้งทางสงัคม 2) การพจิารณาขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม  
ที่วางอยู่บนหลกัการของหน่วยความจรงิอนัเป็นหนึ่งเดยีว (Unified empirical) จะกลายเป็น
ข้อจ ากดั จงึควรน าเอากรอบวเิคราะห์ของปรชัญาสงัคมศาสตร์ในยุคหลงัสมยัใหม่ที่เสนอให้
พจิารณาการประกอบสรา้งความจริงทางสงัคม ที่เป็นผลมาจากการต่อสู้ช่วงชงิของการสร้าง
ความหมายจากอ านาจหลากหลาย ตามกรอบวเิคราะห์ของ อลัแบร์โต เมลุคซี่ (Alberto 
Melucci) มาประกอบพจิารณาดว้ย 
 5.  การสื่อสารทางการเมอืงบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
 การศกึษาเรื่อง การสื่อสารทางการเมอืงบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตในช่วงการต่อต้าน
รัฐบาลทักษิณ เป็นวิทยานิพนธ์ร ัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ปีการศกึษา พ.ศ. 2550 ของ ณฐักานต์ กูลณรงค ์เป็นการศกึษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของการสื่อสารทางการเมืองและปจัจัยที่มีผลต่อการใช้
อินเตอร์เน็ต ที่เป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมอืงในช่วงที่เกิดการต่อต้านรฐับาลทกัษิณ     
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมืองและวิเคราะห์แนวโน้มของการสื่อสาร       
ทางการเมอืงในพืน้ทีอ่นิเตอรเ์น็ต 
 จากการศกึษาของ ณฐักานต ์กูลณรงค ์(2550 : 212 - 214) พบว่า ในช่วงการต่อต้าน
รฐับาลทกัษิณ (พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 จนถงึ 19 กนัยายน พ.ศ. 2549) อนิเตอรเ์น็ตเป็น
เครื่องมอืส าคญัในการสื่อสารทางการเมอืงโดยมเีครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตที่นิยมใช้ คอื เว็บไซต ์
เวบ็บอรด์ และบล็อก ทัง้นี้  เป็นเพราะว่า มกีารปิดกัน้การสื่อสารที่เป็นช่องทางของสื่อกระแส
หลกัโดยรฐับาลทัง้วทิยุและทวี ีแมก้ระทัง่หนังสอืพมิพท์ีไ่ม่ใช่สื่อทีร่ฐับาลก ากบัดูแลโดยตรงกจ็ะ
มกีารจดัการผ่านเครอืข่ายสมัพนัธ์ ในกรณีของหนังสอืพมิพ์ที่ไม่ยอมสวามภิกัดิ ์รฐับาลก็จะ
พยายามหามาตรการเพื่อควบคุมแทรกแซงการท างานของหนังสอืพมิพ ์เช่น การเขา้ซือ้หุน้ของ
บริษัทหนังสือพิมพ์และใช้สถานะของผู้ถือหุ้นเข้าไปบริหารกิจการในกรณีของการซื้อหุ้น
บางกอกโพสต์ (รวมทัง้การใชค้วามพยายามผ่านพนัธมติรทางธุรกจิในการซื้อหุ้นหนังสอืพมิพ์
มติชน) และอีกประการหนึ่ ง ก็คือ การขยายตัวของการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2547 มผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตทัง้สิน้กว่า 7 ลา้นคน เพิม่ขึน้ 10 เท่าตวั
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2541 ทีม่กีารใชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพยีง 7 แสนคนโดยประมาณ 
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 การสื่อสารทางการเมอืงบนเครอืข่ายอ ินเตอร์เน็ตในช่วงขบัไล่รฐับาลทกัษิณ  
เป็นการสะทอ้นการสื่อสารแบบสองทาง (Two - way communication) ทีต่อบโต้กนัในระหว่าง  
ผู้ส่งสารกบัผู้รบัสาร รวมทัง้เป็นการสะท้อนตามขอ้เสนอของ บรูซ บมิเบอร์ (Bruce Bimber) 
ทีว่่า การสื่อสารบนอนิเตอรเ์น็ตเป็นการสื่อสารทีด่ าเนินการไปพรอ้มกนัทัง้ระดบัปจัเจกบุคคลกบั
ระดบัสงัคม แต่ในทางตรงกนัข้าม รฐับาลกลบัด าเนินการในวิถีตรงกนัข้าม คอื ควบคุมและ
แทรกแซงการท างานของสื่อมวลชนทุกประเภท รวมทัง้ยงัคงใช้การสื่อสารแบบกระจายเสยีง
หรอืการสื่อสารแบบทางเดยีว (One - way communication) (ณฐักานต์ กูลณรงค.์  2550 : 213 - 
214) 
 ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการสรา้งวาทกรรมในช่วงการต่อต้านทกัษณิ เป็นการสรา้งวาทกรรม
เกี่ยวกบัตวัผูน้ าโดยมกีารเสนอว่าดว้ยเรื่อง ผูน้ าการเมอืงแบบเขม้แขง็เดด็ขาด ซึง่เป็นผลสะเทอืน
ต่อเนื่องมาจากการประสบวิกฤติเศรษฐกิจรวมทัง้เป็นผลผลติของการเพิม่อ านาจของนายก 
รฐัมนตรตีามรฐัธรรมนูญ 2540 ในขณะเดยีวกนักม็วีาทกรรมชุดทีส่อง ว่าดว้ยผูน้ าทีม่คีุณธรรม 
จรยิธรรม โดยตัง้ค าถามต่อ พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร ในฐานะผูน้ าทางการเมอืงกบัปญัหาคอรร์ปัชนั 
ที่เกดิขึน้ในรฐับาล รวมทัง้ผลประโยชน์ทบัซ้อนของตวัผู้น าเอง และการปะทะกนัในวาทกรรม
ของผูน้ าทางการเมอืงในกรณีต่างๆ ขา้งต้น นัน้ จะเกดิขึน้ในพืน้ทีข่องการสื่อสารผ่านอนิเตอรเ์น็ต 
ซึง่เป็นไปตามขอ้เสนอของ รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ ์ที่ระบุว่า โลกไซเบอร ์(Cyberspace) ได้เป็น
สนามรบทางการเมอืง ทีม่คีวามเขม้ขน้และจะเพิม่พูนความส าคญัขึน้ไปตามกาลเวลา (ณฐักานต ์
กูลณรงค.์  2550 : 216 - 217) 
 อนึ่ง การศกึษาของ ณฐักานต์ กูลณรงค ์(2550 : 219) สรุปว่า การทีร่ฐัไม่สามารถ 
ที่จะควบคุมการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารในพื้นที่อินเตอร์เน็ตได้ก็เพราะว่า อินเตอร์เน็ต คอื 
เครอืข่ายของข่าวสารที่ไม่มตีัวตน เป็นพื้นที่ของการไหลเวียนที่เป็นไปตามการอธิบายของ  
เดอเลิซ และกัตตารี (Deleuze and Guattari) ที่เรียกพื้นที่ของอินเตอร์เน็ตว่า “ตัวตน 
ทีป่ราศจากรปู” เป็นพืน้ทีท่ีท่ าใหร้ฐั - ชาต ิพบขดีจ ากดัในอ านาจอธปิไตยเหนือดนิแดน 
 
 การประมวลผลการทบทวนวรรณกรรมของไทย 
 1.  วกิฤตคิวามชอบธรรม 
 เกษยีร เตชะพรีะ ระบุว่า ความขดัแยง้ของสงัคมในช่วงการเคลื่อนไหวโค่นลม้ทกัษณิ 
นัน้ เป็นความขดัแยง้ทีม่ต่ีอโอกาสและสถานะทางสงัคม (Status and opportunities) ของชนชัน้
น าเก่า (Old elite) กบั ทกัษิณและเครอืข่าย โดยทกัษิณและเครอืข่าย เป็นตวัแทนของ 
กลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ทีเ่ขา้สู่อ านาจรฐัเป็นครัง้แรก เป็นตวัแทนของทุนนิยมเสรทีีก่้าวรา้ว และ
สร้างเครือข่ายแบบทุนนิยมพวกพ้อง ฝ่ายหน่ึง ในขณะที่ฝ่ายชนชัน้น าเก่า ประกอบด้วย  
ราชส านัก ข้าราชการและผู้น าในกองทพั การโค่นล้มอ านาจของทกัษิณ  เป็นการปฏิบตัิการ 
ทางการเมอืงของชนชัน้น าเก่าโดยมชีนชัน้กลางในเมอืง องค์กรแรงงานและกลุ่มคนรากหญ้า 
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รวมทัง้สนธ ิลิ้มทองกุล เป็นส่วนประกอบของขบวนการ ในขณะที่ เก่งกิจ กิติเรยีงลาภ และ  
ฮวิวสินั (Hewison) อธบิายว่า เป็นความขดัแย้งของสองขัว้อุดมการณ์ทางการเมอืงระหว่าง 
แนวคดิชาตนิิยมใหม่ - ชุมชนนิยม ที่รวมกบัแนวคดิเรื่องการเมอืงสะอาด ขัว้หนึ่ง กบั เสรนีิยม
ใหมห่รอืทกัษโิณ - โลกาภวิตัน์ และประชานิยม อกีขัว้หนึ่ง โดยทีข่ ัว้แรก มขีบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่เป็นการสร้างพันธมิตรทางการเมืองของนักพัฒนาองค์กรเอกชน ชนชัน้กลาง 
นายทุนและกลุ่มอนุรกัษ์นิยม ทัง้ๆ ที่ก่อนหน้านี้เคยร่วมกับพรรคไทยรกัไทยในการต่อต้าน
รฐับาลพรรคประชาธปิตัยแ์ละนโยบายแบบทุนนิยมเสรใีหม ่
 การอธบิายของเกษยีร เตชะพรีะ กบั เก่งกจิ กติเิรยีงลาภ และ ฮวิวสินั (Hewison) 
ขา้งต้น นัน้ แมจ้ะมอีงค์ประกอบของการแบ่งขัว้ความขดัแยง้ออกไปเป็นสองขัว้ที่ต่างยอมรบั 
ในการรวมกนัของหลายภาคส่วน ไม่ใช่การจดัระเบยีบองคก์รเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมอืง
แบบองคก์รเดีย่ว (Single organization) กต็าม แต่มอีงคป์ระกอบทีต่่างกนัออกไป คอื เกษยีร 
เตชะพรีะ โยงการจดักลุ่มขัว้กบัความเป็นชนชัน้ทางสงัคม แต่ในขณะที่ เก่งกจิ กติเิรยีงลาภ และ 
ฮวิวสินั (Hewison) นัน้ ยดึโยงเขา้กบักรอบคดิทางอุดมการณ์  
 การอธิบายถึงวกิฤติที่น าไปสู่การสร้างเป็นขัว้ทางการเมอืงของทัง้สองขัว้ ได้จาก
บทความของ สเตร็คฟสัส์ (Streckfuss) ที่โยงกับลักษณะทางประวตัิศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
ต่อต้านการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางและมายาคติความเป็นคนไทย (Thainess) ที่เคย
รว่มกนัต่อตา้นการล่าอาณานิคมของโลกตะวนัตก ซึง่ผนวกรวมชนชาตต่ิางๆ เขา้มารวมไวเ้ป็น
คนไทยเพยีงค าเดยีว พรอ้มกบัสรา้งสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ศาสนา ชาต ิและความเป็นคนไทย 
เป็นศูนย์กลางของการเหนี่ยวน า (Protagonist) โดยที่การรวมเข้าด้วยกนัดงักล่าวได้สะท้อน
ความแตกต่างและความเป็นอตัลกัษณ์ที่แท้จรงิของแต่ละภาคส่วน โดยแสดงออกผ่าน  
ความขดัแยง้ในหลายรูปแบบมาก่อนหน้านี้ เช่น การเกดิกบฏ การต่อสู้ของพรรคคอมมวินิสต์
แห่งประเทศไทย การเคลื่อนไหวของสมชัชาคนจน โดยที่พื้นที่เหล่านี้มคีวามเกี่ยวข้องกับ 
ความขดัแยง้ของการสรา้งขัว้ในปจัจุบนั คอื ผูค้นทีอ่ยู่อาศยัในพืน้ทีเ่หล่านี้สนับสนุนทกัษณิและ
ต่อตา้นการรฐัประหาร 19 กนัยายน ค.ศ. 2006 อย่างแขง็ขนั โดยทีก่ารอธบิายขา้งต้นไปสอดคลอ้ง
กบั พฤกษ์ เถาถวลิ ที่ระบุว่า ขบวนการคนเสื้อแดงได้ผนวกรวมเอาขบวนการทางการเมอืง  
ของประชาชนเข้ากับการต่อสู้ของทักษิณและเครือข่าย แม้ว่าการจดัระเบียบองค์กรเพื่อ 
การปฏบิตัิการทางการเมอืงจะเกิดขึ้นในช่วงต้นจากการระดมก าลงัมวลชนของเครอืข่ายของ
นกัการเมอืง แต่กไ็ดส้รา้งพฒันาการเป็นขบวนการขึน้โดยมกีารประสานโดยตรงกบัแกนน าหรอื
ตวัแทนของทกัษณิและเครอืขา่ยในส่วนกลาง 
 กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า การอธิบายถึงที่มาของความขดัแย้งระหว่างขัว้ทาง
การเมืองที่มีการจัดกลุ่มแยกแยะข้างต้น เป็นการอธิบายที่รวมกันอยู่ภายใต้บริบทของ  
การพฒันาประชาธปิไตยของไทยแบบสองนัคราประชาธปิไตย เป็นการสรา้งความหมายของ
การพฒันาประชาธปิไตยระหว่างผู้ที่มคีวามสมัพันธแ์นบแน่นกบัความเป็นภาคเมอืง ฝ่ายหน่ึง 
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กบั ภาคชนบท อกีฝ่ายหน่ึง โดยทีค่วามแตกต่างของสองภาคส่วนน้ีต่างกช่็วงชงิในการก าหนด
ความหมายหรอืแสดงออกถึงการมสี่วนร่วมในการพฒันาประชาธปิไตย และการต่อต้านหรอื
สรา้งความรว่มมอืกบัทุนนิยมเสรนีิยมใหม่ 
 2.  การปฏบิตักิารทางการเมอืงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม 
 บทความของ เกษียร เตชะพีระ นัน้ ระบุชัดเจนว่า ฝ่ายตรงกันข้ามทักษิณ นัน้  
เป็นขบวนการทางการเมอืงของชนชัน้น าเก่าที่ประสานกบัชนชัน้กลางในเมอืง องค์กรแรงงาน
และกลุ่มคนรากหญ้ารวมทัง้กลุ่มของสนธ ิลิ้มทองกุล จากรายการเมอืงไทยรายสปัดาห์สญัจร 
ซึง่กส็อดคลอ้งกบัการอธบิายของ เก่งกจิ กติตเิรยีงลาภ และ ฮวิวสินั (Hewison) ทีว่่า พนัธมติร
ประชาชนเพื่อประชาธปิไตย เป็นขบวนการทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของนักพฒันาองคก์รเอกชน
และขบวนการประชาสงัคม สรา้งพนัธมติรกบัชนชัน้กลาง นายทุนและกลุ่มพลงัทางสงัคมแบบ
อนุรกัษ์นิยม โดยทีแ่ต่เดมินัน้ นักพฒันาองคก์รเอกชนและขบวนการประชาสงัคม เคยร่วมกนั
กับทักษิณและพรรคไทยรักไทยต่อต้านการขยายตัวของทุนนิยมเสรีใหม่ด้วยกันมาก่อน  
ในขณะเดยีวกนัหากพจิารณาถงึการก่อเกดิของขบวนการคนเสือ้แดงและแนวร่วมประชาธปิไตย
ต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาต ิกจ็ะพบว่า ทกัษณิและเครอืข่ายของพรรคไทยรกัไทย ซึง่เป็นตวัแทน
ของกลุ่มทุนใหม่ ชนชัน้น าใหม่ ก็ได้ระดมก าลังมวลชนเครือข่ายสมาชิกหรือผู้สนับสนุน 
ทางการเมืองที่มีอยู่ไปสร้างขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงขึ้นจนกลายเป็นขบวนการ  
คนเสือ้แดงทีม่พีฒันาการออกไปในปจัจุบนั 
 การปฏบิตัิการทางการเมอืงของสองขัว้การเมอืงนี้ จงึเป็นการปฏบิตัิการของความ
ขดัแย้งระหว่างชนชัน้น าเก่ากับชนชัน้น าใหม่ โดยชนชัน้น าเก่าผนวกรวมกบัขบวนการทาง 
การเมอืงแบบระดมมวลชน (Mass mobilization) ดว้ยการวพิากษ์ฝ่ายตรงกนัขา้ม คอื ทกัษิณ
และพวกพ้อง โดยมีขบวนการของประชาสังคมที่มีอยู่ก่อนแล้วเป็นเครือข่าย ในขณะที ่
ชนชัน้น าใหม่ นัน้ สร้างขบวนการขึ้นใหม่โดยพัฒนาจากเครือข่ายสมาชิกและผู้สนับสนุน  
ในระบบพรรคการเมือง ด้วยการวิพากษ์ฝ่ายตรงกันข้าม คือ คณะรัฐประหารและรฐับาล 
พรรคประชาธปิตัย ์โดยมกีารปฏบิตักิารของการเมอืงแบบระดมมวลชนในรูปแบบต่างๆ ในขัว้
ของชนชัน้น าเก่า หรอื พนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยจะวิพากษ์ต่อการน าของ 
ชนชัน้น าของขัว้ตรงกนัข้ามซึ่งเป็นฝ่ายบรหิารประเทศหรอืเป็นรฐับาล เช่น ประเด็นโค่นล้ม
ทกัษิณด้วยเรื่อง การคอร์รปัชนั ระบบเครอืญาติ ระบบทุนนิยมพวกพ้อง การบดิเบอืนการใช้
อ านาจรฐัเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเมือง ฯลฯ หรือ การสร้างประเด็นเพื่อต่อต้าน  
การรัฐประหารและระบบอ านาจเก่า ด้วยข้อเสนอว่า โค่นล้มระบบอ ามาตยาธิปไตยสอง
มาตรฐาน และความยุติธรรมทางสังคม โดยมุ่งที่จะวิพากษ์ต่อชนชั ้นน าเก่าที่ขบวนการ 
คนเสื้อแดงเชื่อว่า เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลงัการรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 รวมทัง้ 
เป็นต้นตอของการสรา้งความเป็นสองมาตรฐานและความเหลื่อมล ้าทางสงัคม การวพิากษ์ต่อ
ผู้น าของขัว้ทางการเมืองข้างต้นนี้  สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการเมือง  
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บนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตในช่วงขบัไล่รฐับาลทกัษิณ ที่พบว่า เป็นวาทกรรมที่เกี่ยวกบัตวัผู้น า
เป็นส าคญั 
 อนึ่ง การอธบิายถงึลกัษณะความเป็นไปของขัว้ทางการเมอืงขา้งต้น มกัจะมกีารพูด
ถงึกนัเป็นการเฉพาะเป็นส่วนๆ ไป เช่น การวพิากษ์การสรา้งพนัธมติรทางการเมอืงของขบวนการ
ประชาสังคมกับพลังอนุรกัษ์นิยมในการโค่นล้มทกัษิณและพฒันาต่อเนื่องออกไปเป็นการ
สนับสนุนการรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ตลอดจนการท างานร่วมกบัคณะรฐัประหารว่า 
เป็นขบวนการทางการเมอืงที่ละเลยการวพิากษ์กระบวนการครอบครองความเป็นเจา้ความคดิ
และอุดมการณ์ทีม่อียู่ของชนชัน้น าทีก่ระท าต่อสงัคม หรอื การวพิากษ์ขบวนการคนเสือ้แดงว่า 
เป็นฐานมวลชนทีส่นบัสนุนต่อผลประโยชน์ของทกัษณิและเครอืข่ายมากกว่าทีจ่ะเป็นขบวนการ
ของการพฒันาประชาธิปไตยของคนในภาคชนบท ผู้วิจยัมคีวามเห็นว่าการปฏิบตัิการทาง
การเมอืงจะต้องพจิารณาว่าเป็นการแสดงออกของทัง้สองขัว้ทางการเมอืง ที่รวมตวักนัเป็น
พนัธมติรทางการเมอืง (Political alliance) ซึง่เป็นการรวมตวัจากหลายภาคส่วนและหลายชนชัน้
ทางสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเป็นพนัธมติรทางการเมอืงทีส่รา้งประเดน็ร่วมกนัตามผลพวง
ของประเด็นการสื่อสารทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทัง้การโค่นล้มทักษิณ และการต่อต้า น
รฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ซึง่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องน าเอาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง 
กบัการสรา้งพนัธมติรหรอืการรวมตวัของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการปฏบิตัิการ  
ทางเมอืง เช่น กรอบการเชื่อมโยงตามทฤษฎกีระบวนการสรา้งกรอบ ที่น ามาอธบิายการสรา้ง
พนัธมติรทางการเมอืงระหว่างนักพฒันาองคก์รเอกชน อาจารยม์หาวทิยาลยั นักแรงงาน ทีม่า
รวมกบั สนธ ิลิม้ทองกุล ทีจ่ดัท ารายการเมอืงไทยรายสปัดาหส์ญัจร โดยมคีวามประสงคร์่วมกนั
ที่จะโค่นล้มทักษิณและเครือข่าย ในท านองเดียวกัน นักกิจกรรมทางสังคม นักวิชาการ  
นักแรงงาน และเครือข่ายทางการเมืองของพรรคไทยรกัไทย ที่รวมตัวเข้าด้วยกัน โดยมี
เจตนารมณ์ที่สอดคล้องกันในเรื่องของการต่อต้านการรฐัประหาร เป็นต้น มากไปกว่านัน้  
การสร้างความเป็นขัว้ทางการเมืองของไทย ยงัมีความเกี่ยวข้องกับบริบทของสองนั ครา
ประชาธปิไตยและการปะทะที่มตี่อโลกาภวิตัน์และทุนนิยมเสรใีหม่ ซึ่งน าไปสู่ 1) การให้
ความส าคญัหรอืการยอมรบัที่แตกต่างกนัระหว่างประชาธปิไตยตามระบบตวัแทนและผลของ
คะแนนเสยีงเลอืกตัง้ กบัการมสี่วนร่วมในการกระจายอ านาจทางการเมอืงออกจากศูนยก์ลาง
หรอืระบอบประชาธปิไตยแบบมสี่วนร่วม 2) การพฒันาเศรษฐกจิใหม่แบบตามกระแสโลกาภวิตัน์ 
กบั การเน้นการสรา้งเศรษฐกจิชุมชนแบบพอเพยีง 3) การเน้นการสรา้งโอกาสในทางเศรษฐกจิ
ภายในประเทศ กับ การต่อต้านคอร์ร ัปชัน ระบบเครือญาติ ระบบทุนนิยมพวกพ้อง และ  
การบดิเบอืนการใชอ้ านาจในทางการเมอืง ซึง่ลว้นแต่เป็นการสรา้งความหมายทีแ่ตกต่างกนัของ
ขัว้ทางการเมอืงที่มฐีานของมวลชนสนับสนุนที่แตกต่างกนัระหว่างในเมอืงกบัต่างจงัหวดัหรอื
ชนบทตามบุคลกิลกัษณะของสองนัคราประชาธปิไตย 
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 หากจะเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์ทางการเมอืงทีเ่ป็นขัว้ความแตกต่างทางอุดมการณ์
สองขัว้ทีต่่างวพิากษ์ซึง่กนัและกนั ตามลกัษณะของการสรา้งการเมอืงแบบคู่ตรงกนัขา้ม (Binary 
opposition) ของไทย กบั ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงของอนิโดนีเซยีแลว้จะพบว่าขบวนการ
ทางการเมอืงของไทยและขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริูป 1998 ของอนิโดนีเซยี มคีวาม
เหมอืนกนัที่ 1) เป็นขบวนการวพิากษ์ชนชัน้น าของฝ่ายตรงกนัขา้ม 2) เป็นการลุกขึน้สู้แบบ 
การปฏบิตัิการรวมกลุ่ม 3) เป็นการปฏบิตัิการทางการเมอืงที่พึ่งพาในบางส่วนของระบบ
การเมอืงแบบตวัแทน เช่น กรณีของไทยจะพบว่ามกีารสนับสนุนซึ่งกนัและกนัของขบวนการ 
คนเสื้อแดงกบัพรรคไทยรกัไทย กรณีของอินโดนีเซียก็จะพบว่ามขีบวนการเคลื่อนไหวของ
นักศกึษาและประชาชนที่ไปสนับสนุนพรรคการเมอืงของ เมกาวะต ีซูการโ์นบุตร ี(Megawati 
Sukarnoputri) 4) มลีกัษณะของการสรา้งประเดน็ร่วมต่อสาธารณะเพื่อระดมมวลชนโดยพึง่พา
การเกดิขึน้ใหม่ของวถิขีองโลกไซเบอร ์แต่ทัง้สองขบวนกม็คีวามแตกต่างกนัโดยกรณีของไทย  
มกีารสร้างเป็นขัว้ กล่าวคอื 1) เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม หรอืเป็นขบวนการ 
ภาคประชาชน เพราะไปผนวกรวมเขา้กบัชนชัน้น า กองทพั และสถาบนัทางการเมอืง 2) เกดิเป็น
ขัว้ขึน้สองขัว้ตามการแบ่งตวัของชนชัน้น าและการสรา้งความหมายที่มต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิ 
โลกาภวิตัน์ และประชาธปิไตย 3) เป็นการสรา้งขบวนการทางการเมอืงแบบคู่ตรงกนัขา้มของ
ขบวนการทางการเมอืง ไม่ใช่พรรคการเมอืง ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 3 ประการนี้ไม่เกิดขึ้นใน 
การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริปู 1998 ของอนิโดนีเซยี 
 ส าหรบัการเปรยีบเทยีบกบัขบวนการ ลสัการ ์จฮิดั ออนไลน์ (Laskar Jihad online) 
ของอนิโดนีเซยี กจ็ะพบความเหมอืนกนัที ่1) มกีารสรา้งขบวนการภาคประชาชนเป็นสองขบวนการ 
2) มกีารพึง่พาบทบาทของการสื่อสารของโลกไซเบอร ์3) มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการวพิากษ์ลกัษณะ
ทางประวตัศิาสตร ์ความคดิ ความเชื่อ และวฒันธรรมของคู่ตรงกนัขา้ม แต่ทัง้สองขบวนการจะมี
ความแตกต่างกนัทีก่รณีของไทย 1) เป็นเรื่องอุดมการณ์ประชาธปิไตยและมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั
ชนชัน้น าของสงัคม แต่ในกรณขีอง ลสัการ ์จฮิดั (Laskar Jihad) เป็นเรื่องอุดมการณ์ทางศาสนา
และมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการปกครองตนเอง 2) กรณีของไทยไม่มกีารน าเสนอเพื่อการสรา้ง
เป็นขบวนการของการเสยีสละ เป็นตน้ 
 3.  การปฏบิตักิารของโลกไซเบอรแ์ละการเปลีย่นวถิขีองการสื่อสาร 
 จากบทความของ เกษียร เตชะพีระ ตัง้ข้อสงัเกตว่า การใช้สื่อประกอบการสร้าง
ปรากฏการณ์สนธ ิลิม้ทองกุล ทีส่รา้งขึน้จากการจดักจิกรรมทางการเมอืงของรายการเมอืงไทย
รายสปัดาห์สญัจร ที่มทีัง้เคเบลิทวี ีหนังสอืพมิพ์ นิตยสาร หนังสอื ซดี ีและเวบ็ไซต์ เพื่อสรา้ง
ประเดน็เชงิรกุต่อสาธารณะ จนสามารถสรา้งการสื่อสารทางการเมอืงทีฝ่่าวงลอ้มการปิดกัน้ของ
ฝ่ายรฐับาลได้ และการค้นพบของ พฤกษ์ เถาถวลิ ที่อธบิายว่า มกีารเปลี่ยนแปลงการสื่อสาร
ทางการเมอืงเกดิขึน้ในภาคชนบทของไทย ที่เปลีย่นไปจากการรบัขอ้มลูจากฟรทีวี ีผู้ใหญ่บา้น 
ก านนั หอกระจายข่าว ซึง่เป็นสื่อและประเดน็การสื่อสารทีอ่ยู่ในการก ากบัของรฐัและสื่อมวลชน 
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ไปเป็นการติดตัง้จานรบัสญัญาณดาวเทยีม วทิยุชุมชน การสรา้งพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมใน
ชุมชนโดยการโทรศพัท์ไปร่วมสนทนาในรายการวิทยุ การรบัชมซดี ีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
รวมทัง้การดาวน์โหลดภาพและเสยีงจากเวบ็ไซตต์อ้งหา้ม ฯลฯ 
 ผู้วจิยั มคีวามเห็นว่า การอธบิายกระบวนการใช้สื่อของ เกษียร เตชะพรีะ ซึ่งเป็น
การศึกษาขบวนการคนเสื้อเหลือง และ การศึกษาของ พฤกษ์ เถาถวิล ซึ่งเป็นการศึกษา
ขบวนการคนเสื้อแดง ต่างมลีกัษณะของการใช้สื่อที่เหมอืนๆ กนั คอื 1) เป็นการประกอบ
เครื่องมอืการสื่อสารที่เป็นสื่อใหม่และโลกไซเบอร์เข้าด้วยกนั 2) เป็นการรวมกนัของสื่อที่มี
โครงสรา้งการสื่อสารแบบกระจายออกจากศูนยก์ลางและโครงสรา้งแบบเครอืข่าย 3) เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏบิตักิารทางการเมอืง 4) เป็นสื่อภาคนอกรฐั ไม่ว่าจะเป็น เคเบลิทวี ีวทิยุชุมชน 
อินเตอร์เน็ต ซดีี การโหลดข้อมูล ฯลฯ ที่มผีลต่อการสร้างโครงสร้างของการสื่อสารขึ้นใหม ่      
ทีเ่ปลีย่นบทบาทจากการเป็นผู้รบัแล้วแปรผลขอ้มูลข่าวสาร เป็นผูร้่วมผลติขอ้มูลข่าวสาร เช่น 
การโทรศพัทเ์ขา้ไปรว่มสนทนาในรายการวทิยชุุมชน หรอืแมก้ระทัง่การเปลีย่นจากผูฟ้งัรายการ
โดยทัว่ไป ไปสู่การเป็นเจ้าของรายการในวทิยุชุมชนหรอืในรายการของเคเบลิทวีี แต่ก็ยงัคง
บทบาทของการรบัและแปรผลขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะไว้อกีทางหนึ่งด้วย  5) การเปลี่ยน 
แปลงทางโครงสร้างของการสื่อสารของไทยนี้ ได้สร้างช่องทางและวถิขีองการสื่อสารขึ้นใหม ่   
ทีอ่นิเตอรเ์น็ตและโลกไซเบอร ์ได้น าพาขอ้มลูข่าวสารทางการเมอืงเขา้ไปเป็นประเดน็สนทนา
แลกเปลีย่นเพิม่เตมิจากการสื่อสารกนัในเรือ่งทัว่ไปของชวีติประจ าวนั ดงัจะพบเหน็คนหนุ่มสาว 
คนในวยัท างาน ที่เข ้าร่วมการชุมนุมทางการเมอืงของกลุ ่มพนัธมติร หรอืในกรณีของ  
การต่อเชื่อมสญัญาณการถ่ายทอดไปยงัเคเบลิทวีทีอ้งถิน่และวทิยุชุมชน การเชื่อมโยงเครอืข่าย
ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตไปใช้ในรายการวิทยุชุมชน รวมทัง้สร้างการมสี่วนร่วมจาก  
การพูดคุยในรายการวิทยุ ก็ย่อมจะส่งผลต่อไปยงัการสื่อสารแบบเผชิญหน้าของวิถีชุมชน 
อีกต่อหนึ่ง จนน าไปสู่การประสานกันใหม่ระหว่างแกนน าของขบวนการในระดบัชุมชนกับ 
ศูนยก์ารน าของขบวนการคนเสื้อแดงในส่วนกลาง ซึง่เป็นการสรา้งตวักลางในการประสานงาน
ใหมท่ีไ่มพ่ึง่พาตวักลางเดมิทีเ่ป็นเครอืข่ายของนักการเมอืงของพรรคไทยรกัไทย 6) การสื่อสาร
ทีเ่กดิขึน้ใหมข่องขบวนการทางการเมอืงของไทย เป็นการสรา้งขึน้นอกภาครฐั เป็นการรวมของ
โครงสรา้งการสื่อสารแบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง (ทวีดีาวเทยีม วทิยุชุมชน หนังสอืพมิพ์) 
กบัโครงสรา้งการสื่อสารแบบเครอืข่าย (อนิเตอรเ์น็ต) เป็นการสื่อสารที่มโีครงสรา้งแบบตาข่าย
โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิการทางการเมอืงที่แนบแน่น แต่ไม่รวมกับการสื่อสารทาง
การเมอืงของรฐั ไม่เหมอืนกบัโครงสรา้งแบบตาข่ายตามการศกึษาของ บอนเชค็ (Boncheck) 
มากไปกว่านัน้ ยงัเป็นโครงสรา้งทีป่ะทะกบัการสื่อสารของรฐั ดว้ยซ ้าไป 
 ผู้วิจ ัย มีความเห็นว่า บุคลิกลักษณะของวิถีการสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่และมีการ
เปลี่ยนแปลงในระดบัโครงสรา้ง ที่เปลี่ยนวถิขีองการรบัสารเป็นผูร้่วมผลติสาร อย่างน้อยทีสุ่ด  
กย็อ่มจะสรา้งความเขม้ขน้ของการสื่อสารทีม่ากขึน้กว่าเดมิ ไม่ใช่การมากขึน้ตามจ านวนของสื่อ
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แต่มากขึน้ตามจ านวนของการเป็นผูผ้ลติสาร และเป็นการสรา้งความคดิสาธารณะทีม่ผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงทางการเมอืงหรอืน าไปใช้เป็นการปฏบิตักิารในทางการเมอืง มากไปกว่านัน้ ผลที่
เกดิต่อเนื่องจากความเขม้ขน้ของการสื่อสารยงัไปผนวกรวมเขา้กบัคุณสมบตัขิองการเป็นสงัคม
เครอืขา่ย ทีด่า้นหนึ่ง รวบรวมประชาชนทีม่คีวามคดิเหน็เหมอืนกนั สอดคลอ้งกนัเขา้มารวมเป็น
กลุ่มก้อนเดยีวกนั แต่อกีดา้นหนึ่ง กปิ็ดกัน้ กดีกนัความคดิเหน็ทีไ่ม่เหมอืนกนั ไม่สอดคลอ้งกนั 
ออกไปจากเครอืข่าย ลกัษณะดงักล่าว เป็นองค์ประกอบส าคญัต่อการสร้างขัว้ทางการเมอืง  
ซึ่งเป็นผลผลติของระบบความสมัพนัธ์ของข้อมูลข่าวสารในระบบสงัคม ไม่ใช่ความสมัพนัธ์
ทางการผลติในระบบเศรษฐกจิ 
 
 



บทท่ี  3 
 
 

อินเตอรเ์น็ตกบัการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งการส่ือสารของไทย 
 

การศกึษาในบทนี้ จะศกึษาถงึพฒันาการของการใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารใหม่ๆ หรอื
นโยบายของรฐับาลในช่วงก่อนหน้านี้ที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของการสื่อสารของ
ไทย ในบทน้ีผูว้จิยั มุง่ทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูเพื่อการอธบิายถงึพฒันาการของเทคโนโลยกีารสื่อสาร 
ที่ท าให้โครงสร้างของการสื่อสาร วถิีของการสื่อสารและมติิต่างๆ ของสงัคม เศรษฐกิจ และ
การเมอืงที่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลของการเปลีย่นแปลงของการสื่อสาร  
ทีม่ต่ีอการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการเคลื่อนไหวทางการเมอืง โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 
ส่วน คอื  

1. ส่วนทีห่นึ่ง พฒันาการของอนิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย 
2. ส่วนทีส่อง บทบาทของสื่อกบัการเคลื่อนไหวทางสงัคม 
3. ส่วนทีส่าม การเปลีย่นแปลงของการสื่อสารของไทย  

 
ส่วนท่ีหน่ึง  พฒันาการของอินเตอรเ์น็ตในประเทศไทย 
 

ประวติัศาสตรข์องการใช้อินเตอรเ์น็ตของไทย 
            ประวตัิและพฒันาการของการใช้อินเตอร์เน็ตของโลกมาจากการพฒันาเครอืข่าย 
การสื่อสารเพื่อการใชง้านของกระทรวงกลาโหมสหรฐัอเมรกิาในชื่อ อารป์า (ARPA : Advanced 
Research Project Agency) ที่เริม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2512 โดยประมาณ โดยที่มกีารแบ่งยุคของ
อนิเตอรเ์น็ตไว้เป็น 3 ยุค คอื ยุคแห่งเครอืข่ายทางการทหาร ยุคแห่งเครอืข่ายทางการศกึษา   
วจิยัและพื้นที่การสื่อสารในอุดมคติ และยุคแห่งเครอืข่ายเพื่ อการพาณิชย์ โดยในยุคที่สามนี้  
ถอืว่าเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตไดก้า้วเขา้สู่รปูแบบไฮเปอรเ์ทก็ซห์รอืเวริล์ ไวด ์เวบ็ (www) 
 อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มมีการใช้ในปี พ.ศ.  2530 โดยเป็นการเชื่อมต่อ
มนิิคอมพวิเตอร ์(Mini computer) ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรแ์ละสถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี (AIT) ไปยงัมหาวทิยาลยัเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี แต่ในครัง้นัน้ยงัเป็นการเชื่อมต่อ
ผ่านสายโทรศพัท์ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2535 ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์
แห่งชาต ิ(NECTEC) ไดท้ าการเชื่อมต่อคอมพวิเตอรก์บัมหาวทิยาลยั 6 แห่ง ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบัน
เทคโนโลยแีละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาตมิหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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เขา้ดว้ยกนัเรยีกว่า “เครอืขา่ยไทยสาร” โดยมมีหาวทิยาลยัและหน่วยงานราชการเขา้มาเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายนี้ เพิ่มเติมอีกเป็นจ านวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ความต้องการในการใช้
อนิเตอร์เน็ตจากภาคเอกชนมมีากขึ้น การสื่อสารแห่งประเทศไทยจงึได้ร่วมมอืกบัเอกชนเปิด
บรกิารอนิเตอรเ์น็ตให้แก่บุคคลและผู้สนใจทัว่ไปเป็นสมาชกิ พรอ้มจดัตัง้หน่วยการให้บรกิารที่
เรยีกว่า “ผู้ให้บรกิารอินเตอร์เน็ต” หรอื ISP (Internet Service Provider) จนกระทัง่เป็นที่
แพรห่ลายในปจัจบุนั (จกัรกฤษณ์  มะสะพนัธ.์  2551 : 1 - 2) 
 การเริม่ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตในไทยนัน้ เริม่จากสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานของรฐั 
จากการใช้งานเพื่อการวิจ ัยไปสู่การใช้งานเชิงบุคคลและการพาณิชย์ของเอกชนตัง้แต่        
พุทธทศวรรษ 2530 และเพิม่จ านวนผูใ้ชม้ากขึน้ตามล าดบั จากการใชง้านทีม่เีพยีง 30 คน ในปี 
พ.ศ. 2534 เป็น 6 ลา้นกว่าคน ในปี พ.ศ. 2546 รายละเอยีดปรากฏตามตารางที ่3.1 และยงัมี
การขยายตัวโดยต่อเนื่อง และจากรายงานการส ารวจการใช้เครื่องมอื/อุปกรณ์ เทคโนโลย ี    
สารสนเทศ ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 จนถงึ พ.ศ. 2548 กพ็บว่า ในปี พ.ศ. 2548 มผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต
เพิม่ขึน้เป็น 8.5 ลา้นคน โดยขยายตวัจากปี พ.ศ. 2547 มากถงึ 20% และ ปี พ.ศ. 2549 มจี านวน
เพิม่ขึน้เป็น 11.4 ลา้นคน (ศริขิวญั เจรญิวริยิะกุล.  2551 : 6) 
 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2534 จนถงึ พ.ศ. 2546 
 

ปี พ.ศ. จ านวนผูใ้ช้อินเตอรเ์น็ต (ล้านคน) หมายเหต ุ
2534 30 ขอ้มลูของ NECTEC 
2535 200 ขอ้มลูของ NECTEC 
2536 8,000 ขอ้มลูของ NECTEC 
2537 
2538 

23,000 
45,000 

ขอ้มลูของ NECTEC 
ขอ้มลูของ NECTEC 

2539 70,000 ขอ้มลูของ NECTEC 
2540 220,000 Internet Thailand / NECTEC 
2541 670,000 Internet Thailand / NECTEC 
2542 1,500,000 ISP Club / NECTEC 
2543 2,300,000 ISP Club / NECTEC 
2544 3,500,000 NECTEC/household survey 
2545 4,800,000 Estimate by NECTEC 
2546 6,031,300 NECTEC survey 

ทีม่า : (จ านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย.  5 พฤษภาคม 2555) 
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 ล่าสุดจากการส ารวจขอ้มลูและจดัท าสถติ ิของ บรษิทั ศูนยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์น็ต
ไทย จ ากดั พบว่า ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตแลว้ทัง้สิน้ 25,090,390 คน และ
มกีารใช้งานอินเตอรเ์น็ตโดยเฉลี่ยวนัละประมาณ 6 ล้านคน และมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง
ตดิต่อกนั โดยสถติขิองปี พ.ศ. 2554 เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2553 แลว้มกีารขยายตวัมากถงึ 
26.77% รายละเอยีดปรากฏตามภาพที ่3.1 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1  แสดงจ านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 จนถงึ พ.ศ. 2555 
ทีม่า : (จ านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย.  5 พฤษภาคม 2555) 

 
 การขยายตวัของการใชอ้นิเตอรเ์น็ตขา้งต้นทีม่จี านวนผูใ้ชง้านมากถงึ 25 ลา้นคนนัน้ 
เป็นผลมาจากโทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน (Smart phone) ได้พฒันาการรองรบั 
การให้บรกิารอนิเตอรเ์น็ตได้ทุกที่ทุกเวลา (Mobile internet) เพิม่มากขึน้ ราคาของอุปกรณ์ 
ที่รองรบัการใช้งานของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงปรบัตัวลดลงและมอุีปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบใหม่ๆ ที่ทยอยออกมาสร้างกระแสความตื่นตัวในการใช้งาน เช่น ไอแพด ( iPad)  
ความนิยมในการใช้งานเครอืข่ายสังคมออนไลน์ที่ท าให้ผู้ใช้อนิเตอรเ์น็ตต้องการความสะดวก
รวดเรว็ในการติดตามค้นหาข้อมูลหรอืติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน นโยบายภาครฐัที่มุ่งเน้น  
ให้เกดิการสรา้งโครงข่ายความเรว็สูงจากแผนแม่บทของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กนัยายน 2552 
16,509,992 

กนัยายน 2553 
19,791,588 (+19.87%) 

สิงหาคม 2554 
25,090,390 (+26.77%) 
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จนท าใหก้ารสื่อสารผ่านอนิเตอรเ์น็ตไดพ้ฒันาเขา้สู่ยคุ “เวบ็ 2.0” (web 2.0) อย่างเตม็ตวั (สุฐติา 
เรอืงรองหริญัญา.  2554 : 2 - 3) 
 จากการส ารวจของบริษัท ศูนย์วิจ ัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ ากัด พบว่า
พฤตกิรรมการใช้งานอนิเตอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั นัน้ มกีารใช้ประโยชน์
เพื่อการบนัเทิง เล่นเกมส์และติดตามข้อมูลข่าวสารของบุคคลในสังคม เป็น 3 ล าดับแรก 
รายละเอยีดปรากฏตามตารางที ่3.2  
 
ตารางท่ี 3.2 ความนิยมของการใชอ้นิเตอรเ์น็ตของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2534 จนถงึ 

พ.ศ. 2546 
 

ท่ี หมวดของเวบ็ไซต ์
จ านวนท่ีมีอยู ่ การใช้งาน 

จ านวน % % + (เพ่ิม) / - (ลดลง) 
1 บนัเทงิ 965 8.17 37.50 -0.47 
2 เกมส ์ 587 2.43 13.26 +1.27 
3 บุคคล - สงัคม 903 7.65 10.41 +0.70 
4 ขา่ว - สือ่ 435 3.68 7.42 +0.38 
5 ชอ้ปป้ิง 1,067 9.04 5.56 -0.79 
6 กฬีา 313 2.65 5.10 +0.77 
7 ธุรกจิ 1,338 11.33 3.38 -0.45 
8 ยานยนต ์ 303 2.57 2.61 -0.24 
9 ธนาคาร - การเงนิ 211 1.79 2.18 0.00 
10 การศกึษา 1,325 11.22 2.12 -0.19 
11 ศลิปะ - วฒันธรรม 324 2.74 2.09 -0.24 
12 คอมพวิเตอร ์ 590 5.0 1.84 +0.18 
13 มอืถอื - พดีเีอ 200 1.69 1.64 +0.08 
14 อนิเตอรเ์น็ต 779 6.6 1.59 -0.85 
15 ท่องเทีย่ว 919 7.78 1.16 -0.09 

ทีม่า : (ความนิยมของการใชอ้นิเตอรเ์น็ตของประเทศไทย.  1 กนัยายน 2555) 
 
 ปจัจุบันประเทศไทย จดัตัง้หน่วยงานในระดับกระทรวงคือ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรอืเรยีกกนัโดยยอ่ว่า ไอซที ีเป็นผูร้บัผดิชอบดแูลงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
อนิเตอรเ์น็ตและมหีน่วยงานทีเ่ป็นองคก์รก ากบัดูแลทีเ่รยีกว่า คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ซึ่งเป็นองค์กรอสิระท าหน้าทีก่ ากบั
การด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยกีารสื่อสาร การให้บรกิารต่อประชาชน รวมทัง้ผลกระทบ
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ในดา้นต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูบ้รโิภค หน่วยงานในระดบัชาตทิัง้สองมคีวามเกี่ยวขอ้งต่อการจดั
ระเบยีบต่างๆ ทีเ่ป็นกฎหมาย  
 อย่างไรก็ตาม กว่าที่จะมีการจดัโครงสร้างและรูปแบบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับ 
การสื่อสารของอนิเตอรเ์น็ต นัน้ ในภาครฐัมกีารเริม่ต้นดว้ยการจดัตัง้ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์
และคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) ขึน้ในวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2529 มสีถานะเป็นหน่วยงาน
ในสงักดัของกระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการพลงังาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 มกีารปรบั
สถานะของศูนยแ์ห่งนี้โดยรวมกบังานอื่นๆ ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนั เป็นส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(NSTDA) สงักดักระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม โดยมี
สถานะเป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการ มคีณะกรรมการเป็นผูก้ ากบัดูแลโดยตราเป็น
กฎหมายว่าดว้ยการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. 2534 มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ
เทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาต ิขึน้ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีในปี พ.ศ. 2535 เพื่อก าหนด
เป็นแนวปฏบิตัิส าหรบัการรณรงค์การใช้อนิเตอรเ์น็ตในการบรหิารราชการของประเทศ หรอื  
การใชง้านในภาครฐั โดยทีม่คีวามต่อเนื่องมาจนเป็นกระทรวงไอซทีใีนปจัจบุนั 
 ส าหรบัภาคเอกชน นั ้น มีการรวมตัวของผู้ประกอบการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อินเตอร์เน็ต เป็นชมรมผู้ดูแลเว็บไทย ในปี พ.ศ. 2542 และพฒันาจดัตัง้เป็น “สมาคม” ในปี     
พ.ศ. 2545 พร้อมกบัมโีครงการรณรงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์หรอือนิเตอร์เน็ตไป
ในทางทีส่รา้งสรรค์ เช่น โครงการไทยแลนดค์ลนีเน็ตดอทคอม (http://www.thaicleannet.com) 
ซึง่เป็นโครงการทีร่ณรงคใ์หม้กีารใชง้านทัง้ผูใ้ห้บรกิารและผูใ้ชง้านเป็นไปด้วยความมจีรยิธรรม       
โดยการด าเนินงานในลกัษณะนี้มทีัง้ในระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ เช่น การจดัตัง้ชมรมเวบ็มาสเตอร์
ภูเก็ต - อนัดามนั การรวมตวักนัเพื่อร่วมพฒันา ในฝ่ายของเอกชนยงัมอีีกหลายองค์กร เช่น 
ชมรมผูป้ระกอบการรา้นอนิเตอรเ์น็ตคาเฟ่ สมาพนัธผ์ูป้ระกอบการอนิเตอรเ์น็ตแห่งประเทศไทย 
รวมทัง้การจดัตัง้องคก์รและโครงการแบบอาสาสมคัรและองคก์รประชาสงัคม 
 นอกจากนี้ ในยุคเริม่ต้น ยงัมกีารพฒันาเว็บไซต์ที่ เป็นเครื่องมอืส าหรบัการสืบค้น
ขอ้มลู เช่น เวบ็ไซต์สยามกูรดูอทคอม (http://www.siamguru.com) ในปี พ.ศ. 2543 มกีารจดัตัง้ 
เวบ็บอรด์เพื่อกระตุน้การสนทนาและการใชง้านของเวบ็ไซตพ์นัทปิดอทคอม (http://www.pantip. 
com) ซึง่ตอนแรกคณะผูก่้อตัง้ไดจ้ดัท าเป็นนิตยสารออนไลน์ (Electronic magazine) โดยน าระบบ 
การรว่มสนทนา (Interactive) มาบวกรวมไวเ้ป็นบรกิารดว้ย แต่ปรากฏว่าไดร้บัความนิยมและมี
การพฒันาหอ้งการสนทนาไปยงัเรื่องต่างๆ รวมทัง้เรื่องการเมอืงจนกลายมาเป็นเวบ็ไซต์ประเภท 
เวบ็บอรด์ซึง่เป็นทีนิ่ยมมาจนถงึปจัจุบนั (เป็นเวบ็ไซต์ทีไ่ม่มกีระดานข่าว เริม่ต้นโดยการน าเสนอ
ประเดน็ของทมีงานของเวบ็ไซต์แลว้เปิดใหม้กีารสนทนา) โดยในกรณีของเวบ็บอรด์ของพนัทปิ
นี้ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้รกิารเป็นผูต้ ัง้ประเดน็ไดโ้ดยตนเอง 
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การเติบโตของอินเตอรส่ื์อเชิงสงัคมและส่ือใหม่ 
1. เวบ็ไซตแ์ละอนิเตอรเ์น็ต 

1.1 การเตบิโตของโลกอนิเตอรเ์น็ต 
  จากการส ารวจขอ้มลูของศูนยส์ถติอินิเตอรเ์น็ตโลก (Internet World Stats) ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 พบว่า ทัว่โลกมผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตจ านวนทัง้สิน้ 2,267 ลา้นคน คดิเป็น 
32.7% ของประชากรโลกที่มอียู่ทัง้สิ้น 6,930 ล้านคน โดยผู้ทีใ่ช้อนิเตอรม์ากจะอยู่ในทวปี
อเมรกิาเหนือ โอเชยีนเนีย/ออสเตรเลยี ลาตนิอเมรกิา/คารบิเบยีน 
   

 
 

ภาพท่ี 3.2  แสดงจ านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่โลก  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

ทีม่า : (จ านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่โลก.  5 พฤษภาคม 2555) 
 
 ผลต่อเนื่ องทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อใหม่โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตมี 
ความส าคัญต่อช่องทางและพฤติกรรมการรับข่าวสารของประชาชนมากขึ้นตามไปด้วย  
ดังปรากฏในผลส ารวจการรับสื่อของคนอเมริกันในกรณีแผ่นดินไหวที่เฮติ ซึ่งจัดท าโดย 
ศูนย์วจิยั พวิ (Pew Research Center) พบว่า คนอเมรกินัโดยเฉลี่ยติดตามข่าวสารข้อมูล 
ภยัพบิตัใินเฮติ (ปี ค.ศ. 2010) ผ่านอนิเตอรเ์น็ตสูงถงึ 31% รองจากทวีทีี่มสีดัส่วนอยู่ที่ 69% 
ในขณะทีแ่ต่เดมิการใชอ้นิเตอรเ์น็ตเป็นช่องทางตดิตามขา่วสารประเภทนี้ เช่น กรณีพายุเฮอรเิคน 

อเมรกิาเหนือ 

โอเชยีเนีย/ออสเตรเลยี 

ยโุรป 

ละตนิอเมรกิา/ 
แครเิบยีน 

ตะวนัออกกลาง 

เฉลีย่ทัว่โลก 

เอเชยี 

แอฟรกิา 
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คทัรนีา (ปี ค.ศ. 2005) และกรณี 9/11 (ปี 2001) มเีพยีง 21% และ 5% ตามล าดบัเท่านัน้ 
(วรพจน์ วงศก์จิรุง่เรอืง.  2554; อา้งถงึใน ปกป้อง จนัวทิย.์  2553 : 369) 
 นอกจากจะมกีารนิยมใชก้ารสื่อสารโดยอนิเตอรเ์น็ตในการตดิตามข่าวสารในกรณี
ขา้งต้นแลว้ ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืเกดิภยัพบิตั ิอนิเตอรเ์น็ต มกัจะถูกเลอืกใชเ้ป็นสื่อกลาง
ส าหรบัการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและเพื่อการรณรงค์ต่างๆ เช่น ส านักงานกาชาดอเมรกิัน 
(American Red Cross) ได้ใช้การสื่อสารผ่านทัง้เวบ็ไซต์ ทวติเตอร ์เฟซบุ๊ค ฟลกิร ์และสรา้ง
ห้องข่าวออนไลน์พเิศษ หรอื ส านักงานกาชาดสากล (Red Cross) ได้เผยแพร่ขอ้ความขอรบั
การสนับสนุนการบรจิาคเงนิโดยใช้ขอ้ความว่า เฮต ิ(HATI) ผ่านโทรศพัท์มอืถอืและทวติเตอร ์
และเอสเอ็มเอส (SMS) เพื่อขอรบัการบรจิาคเงนิ 10 เหรยีญสหรฐั (หรอืตามความสมคัรใจ)  
ซึง่ปรากฏว่าในการรณรงค์ผ่านช่องทางส านักงานกาชาดสากล ไดร้บัเงนิสนับสนุนไปมากกว่า 
35 ล้านเหรยีญสหรฐั จากผู้บรจิาคกว่า 900,000 คนทัว่โลก ภายในเวลา 2 - 3 วนั เท่านัน้ 
(วรพจน์ วงศก์จิรุง่เรอืง.  2554; อา้งถงึใน ปกป้อง จนัวทิย.์  2553 : 371) 

1.2 การเตบิโตของอนิเตอรเ์น็ตไทย 
 การขยายตวัของอนิเตอรเ์น็ตในไทยที่เป็นมาโดยล าดบั นอกจากจะมกีารรณรงค์
เพื่อการใช้งานในองค์กรของหน่วยงาน ส่วนราชการและมหาวทิยาลยัแล้ว ยงัมกีารใช้งานใน
องค์กรภาคประชาสงัคม (Civil society organizations : CSOs) ไม่ว่าจะเป็นองค์กรพฒันา
เอกชน สมาคม ชมรม กลุ่มสาขาอาชพีหรอืการจดัตัง้กลุ่มองคก์รโดยการจดัท าเป็นเวบ็ไซต์ เพื่อท า
หน้าทีส่ ื่อสารหรอืใหข้อ้มูลโดยตรง เช่น เวบ็ไซต์ประชาชนดอทเน็ต (http://www.prachachon.net) 
เวบ็ไซตส์ านกัขา่วประชาธรรม (http://www.pnn.net) และเวบ็ไซตบ์า้นนอกดอทคอม (http://www. 
bannok.com) เวบ็ไซต์ของมลูนิธกิองทุนไทย (http://www.thaingo.org) เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั
เที่ยงคนื (http://www.midnightuniv.org) รวมทัง้โครงการสารานุกรมออนไลน์แบบมสี่วนร่วม 
(th.wikipedia.org) หนังสอืพมิพอ์อนไลน์ประชาไท (http://www.prachatai.com) เวบ็ไซต์ของ
สถาบนัขา่วอศิรา (http://www.tjanews.org) เวบ็ไซต์ของเครอืข่าย ศูนยเ์ฝ้าระวงัเชงิองคค์วามรู้
สถานการณ์ภาคใต้ (http://www.deepsouthwatch.org) โดยที่เว็บไซต์เหล่านี้มคีวามประสงค์ 
ทีจ่ะน าเสนอขอ้มลูขา่วสารทีส่ ื่อหลกัไม่น าเสนอเป็นข่าว แต่องคก์รภาคประชาสงัคมเหล่านี้ เหน็ว่า 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัความเดอืดร้อนของประชาชนในระดบัรากหญ้า และเป็นการน าเสนอ
ขอ้มลูข่าวสารทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึผลเชงิพาณิชย ์(พรรษาสริ ิกุหลาบ.  2550 : 12, พริงรอง รามสูต 
รณะนนัทน์. 2547 : 2 - 3) 
 ในขณะเดยีวกนั องคก์รภาคประชาสงัคม กใ็ชเ้วบ็ไซต์และการสื่อสารโดยอนิเตอรเ์น็ต
เพื่อการรณรงคใ์นโครงการต่างๆ เช่น การใช้เป็นช่องทางรบัสิง่ของบรจิาคเพื่อน าไปใชด้ าเนิน
กจิกรรมช่วยเหลอืชนบทห่างไกล รวมทัง้เป็นศูนย์กลางของการระดมอาสาสมคัรในโครงการ
จกัรยานมือสอง โครงการครูอาสาและโครงการชุดนักเรียนมือสองของเว็บไซต์บ้านนอก
ดอทคอม และกลุ่มศิลปวฒันธรรมกระจกเงา ซึ่งเป็นการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยเีพื่อ  
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การสื่อสารส าหรบัการรองรบัในกจิกรรมต่างๆ เช่นเดยีวกบัองค์กรพฒันาเอกชนที่มขีอบเขต 
การด าเนินงานในระดบัโลก เช่น ส านกังานกาชาดสากล (พริงรอง รามสตู รณะนนัทน์.  2547 : 2 - 3) 
 นอกจากเวบ็ไซต์และอนิเตอรเ์น็ต จะมกีารใชง้านในหน่วยงานภาครฐั มหาวทิยาลยั 
ธุรกจิเอกชน องคก์รภาคประชาสงัคมแลว้ เวบ็ไซต ์อนิเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยกีารสื่อสารใหม่ๆ 
เหล่านี้ ยงัมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยตรง  
มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูและเครอืขา่ยการสื่อสารรว่มกบัวทิยชุุมชน และเคเบลิทวี ีโดยเฉพาะอย่างยิง่
ทัง้ก่อนและหลงัช่วง 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ท าให้ประชาชนมทีางเลอืกในการบรโิภคขอ้มูล
ข่าวสารมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการฟงัวทิยุชุมชนทางอนิเตอรเ์น็ต การรบัข่าวทางโทรศพัทม์อืถอื 
การอ่านขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์เวบ็บลอ็ก ยทููบ ฯลฯ ซึง่นอกจากจะเป็นการเพิม่
ช่องทางการสื่อสารของประชาชนแล้ว ยงัแสดงถงึบทบาททีล่ดลงของสื่อหลกั แสดงถงึบทบาท
ของฝา่ยผูร้บัสารทีส่ามารถเลอืกทีจ่ะรบัสารเฉพาะทีต่วัเองต้องการได ้พรอ้มกนันัน้กย็งัสามารถ
เป็นผูผ้ลติและน าเสนอขอ้มลูต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง (วรษิฐ์  ลิม้ทองกุล.  2553; อ้างถงึใน กานต์ 
ทศันภกัดิ.์  2554 : 6) 

1.3 การเตบิโตของโทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟน 
 โทรศพัทม์อืถอืหรอืทีเ่รยีกกนัในภาษาองักฤษว่า เซลลูลาร ์โฟน (Cellular phone) 
หรอื โมบาย โฟน (Mobile phone) หรอื ไวรเ์ลส โฟน (Wireless phone) ซึง่ต่างจากโทรศพัท์ 
ทีใ่ช้งานในบ้านหรอืทีท่ างานที่เป็นแบบใชส้ายหรอื คอร์ดเลส โฟน (Cordless phone) นัน้มี
ข้อมูลบนัทกึว่า มกีารใช้งานเชงิการค้าเป็นครัง้แรกในสหรฐัอเมรกิา เมื่อวนัที่ 13 ตุลาคม  
ค.ศ. 1983 โดยบรษิทั อเมรเิทค (Ameritech) แต่จุดเปลีย่นครัง้ส าคญัของโทรศพัทม์อืถอืไดเ้กดิขึน้
เมือ่บรษิทัเอทแีอนท ี(AT&T) ไดน้ าเอาระบบเหมาจา่ยรายเดอืนโดยการคดิค่าใชจ้่ายตามจ านวน
เวลาทีจ่ ากดัไวร้วมทัง้การบรกิารอื่นๆ มาเสนอเป็นเงื่อนไขส าหรบัการใหบ้รกิารในปี ค.ศ. 1998 
จนสร้างเป็นปรากฏการณ์ของการขยายตัวการใช้โทรศัพท์มอืถือไปอย่างกว้างขวางทัว่โลก  
เป็นการปฏวิตักิารสื่อสารแบบไรส้าย (Wireless revolution) จนถงึปจัจุบนัสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ซึง่เป็นองคก์รของสหประชาชาต ิ
เปิดเผยว่า ตวัเลขของผู้ลงทะเบยีนใช้โทรศพัท์มอืถือทัว่โลก มจี านวน 4,600 ล้านเลขหมาย 
และคาดว่าจะถงึ 5,000 ลา้นเลขหมาย ในปี ค.ศ. 2010 ซึง่คดิเป็น 70% ของจ านวนประชากร
โลก ในการประมาณการนี้ ไอทยี ูไดเ้ปิดเผยว่า มกีารใชบ้รกิารโดยระบบบรอดแบนดห์รอืระบบ
อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงของโทรศพัท์มอืถอื ประมาณ 1,000 ลา้นเลขหมาย เพิม่ขึน้จากปีก่อน
หน้านี้ ซึง่มเีพยีง 600 ลา้นเลขหมาย โดยขยายตวัเพิม่ขึน้จากเดมิมากถงึ 40% (คาดผูใ้ชม้อืถอื
ทัว่โลกทะลุ 5 พนัลา้นคน. 25 เมษายน 2555, วรากรณ์  สามโกเศศ.  9 สงิหาคม 2555) 
 ส าหรบัประเทศไทย เริม่ใช้โทรศพัท์มอืถอืในปี พ.ศ.2529 โดยองค์การโทรศพัท์ 
แห่งประเทศไทย (ชื่อขณะนัน้) ได้เริม่เปิดให้บรกิารระยะแรกในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑลและ
จงัหวดัชายฝ ัง่ด้านตะวนัออก ในระบบเอ็นเอ็ม 470 (NM 470) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยทีี่มี
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บรกิารในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี (Nordic Mobile Telephone System) เป็นโทรศพัท์
แบบกระเป๋าหิว้ มนี ้าหนักประมาณ 1 - 5 กโิลกรมัต่อเครื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 การสื่อสาร 
แห่งประเทศไทย (ชื่อในขณะนัน้) ไดน้ าเอาระบบความถี่ของการสื่อสาร ความถี่ 800 เมกกะเฮริต์ 
(MHz) มาเปิดใหบ้รกิารและเป็นผลใหเ้ครื่องโทรศพัทม์ขีนาดเลก็ลง สามารถถอืไปมาไดส้ะดวก 
และการพฒันาการใช้งานโทรศพัท์มอืถอืของไทยก็ได้พฒันาขึน้โดยมหีน่วยงานของรฐัทัง้สอง
แห่งเป็นกลไกที่ส าคญัในการพฒันาโครงข่าย กฎหมาย รวมทัง้ท าหน้าที่เป็นองค์กรก ากบัดูแล
รวมทัง้จดัท าแผนแม่บทการพฒันากิจการโทรคมนาคมไปพร้อมๆ กนั และเปิดให้มเีอกชน 
เขา้รว่มบรกิาร โดยองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หส้มัปทานบรกิารกบับรษิทั แอดวานซ ์
อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) หรือ AIS เมื่อ 27 มนีาคม พ.ศ. 2533 และ การสื่อสาร 
แห่งประเทศไทย ได้ให้สัมปทานบริการกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชัน่ จ ากัด 
(มหาชน) หรอื Dtac ในปี พ.ศ. 2533 ตามล าดบั และใหส้มัปทานกบัเอกชนอกีหลายรายรวมทัง้
บรษิทัทรมูฟู หรอื Truemove โดยความรบัผดิชอบในการใหส้มัปทานกบัเอกชนทีอ่งคก์ารโทรศพัท์
แห่งประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทยเคยรบัผดิชอบอยู่นัน้ ปจัจุบนั รฐัได้โอนมาให้
อยู่ในความรบัผดิชองของ กสทช. (เป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการดูแลทัง้กิจการคลื่นเพื่อ 
การติดต่อสื่อสารของโทรศัพท์มือถือ กิจการวิทยุโทรทศัน์แบบกระจายเสียง และวิทยุเพื่อ 
การตดิต่อสื่อสารอกีดว้ย) 
 ปจัจุบนัการบรกิารโทรศพัท์มอืถือของไทยมผีู้ให้บรกิาร 3 ราย คอื AIS, Dtac 
และ Truemove โดยมจี านวนผู้ใช้โทรศพัท์มอืถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 จ านวนทัง้สิ้น 75.35    
ลา้นเลขหมาย และหากรวมบรกิารทีด่ าเนินการโดย บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) (TOT) และ   
ผูบ้รกิารรายยอ่ยอื่นอกีจะรวมยอดผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืทัง้สิน้ 75.5 ลา้นเลขหมาย คดิเป็น 109% 
ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ และมขีอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นหญงิ 56% เป็นชาย 44% (สถติิ
ผูใ้ชง้านโทรศพัทม์อืถอืประเทศไทย.  25 เมษายน 2555) 
 การพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารนัน้ ไม่ได้เกดิขึน้แต่เฉพาะในการจดัให้มบีรกิาร
ของเครอืข่ายการสื่อสารที่ขยายตวักว้างออกไปเท่านัน้ ยงัมกีารพฒันาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกและสร้างบรกิารใหม่ๆ ขึ้นเพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คน  
ในสังคมมีความเป็นไปได้ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกๆ เงื่อนไขตามที่ต้องการ จงึท าให้เกิด
อุตสาหกรรมในแขนงนี้ มกีารสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารต่างๆ ที่จะจดัใหม้กีารสนองตอบ
ต่อความต้องการเหล่านัน้ขึ้น เช่น โทรศัพท์อัจฉริยะ (Smart Phone) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี         
ที่ประยุกต์บรกิารของโทรศัพท์ให้อ านวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็น 
การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านอนิเตอรเ์น็ต การดูภาพยนตร ์การฟงัเพลง หรอืแมแ้ต่เป็นเลขานุการ
ส่วนตัวส าหรับการนัดหมาย  การบันทึกข้อมูลการติดต่อ การก าหนดตารางการท างาน
ประจ าเดอืน ฯลฯ เช่นเดยีวกบับริการที่มกีารใช้อยู่ในเครื่องคอมพวิเตอร ์เช่น วนิโดวส์โมบาย 
(Windows Mobile) ซึ่งเป็นบรกิารของบรษิทัไมโครซอฟท์ หรอื ซมิเบยีน (Symbian) ซึ่งเป็น
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ผลงานที่ร่วมกันของบรษิัท อีรคิสนั โนเกีย โมโตโรล่า และพชีัน่ หรอื แอนดรอย (Android)  
ซึง่เป็นบรกิารของบรษิทักูเกลิ หรอื แบลค็เบอรี ่(Blackberry) ซึง่เป็นบรกิารของบรษิทัรมิ หรอื 
ไอโฟน (iPhone) ซึง่เป็นบรกิารของบรษิทัแอพเปิล ผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่เพิม่ศกัยภาพของ
การใช้บรกิารของโทรศพัท์มอืถอืเหล่านี้ ได้ท าให้สถติขิองผู้ซื้อโทรศพัท์มอืถอืในไตรมาสแรก
ของปี 2553 เพิม่ขึน้จากไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2552 เป็นสดัส่วนที่เพิม่ขึน้ 48.7% ซึ่งเป็น
เพราะตอ้งการใชบ้รกิารของโทรศพัทอ์จัฉรยิะ และเมื่อพจิารณาถงึแนวโน้มกพ็บว่า ปจัจุบนัในปี 
พ.ศ. 2555 คนไทยใชบ้รกิารประเภทต่างๆ ของโทรศพัทอ์จัรยิะนี้ 18% ของจ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัท ์
มอืถอื ในขณะทีท่ ัว่โลกมกีารใชบ้รกิารนี้ไปแล้ว 30%  (บุษรา ประกอบธรรม.  3 พฤษภาคม 
2555) 

2. สื่อเชงิสงัคม (social media) 
2.1 บลอ็ก (Blog) และไดอารอีอนไลน์ (Diary online) 

 บล็อก เป็นรูปแบบการสื่อสารชนิดใหม่ที่เปิดบรกิารให้ผู้ใช้บนัทกึบทความของ
ตนเอง (Personal journal) เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเมอืง สตัวเ์ลีย้ง กฬีา ธุรกจิ และความรู้
ด้านวชิาการต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเขยีนแสดงความคดิเห็นของตนเองและรบัฟงัความคดิเห็น   
ของคนอ่านทีส่นใจบทความในบลอ็กหรอืพืน้ทีข่องการสื่อสารนัน้ๆ ไดอ้กีดว้ย บลอ็กเปิดโอกาส
ใหผู้ท้ีเ่ขา้มาอ่านไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อเรื่องนัน้ๆ หรอืทีเ่รยีกเป็นภาษาองักฤษว่า “คอมเมน้ต์” 
(Comment) และจะเรยีกคนเขยีนบลอ็กว่า “บลอ็กเกอร”์ (Blogger) โดยทีค่ าว่าบลอ็ก เป็นค าย่อ
มาจาก “เวบ็บลอ็ก” (Weblog) เป็นเครือ่งมอืสื่อสารทีพ่ฒันาขึน้เป็นครัง้แรก โดยจอรน์ บารเ์กอร ์
(Jorn Barger) ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1997 ซึ่งในระยะแรกมผีู้ใช้งานเพยีง 100 กว่าบล็อก
เท่านัน้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 ปีเตอร ์เมอรโ์ฮลซ์ (Peter Merholz) ได้ย่อค าว่า “เวบ็บลอ็ก”  
ใหเ้หลอืเพยีง “บลอ็ก” แทน (พรพรรณ ชนิพงสานนท.์  2550 : 2) 
 บลอ็ก เป็นพฒันาการที่มาจากไดอารอีอนไลน์ (Online diary) ซึ่งเป็นการเขยีน
บันทึกประจ าวันที่เขียนขึ้นเพื่อระบายหรือบอกเล่าสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของผู้เขียน ไม่ว่า  
จะเป็นเรื่องความรกั การงาน ครอบครวั หรอืพฤตกิรรมของผูเ้ขยีนในแต่ละวนั ผูเ้ขยีนสามารถ
เขา้ไปเขยีนบนัทกึของตนเองในพื้นที่ของระบบอนิเตอรเ์น็ต โดยผู้อ่านสามารถเขา้ไปอ่านและ
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัการบนัทกึได้ในสองรูปแบบ คอื แบบแรก ผู้อ่านจะอ่านและแสดง
ความคดิเห็นได้โดยไม่ต้องลงทะเบยีน แบบที่สอง เป็นไดอารสี าหรบัให้อ่านเพยีงอย่างเดยีว  
จะเขา้มาเขยีนไมไ่ด ้ไดอารอีอนไลน์จงึมลีกัษณะผสมผสานระหว่างสมุดบนัทกึ กระดานข่าวและ 
หอ้งสนทนา สามารถจดัพืน้ทีท่ีเ่ป็นส่วนตวัและส่วนทีใ่ชร้่วมกบัผูอ้ื่น โดยในเรื่องของเนื้อหากจ็ะ
มสีองส่วนเช่นเดยีวกนั กล่าวโดยสรุปได้ว่า บล็อกกับไดอารอีอนไลน์มคีวามหมายคล้ายกัน  
โดยที่บลอ็กจะมคีวามหมายกว้างกว่า ใช้เขยีนเรื่องราวได้หลากหลายกว่า มรีปูแบบไม่ตายตวั
และมอีสิระในการเขยีนมากกว่า (พรพรรณ ชนิพงสานนท.์  2550 : 2, ฐติภิา คูประเสรฐิ.  2551 : 
10 - 15) 
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 การส ารวจความนิยมของโลกทีม่กีารต่อใชบ้รกิารของบลอ็กจดัขึน้โดย บลอ็ก เสริจ์ 
เอนจิน้ (Blog search engine) พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 ทัว่โลกมกีารใชบ้ลอ็กไม่ต ่ากว่า 133 ลา้น
บลอ็ก มกีารน าเสนอเนื้อหาในบลอ็กประมาณ 900,000 โพสต์ (Post) ต่อวนั หรอืประมาณ 1.5 
ล้านโพสต์ต่อสปัดาห์ โดยมผีู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณร้อยละ 77 อ่านข้อมูลต่างๆ จากบล็อก 
และการส ารวจนี้ คาดว่าในปี พ.ศ. 2555 คนทัว่ไปจะใช้บล็อกเหมอืนกบัการใช้อีเมลทัง้นี้  
ก็เพราะว่า บลอ็กได้เปิดโอกาสให้พลเมอืง (ซึ่งเป็นผู้รบัสารมาก่อน) บอกเล่าสิง่ที่พบเหน็และ
เรื่องราวในชุมชนของตนออกไปสู่มวลชน (เปลี่ยนสถานะเป็นผู้ผลติสารและส่งสารออกไปสู่
สาธารณะ) เป็นการเปลี่ยนสถานะของปจัเจกบุคคลให้เป็นผู้คดัเลอืก รายงาน วเิคราะห์และ
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลได้ กระบวนการที่เกิดขึ้นใหม่นี้ เป็นกระบวนการของวารสารศาสตร์     
ภาคพลเมอืง (Citizen journalism) เป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหก้บัพลเมอืงโดยทัว่ไปมสี่วน
ส าคญัในการก าหนดวาระขา่วสาร (Agenda setting) ของขอ้มลูข่าวสาร ทีแ่ต่เดมิจะเป็นบทบาท
ของสื่อมวลชน องค์กรและภาครฐั จงึเท่ากบัว่า บล็อกได้สร้างชุมชนขึ้นใหม่เป็น  ‚สงัคม 
การสนทนาของชาวบลอ็ก‛ (Blogosphere) (Bowman and Willis.  2003, Chaffee and Metzger.  
2001; อา้งถงึใน  สุปรยีา กลิน่สุวรรณ.  2553 : 2) 
 ส าหรบัในประเทศไทย ไดอารอีอนไลน์และบลอ็ก มกีารพฒันาสร้างความนิยมใน
การใชบ้รกิารพรอ้มๆ กนั โดยมกีารใชง้านไดอารอีอนไลน์อยา่งแพรห่ลายประมาณปี พ.ศ. 2541 
โดยมเีวบ็ไซต์ทีเ่ป็นศูนยก์ลางคอื ไทยไดอารสิดอทคอม (http://www.thaiDiarist.com) ใหญ่เลก็
ดอทคอม (http://www.yaiLek.com) ไดอารีฮ่บัดอทคอม (http://www.diaryhub.com) ดอ็กโพซทิพิ
ดอทคอม (http://www.dogpositive.com) ไดอารี่ทูดอทคอม (http://www.diary2.com) และ
ไดอารีค่ลบั (http://www.กiaryclub.com) ต่อมามกีารพฒันาเวบ็ไซต์ไดอารี่ออนไลน์ทีเ่ป็นทีน่ิยม
โดยทัว่ไปของไทย 3 ล าดบัแรก ประกอบด้วย สตอรีไ่ทยดอทคอม (http://www.storythai.com) 
บลอ็กแก๊งดอทคอม (http://www.bloggang.com) และเอ๊กซท์นีดอทคอม (http://www.xteen.com)  
โดยแต่ละแห่งจะมผีู้ใชโ้ดยเฉลี่ย 2 หมื่นกว่ารายต่อวนั (เอมอร ลิ้มวฒันา.  2550 : 3, ฐติภิา  
คปูระเสรฐิ.  2551 : 11) 
 การพฒันาของบลอ็กในช่วงต่อมาจะพบว่ามกีารจดัการรวมกลุ่มขึน้ตามลกัษณะ 
เฉพาะต่างๆ ไปตามลกัษณะของการใชช้วีติในสงัคมมากขึน้ โดย เอ๊กซท์นีดอทคอมนัน้จะเป็น
พืน้ทีข่องกลุ่มนกัศกึษาไปจนถงึวยัท างาน และมกีารพฒันาเวบ็ไซต์ไดอารอีอนไลน์ทีเ่น้นการสะสม
ของรกั เช่น มงักี้สตอรีด่อทคอม (http://www.monkeystory.com) หรอืไดอารี่คาเฟ่ดอทคอม 
(http://www.diarycafe.com) บลอ็กไดข้ยายตวัออกไปอย่างกวา้งขวาง จนเกดิเป็นชุมชนบลอ็กและ
มนีักวชิาการ นักเขยีนอิสระเกิดขึ้นใหม่ๆ เช่น สฤณี อาชวานันทกุล จากเว็บไซต์ฟรงิเกอร์  
ดอทโออาร์จ ี(http://www.fringer.org) ซึ่งเป็นผู้ที่มคีวามรู้เรื่องสถานการณ์โลกและประเด็น
เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี หรอืคนัฉัตร รงัสกีาญจน์ส่อง จากบล็อกแก๊งดอทคอม ที่ม ี
การเสนอมุมมองในเรื่องของภาพยนตร์ จนเรื่องของเขาได้รบัการน าไปเล่าต่อในสื่อสิง่พมิพ์ 
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ซึ่งเป็นสื่อเก่าอีกต่อหนึ่ง เป็นผลให้เวบ็ไซต์ทัว่ไปได้เปิดบลอ็กขึ้น เช่น  มายกระปุกดอทคอม 
(http://www.my.kapook.com) บลอ็กสนุกดอทคอม (Blog.sanook.com) รวมทัง้มกีารน าเอาบรกิาร 
ของบล็อกส าเรจ็รูปจากเว็บไซต์ต่างประเทศ เช่น บล็อกเกอร์ดอทคอม (http://www.blogger. 
com) หรอื บลอ็กสปอตดอทคอม (http://www.blogspot.com) มาสรา้งเป็นบรกิารอกีทางหนึ่งดว้ย 
(พรพรรณ ชนิพงสานนท.์  2550 : 5, พรรษาสริ ิกุหลาบ.  2550 : 8,  ฐติภิา คปูระเสรฐิ.  2551 : 12) 
 อทิธพิลของเวบ็ไซตแ์ละอนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้บรกิารต่างๆ ทีแ่นบแน่นกบัการสื่อสาร
และการใช้ชวีติประจ าวนัของผู้คนนัน้ ได้ส่งผลต่อไปยงัการเพิม่บรกิารของธุรกจิหนังสอืพมิพ ์
เช่นเครอืผูจ้ดัการทีเ่ปิดบรกิารบลอ็ก (http://www.weblog.manager.co.th) และกลุ่มเนชัน่ กไ็ด้
เปิดบรกิาร “บลอ็กโอเคเนชัน่” (http://www.okanation.net) ขึน้ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2550 
เป็นบลอ็กส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีต่้องการบอกเล่าเรื่องราวทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั ประสบการณ์ 
ความรู้เพื่อถ่ายทอดไปยงัผู้อื่นโดยมกีารจดัพื้นที่กลุ่มย่อย 33 กลุ่มและเปิดโอกาสส าหรบั 
การร่วมแสดงความคดิเห็นอย่างเสร ีโดยการจดักลุ่มพื้นที่บล็อกของโอเคเนชัน่นี้ม ี2 กลุ่มที่ 
ต่างออกไปจากบลอ็กทีม่อียูใ่นไทยขณะนัน้ คอื 1) กลุ่มการเมอืง และ 2) กลุ่มนกัขา่วอาสา โดยใน 
กลุ่มนี้ถอืว่าบลอ็กเกอรไ์ดท้ าหน้าทีเ่ป็นนกัขา่วพลเมอืง (Citizen journalist) 
 การส ารวจความนิยมการใช้บล็อกของไทย พบว่า มบีล็อกเกอร์นิยมใช้บล็อก 
ในช่วงเวลา 17.00 - 23.00 น. ของวนัจนัทร์ - ศุกร ์ในพื้นที่เปิดบรกิารสมาชกิของบลอ็กแก๊ง
ดอทคอม จะมบีลอ็กถูกสรา้งขึน้ใหม่ 37 บลอ็กต่อ 1 ชัว่โมง และในกรณีของพื้นที่บลอ็ก       
โอเคเนชัน่ มกีารเปิดบลอ็กขึน้ใหม ่32 บลอ็กต่อชัว่โมง หรอืโดยเฉลีย่ในเวลา 2 นาทจีะมผีูส้รา้ง
บลอ็กขึน้ใหมใ่นประเทศไทย 1 บลอ็ก (จกัรกฤษณ์ มะสะพนัธ.์  2551 : 44) 
 บทบาทของบล็อกและไดอารี่ออนไลน์นัน้ นับว่าได้สรา้งปรากฏการณ์การใช้งาน
หรือการใช้พื้นที่อินเตอร์เน็ตที่แนบแน่นกับการใช้ชีวิตประจ าวนั และสามารถจะใช้บรกิาร  
ไดแ้บบทนัทเีพราะมกีารอ านวยความสะดวกของเวบ็ไซต์ต่างๆ ใหก้ารรองรบัรวมทัง้เป็นบรกิาร  
ทีไ่ม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย จงึเท่ากับเป็นบรกิารที่ละทิ้งสิง่ทีเ่ป็นขดีจ ากดัของการสื่อสารที่เคยมอียู่
เดมิในการเป็นผูร้ว่มก าหนดการสรา้งวาระทางสงัคม (พรรษาสริ ิกุหลาบ.  2550 : 7) 

2.2 เวบ็บอรด์ (Webboard) หรอืกระดานขา่วสาร 
 เว็บบอร์ด (Webboard) หรือกระดานข่าวสาร เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นที่มลีกัษณะเป็นเวทีสาธารณะ (Public forum) การใช้งานเว็บบอร์ดของผู้ใช้
อนิเตอรเ์น็ตในประเทศไทยเริม่ขึน้ประมาณปี พ.ศ. 2540 เป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดโอกาสใหผู้ท้ีเ่ขา้มาอ่าน
ขอ้มลูขา่วสารแสดงความคดิเหน็หลงัจากไดอ่้านประเดน็ทีส่นใจไดอ้ยา่งเสร ีดว้ยการตัง้ขอ้ความ
กลบัไปกลบัมาระหว่างผู้ใช้อินเตอร์เน็ตด้วยกัน มกัจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่จดัให้เป็นบรกิาร
ส าหรบัผู้อ่านข่าวในเว็บไซต์ ใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หลังจากที่มี 
การอ่านขา่วนัน้แลว้ เป็นรปูแบบเดยีวกนักบัการแสดงความคดิเหน็ในหอ้งสนทนา (Chat room) 
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หรอืการส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E - Mail) (Olsen. 1998; อ้างถงึใน วมิลรตัน์ ทรพัยเ์พญ็ภพ.  
2548 : 3 - 9) 
 อย่างไรกต็าม มปีระเดน็ทีว่พิากษ์วจิารณ์ถงึความน่าเชื่อถอืของประเดน็ทีส่นทนา
กนัในเว็บบอร์ดในเมอืงไทย สมชาย ปรชีาศิลปกุล รองศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ แสดงความคดิเห็นในการอภปิรายเรื่อง ความท้าทายของสื่อใหม่กบั  
การเมอืงไทยช่วงก่อนและหลงัการเลอืกตัง้ว่า การแสดงความเหน็กนัในเวบ็บอรด์นัน้มากกว่า 
80% เป็นขยะ เราอาจจะคดิว่านัน่เป็นเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น แต่ปญัหาคอืคนใน
สงัคมไทยไม่ค่อยถกเถยีงกนัด้วยความรู ้ส่วนใหญ่พื้นที่ในเวบ็บอรด์คอืการประกาศจุดยนืว่า 
อยูข่า้งไหน การใชข้อ้มลูในการถกเถยีงแลกเปลีย่นมนัไมค่่อยปรากฏขึน้ เพราะฉะนัน้ ในแง่หนึ่ง
ของสังคมไทยคือมีความขัดแย้งทางการเมืองสูง  และในอีกแง่หนึ่งก็ดูเหมือนว่าการเกิด 
เวบ็บอรด์ในสงัคมไทยนัน้ชกัน าไปสู่การทีจ่ะท าใหเ้กดิการถกเถยีงดว้ยความรูส้กึลว้นๆ (สมชาย       
ปรชีาศลิปกุล.  2553; อา้งถงึใน กานต ์ทศันภกัดิ.์  2554 : 181) 
 การแสดงความคิดเห็นข้างต้นของสมชาย สอดคล้องกับความคิดเห็นของ      
วรษิฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อ านวยการเว็บไซต์เอเอสทวีผีู้จดัการ เครอืผู้จดัการ ในการร่วมอภปิราย    
ในเวทเีดยีวกนั ว่า ท าไมโปรแกรมแปลของกูเกิล (Google translate) ในเมอืงไทยท างาน      
ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ เป็นเพราะขอ้มูลในอินเตอรเ์น็ตเมอืงไทยใช้งานไม่ได้ในวงการแปลภาษา 
คอืมนัเป็นขอ้มลูขยะส่วนใหญ่ ปญัหาตวัน้ีมนัเป็นปญัหาทางดา้นวฒันธรรม (วรษิฐ ์ลิม้ทองกุล.  
2553; อา้งถงึใน กานต ์ ทศันภกัดิ.์  2554 : 205) 

2.3 เฟซบุ๊ค 
 เฟซบุ๊ค (Facebook) สร้างเป็นบรกิารเครอืข่ายเชงิสงัคม (Social networking 
service) ส าหรบัผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ต ทีส่รา้งสรรคข์ึน้โดยมารค์ ซคัเกอรเ์บริก์ (Mark Zuckerberg) 
กบัเพื่อนๆ เปิดใหใ้ชง้านในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2547 โดยขอ้มลู ณ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
พบว่า มผีูล้งทะเบยีนใชเ้ฟซบุ๊คทัว่โลกทัง้สิน้ 900 ลา้นคน และผูใ้ชง้านขา้งต้นมากกว่าครึง่หนึ่ง
ใชง้านผ่านอุปกรณ์มอืถอื (Mobile device) นอกจากนี้แลว้ 1 ใน 10 ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ค จะเขา้สู่ระบบ
เพื่อใชง้านเป็นประจ าทุกวนั (เอกลกัษณ์ อสิระมโนรส.  2553 : 5) 
 ในบรรดาเครื่องมอืการสื่อสารของเว็บ  2.0 นัน้ เฟซบุ๊ค มพีลงัในการสื่อสาร 
มากที่สุด มากกว่าทวติเตอรแ์ละยูทูบที่มคีลปิวดิโีอเป็นฟงัก์ชนัหลกั แต่เฟซบุ๊ค มขีอ้ไดเ้ปรยีบ
ในเรื่องของเครอืข่ายและยงัสามารถบรรจุคลปิวดิโีอของยูทูบมารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
เฟซบุ๊คได้อกีด้วย และหากจะเปรยีบเทยีบกบัทวติเตอรท์ี่ส่งขอ้ความได้ไม่เกนิ 140 ตวัอกัษร
แล้ว เฟซบุ๊คสามารถส่งข้อความได้ยาวเท่าใดก็ได้ ชนิดใดก็ได้ และที่ส าคญั ก็คือ เฟซบุ๊ค
สามารถขยายตวัสรา้งเครอืข่ายกบัคนที่ไม่รูจ้กักนัโดยตรง (กล่าวคอืเป็นเพื่อนของเพื่อนของ
เพื่อนของเพื่อน) แบบเท่าทวคีูณได ้เป็นการเชื่อมต่อความสมัพนัธ ์(Connection) หรอืการเป็น
พื้นที่ส าหรบัการรวมกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเรว็ เพยีงกด  “ชอบ” 
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(Like) “แบ่งปนั” (Share) และ “ตดิป้าย” (Tag) จงึเท่ากบัว่า เฟซบุ๊ค เป็นพาหนะน าขอ้มลูชนิด
ต่างๆ เช่น คลปิภาพ เสยีง วดีโีอ ฯลฯ ไปสู่เครอืข่ายผู้รบัสารได้อย่างง่ายดายและรวดเรว็  
ตามไปดว้ย (ชาญชยั ชยัสุขโกศล.  30 เมษายน 2555) 
 ปจัจุบนั มผีู้ใช้งานเฟซบุ๊คทัว่โลกจ านวน 876,892,840 คน มากที่สุดในบรรดา
เครอืข่ายสื่อเชงิสงัคม (Social media site) โดยสหรฐัอเมรกิา บราซลิ อินเดยี อินโดนีเซยี 
เมก็ซโิก สหราชอาณาจกัร ตุรกี ฟิลปิปินส์ ฝรัง่เศสและเยอรมนี เป็น 10 ประเทศอนัดบัแรก     
ทีใ่ชเ้ฟซบุ๊คมากที่สุด และอตัราการขยายตวัล่าสุดที่มากทีสุ่ดคอื ประเทศกาบอง และเจอรเ์ซย ์
(เขตปกครองตนเองขององักฤษ) รายละเอยีดตามตารางที ่3.3 
 
ตารางท่ี 3.3 แสดงจ านวนผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คทัว่โลก และแสดงอตัราการเตบิโตในปี พ.ศ. 2555 
 

ท่ี 
10 ประเทศล าดบัแรก 

ท่ี 
10 ประเทศท่ีมีอตัราการเพ่ิมสูงสุด 

ประเทศ จ านวนคน ประเทศ % ของการเติบโต 
1 สหรฐัอเมรกิา 155,564,440 1 สหราชอาณาจกัร 6.20 
2 บราซลิ 53,782,260 2 ตุรก ี 0.53 
3 อนิเดยี 51,337,700 3 เวยีดนาม 1.22 
4 อนิโดนีเซยี 42,062,400 4 ญีปุ่น่ 0.39 
5 เมก็ซโิก 36,006,840 5 กมัพชูา 5.14 
6 สหราชอาณาจกัร 35,086,040 6 กาบอง 32.37 
7 ตุรก ี 31,177,440 7 ฟิลปิปินส ์ 0.05 
8 ฟิลปิปินส ์ 28,710,550 8 เนเธอรแ์ลนด ์แอนตลิเลส 12.76 
9 ฝรัง่เศส 23,984,720 9 เจอรเ์ซย ์ 29.11 
10 เยอรมน ี 23,655,200 10 คาซคัสถาน 1.40 

ทีม่า : (Facebook Statistics by Countries.  8 สงิหาคม 2555) 
 
 ส าหรบัการใชง้านเฟซบุ๊คในประเทศไทยนัน้ ขอ้มลู ณ วนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ. 2555 
จาก เช็คเฟซบุ๊คดอทคอม (Checkfacebook.com) ระบุว่า มผีู้ลงทะเบยีนใช้เฟซบุ๊คทัง้สิ้น 
15,612,648 คน คดิเป็น 23.4% ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ และคดิเป็น 57% ของผู้ใช้
อนิเตอรเ์น็ต โดยในไทยไดเ้ริม่ตน้การใชเ้ฟซบุ๊คในปี พ.ศ. 2550 ซึง่ในขณะนัน้สงัคมไทยคุน้เคย
กบัสื่อเชงิสงัคม (Social media) ประเภทอื่นอยู่แลว้ คอื ไฮไฟ (Hi5) ซึง่เป็นเครอืข่ายทางสงัคม
ทีใ่ชเ้พื่อการแสวงหาเพื่อนในสงัคมเครอืขา่ยแต่จะปิดบงัขอ้มลูส่วนตวัโดยใชน้ามแฝง/ขอ้มลูแฝง
ในการตดิต่อสรา้งความสมัพนัธแ์ลกเปลี่ยนสนทนากนั แต่ในกรณีของเฟซบุ๊คเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลที่แท้จรงิของตนเพื่อติดต่อกบัเพื่อนๆ สมยัเรยีนหนังสือหรอืที่ท างานเก่าเป็นช่องทาง
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ส าหรบัการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า พร้อมๆ กับมีโปรแกรมอ านวยความสะดวกหรือที่ 
เรยีกกนัว่า แอพพลเิคชัน่ (Application) ต่างๆ หลากหลายกว่าในไฮไฟ และขอ้มลูจากออลเฟซบุ๊ค 
ดอทคอม (http://www.allfacebook.com) ระบุว่า ผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คในไทย ณ วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2551 เป็นคนในวยั 18 - 25 ปี เป็นจ านวนสูงสุด รองลงไปก็จะเป็นกลุ่มอายุ 26 - 34 ปี  
ซึง่เป็นกลุ่มทีก่ าลงัอยู่ในวยัของการเปลีย่นสถานะ (Early adopter) เป็นปญัญาชนและเป็นผูก้ าหนด
แนวโน้มอนาคต (Trend setter) (อรรถสทิธิ ์เหมอืนมาตย.์  8 สงิหาคม 2555) 

2.4 ทวติเตอร ์
 ทวติเตอร์ เป็นสื่อใหม่ที่สร้างสรรค์เป็นบรกิารโดยแจค็ ดอร์ซ ี(Jack Dorsey)  
โดยเริม่ใชง้านในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นเครอืข่ายสงัคม ที่เป็นบรกิารบลอ็กขนาดเลก็ 
(Microblogging service) ที่สามารถส่งและอ่านขอ้ความทีเ่รยีกกนัว่า “ทวตี” (Tweet) ซึง่เป็น 
ขอ้ความทีย่าวไมเ่กนิ 140 ตวัอกัษร โดยเมือ่ผูล้งทะเบยีนเขา้ใชท้วติเตอรไ์ดโ้พสตข์อ้ความลงไป
ในระบบ ทุกคนในระบบก็จะสามารถเหน็ขอ้ความดงักล่าวและสามารถที่จะส่งขอ้ความนัน้ต่อ
ออกไปยงัผู้ที่ยนิดจีะเป็นผู้รบัข้อมูลข่าวสาร (Follower) ทวติเตอร์ เป็นโปรแกรมส่งข้อความ
แบบทนัทีไปยงักลุ่มผู้รบัสารแบบเปิด ไม่ได้มีการเจาะจงไปยงับุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็น
ลักษณะของการสร้างสังคมในวงกว้าง ใครๆ ก็สามารถมองเห็นสิ่งที่มีผู้ ส่งข้อความไปยัง 
ทวติเตอร ์จุดที่ท าให้ทวติเตอรเ์ป็นที่นิยมกนัอย่างแพร่หลายก็เพราะสามารถใช้งานได้จากทั ้ง
คอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอื (Chaney.  2009; อา้งถงึใน สุฐติา เรอืงรองหริญัญา.  2554 : 5) 
 ปจัจุบนั (พ.ศ. 2555) มคีนใชง้านทวติเตอรอ์ยู่ทัว่โลก 140 ลา้นคน โดยมเีวบ็ไซต์
ของตนเองเป็นศูนยก์ลาง (อาจจะเรยีกกนัว่าเป็น The SMS of the Internet) และเป็นเวบ็ไซต์ 
ที่มีผู้ชมมากเป็นล าดับที่ 8 ของโลก มีผู้ใช้งานอย่างสม ่าเสมอ (Active users) ประมาณ  
70 ล้านคน มผีู้เข้าชมหรอืใช้งานใหม่เฉลี่ย 300,000 คนต่อวนั มขี้อความทวีตถึงกนัและกัน 
เฉลี่ย 400 ล้านข้อความต่อวัน ทวิตเตอร์มีความแตกต่างจากเครือข่ายสังคมอื่นๆ ที่ผู้ใช้ 
ไม่จ าเป็นจะต้องขออนุญาตหรือได้รบัอนุญาตในการติดตามทวิตเตอร์รายใดๆ (ในกรณีที่ 
ทวติเตอร์นัน้ๆ ตัง้ค่าให้เป็นสาธารณะไว้) และขอ้ความที่มกีารทวตีออกไปนัน้จะมกีารรทีวตี 
(Retweet) เกอืบจะทนัท ี(นาวกิ น าเสยีง.  8 สงิหาคม 2555, สุฐติา เรอืงรองหริญัญา.  2554 : 27) 
 ทวติเตอร ์เป็นเครื่องมอืชัน้ดขีองนักข่าวพลเมอืง (Citizen journalism) ในองคก์ร
ของส านกัขา่วในต่างประเทศ ต่างกใ็หค้วามสนใจกบัการใชท้วติเตอรเ์ป็นเครื่องมอืในการกระตุ้น
ใหผู้อ่้านซึง่เป็นผูต้ดิตาม (Followers) สามารถตดิตามความเคลื่อนไหวของขอ้มลูข่าวสารไดท้นั
ต่อสถานการณ์และสรา้งความภกัดต่ีอส านกัขา่วไปพรอ้มๆ กนั ในขณะเดยีวกนั หากมผีูต้ดิตาม
จ านวนมากๆ การสื่อสารของนักข่าวนัน้แทบจะไม่ต้องพึ่งพาการสื่อสารแบบเดมิๆ ที่ต้องผ่าน 
สื่อกระแสหลกั (สุฐติา เรอืงรองหริญัญา.  2554 : 7) 
 บทบาทของทวติเตอรใ์นการสื่อสารและใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณะตามการบรรยาย
ขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัที ่ไวเลฟ จนี (Wyelef Jean) นกัดนตรทีีเ่กดิในเฮตใิชท้วติเตอรเ์พื่อกระตุ้น
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ให้ผู้ตดิตาม 1.4 ล้านคน ร่วมบรจิาคเงนิไปที่มูลนิธเิยเล (Yele) รวมเงนิได้กว่า 1 ล้านเหรยีญ
สหรฐั ภายใน 2 วนั (วรพจน์ วงศก์จิรุง่เรอืง.  2553; อา้งถงึใน  ปกป้อง  จนัวทิย.์  2553 : 372) 
 การใชง้านทวติเตอรใ์นประเทศไทย นัน้ เริม่ขึน้ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2550  โดย
การรเิริม่ของ สุกร ีพฒันภริมย์ เพราะมเีพื่อนมาจากอเมรกิา (เขา) เดนิทางรอบโลกด้วยเงนิ
บรจิาค ไปเที่ยวที่ไหนก็ส่งข้อความบอกสมาชกิผู้ติดตามที่ตามอ่านเขาอยู่ตลอด การใช้งาน 
ทวติเตอร์ผ่านมอืถอืนอกจากเสยีค่าใช้จ่ายไม่มาก ยงัสามารถตดิต่อกบัเพื่อนๆ หรอืใครก็ได้  
โดยไม่ต้องรู้เบอร์ และยงัสื่อสารถึงกนัได้ตลอดทัง้วนัๆ ละหลายๆ ครัง้ (สมคดิ อเนกทวผีล.  
8 สงิหาคม 2555) 
 ต่อมา เครอืเนชัน่ ซึง่เป็นองคก์รสื่อทีใ่หค้วามสนใจต่อการใชอ้นิเตอรเ์น็ตมาตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2539 ได้ใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสารของนักข่าวในภาคสนามในช่วงของเสื้อเหลอืง 
เสือ้แดงซึง่เป็นช่วงทีค่นมคีวามต้องการทีจ่ะรูข้อ้มลูขา่วสารสงูมาก เพื่อรายงานข่าวไปยงัผูส้นใจ
ที่จะเป็นผู้ติดตามการรายงานข่าวของนักข่าว (ชุตินทรา วฒันกุล.  2553; อ้างถึงใน สุฐติา  
เรอืงรองหริญัญา.  2554 : 49 - 50) 
 จากขอ้มลูทีม่กีารส ารวจเกี่ยวกบัการใชท้วติเตอรข์องคนไทยในรอบปี พ.ศ. 2554 
ของเวบ็ไซต์ไอท ี24 ชัว่โมงดอทคอมปรากฏผลว่า มคีนไทยใช้ทวติเตอรท์ัง้สิ้น 909,631 คน 
(ประมาณการจากคนที่ใช้งานประจ า) โดยมกีารจดัส่งขอ้ความกนัไปแล้วทัง้สิ้น 451,733,405 
ขอ้ความ วนัทีส่่งขอ้ความกนัมากทีสุ่ดคอื วนัที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 เกี่ยวกบัเรื่องน ้าท่วม
ถึง 5 แยกลาดพร้าว มีข้อความมากถึง 3,239,307 ข้อความ บุคคลที่มีผู้ติดตามมากที่สุด        
10 อนัดบั ได้แก่ นิชคุณ หรเวชกุล (927,708 คน), วู้ดดี ้มลินิทจนิดา (536,330 คน), พระมหา
วุฒชิยั วชริเมธ ี(468,632 คน), ตุ๊กกี้ ชงิรอ้ยชงิล้าน (358,191 คน), โอปอล ์ปาณิสรา พิมพ์ปร ุ
(357,226 คน), โดม ปกรณ์ ลัม (336,387 คน), มาริโอ้ เมาเร่อ (332,655 คน), กาละแมร ์
(321,979 คน), อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ (319,040 คน) และชมพู่ อารยา เอ ฮารเ์ก็ต (318,016 คน) 
(ความนิยมของการใชอ้นิเตอรเ์น็ตของประเทศไทย.  1 กนัยายน 2555) 

3. วทิยชุุมชนและเคเบลิทวี ี
3.1 วทิยชุุมชน 

 โดยปกติทัว่ไป บทบาทของวิทยุกระจายเสียง เป็นสื่อมวลชนที่มปีระสทิธภิาพ    
ในการเผยแพรข่า่วสารขอ้มลูความรู ้รวมทัง้สาระบนัเทงิต่างๆ ไปสู่ชุมชนในทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ในรศัมี
ของการกระจายเสยีง สามารถกระจายข่าวสารขอ้มูลไปยงัประชาชน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดับ 
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ เป็นสื่อทีไ่มม่ปีญัหาอุปสรรคต่อผูอ่้านและเขยีนหนงัสอืไม่ได ้เป็นสื่อทีม่รีาคาถูก
มเีพยีงเครื่องรบัเท่านัน้ก็สามารถรบัฟงัได้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย (ชูสทิธิ ์ ขนัตยานุกูลกิจ.  
2544; อา้งถงึใน  ชนิโชต ิ ภขูมงั.  2553 : 1) 
 วทิยุชุมชน ถอืได้ว่าเป็นสื่อทางเลอืกทีเ่ตบิโตขึน้จากระแสการรณรงค์รฐัธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 เป็นการรองรบัความคิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนทางสังคม สอดคล้องกับ  
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การกระจายอ านาจออกจากส่วนกลาง และลดบทบาทของรฐัในการควบคุมขอ้มูลข่าวสารและ
จ ากดัการบรหิารสื่อ อนัต่อเนื่องมาจากการท างานของสื่อมวลชนที่ถูกรฐัควบคุมในระหว่าง 
การชุมนุมทางการเมอืงในเหตุการณ์เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 จนมกีระแสข่าวลอืขึน้มากมาย 
และเป็นเหตุผลประการหน่ึงทีท่ าใหป้ระชาชนในกรงุเทพมหานครเขา้ร่วมการชุมนุมเพื่อต้องการ           
ทีจ่ะตดิตามสถานการณ์ดว้ยตนเอง แต่ค าว่า “วทิยุชุมชน” (Community radio) นัน้ ในประเทศ
ตะวนัตกเป็นสถานีทีไ่ม่มุ่งแสวงหาก าไรและมรีายไดห้ลกัจากการสนับสนุนของสมาชกิในชุมชน 
โดยเริม่จากสหรฐัอเมรกิาในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) และพฒันาใชก้นัอย่างแพร่หลายในช่วง
ครสิตท์ศวรรษ 1970 จนถงึครสิตท์ศวรรษ 1980 (ระหว่างปี พ.ศ. 2513 จนถงึ พ.ศ. 2533) โดยใน 
องักฤษ สวเีดน ออสเตรเลยีและญี่ปุ่นนัน้เป็นการด าเนินในระดบัท้องถิน่ เกี่ยวกบัวทิยุชุมชนน้ี  
ชี้ว ่า องค์การยูเนสโก้ได ้ให ้ความส าคญัต่อวทิยุชุมชนมากและถ ือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ  
กระบวนการสื่อสารแบบมสี่วนร่วม (Participatory communication) ทีค่รบตามหลกัการทีเ่กี่ยวขอ้ง  
3 ประการคอื การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ (Access) ในการเลอืกรายการ ประชาชนมี
ส่วนรว่มในทุกระดบัในระบบการสื่อสาร (Participation) การจดัการดว้ยตนเองของชุมชน (Self - 
management) (พริงรอง รามสตู รณะนนัทน์.  2547 : 25 - 26) 
 พริงรอง รามสตู รณะนนัทน์ (2547 : 38) ระบุว่า “วทิยุชุมชนไดก้ระจายตวัออกไป
อย่างกว้างขวางภายหลงัจากการประกาศใช้รฐัธรรมนูญ 2540 ที่เปิดช่องทางให้มกีารปฏริูป
ระบบสื่อของรฐั มทีัง้การด าเนินกิจการแบบธุรกิจและเป็นวทิยุชุมชนตามนิยามของการเป็น
วารสารศาสตรพ์ลเมอืง รวมทัง้สิน้ 6,000 สถาน”ี  
 การพัฒนาการสร้างเนื้อหาของการสื่อสารให้กับวิทยุชุมชนที่มจี านวนมากนัน้ 
สถาบนัอศิราได้จดัโครงการโต๊ะข่าวเพื่อชุมชน เพื่อจดัท าข้อมูลที่เป็นสาระข่าวสารสนับสนุน
ให้กบัวิทยุชุมชนทัว่ประเทศผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของวิทยุชุมชน      
มีการไหลเวียนที่มีทางเลือกมากกว่าการผลิตซ ้าจากข่าวหนังสือพิมพ์และการรองรับต่อ  
การรายงานข่าวสารให้กับหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารในแนวดิ่ง           
ในขณะเดยีวกนัก็เป็นการสรา้งกระแสการไหลเวยีนข่าวสารขึ้นใหม่เป็นแนวนอน (จริพร  และ
นาฏยา.  2550; อา้งถงึใน  ชนิโชต ิ ภขูมงั.  2553 : 14) 
 อนึ่ งการเชื่อมโยงการกระจายเสียงวิทยุกับอินเตอร์เน็ตนี้  มีกรณีตัวอย่าง 
ทีป่ระสบความส าเรจ็ ในการขยายฐานผูฟ้งัรายการวทิยุของวทิยุชุมชนในสหรฐัอเมรกิา โดยเป็น
รายการส าหรบัชาวละตนิอเมรกิาที่สามารถรบัฟงัรายการวทิยุในภาษาของลาตนิโดยเครอืข่าย
อนิเตอรเ์น็ตในโครงการลาตโิน ยูเอสเอ (Latino USA) ในช่วงครสิต์ทศวรรษ 1990 ที่ผ่านมา 
(พริงรอง รามสตู รณะนนัทน์.  2547 : 26 - 28) 

3.2 เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ และทวีดีาวเทยีม 
 สื่อที่มโีครงสรา้งแบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง เป็นเทคโนโลยทีี่มอีายุเพยีง 60 
กว่าปี แต่เป็นสื่อที่ได้รบัความนิยมอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง มบีทบาททัง้ในทางการเมอืง 
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เศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัสิ้นสุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 การน าสื่อทวีเีขา้มาใช้
บรกิารในประเทศไทยกอ็ยูใ่นยุคสมยัหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เช่นกนั โดยจอมพล ป.พบิูลสงคราม 
ในปี พ.ศ. 2495 ซึง่ใชเ้ป็นเครื่องมอืสื่อสารตอบโต้เสยีงวพิากษ์วจิารณ์ของสื่อหนังสอืพมิพแ์ละ
ปญัญาชน รวมทัง้โฆษณาทางการเมอืง เสรมิสรา้งอทิธพิลและความเขม้แขง็ทางการเมอืง จนใน
ปจัจุบนัน้ี มทีวีกีระจายกนัไปทุกครวัเรอืน ราวๆ 15 ลา้นเครื่อง มวีทิยุประมาณ 30 ลา้นเครื่อง 
(สุวชิชา  เพยีราษฎร.์  2551 : 182 - 192) 
 ในขณะที่ เคเบลิทวีที้องถิน่เริม่ต้นให้บรกิารในประเทศไทยที่จงัหวดันครสวรรค์  
ในปี พ.ศ. 2523 และทีจ่งัหวดัจนัทบุรใีนปี พ.ศ. 2526 แลว้กระจายออกไปยงัพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ 
ที่มีปญัหาเรื่องสัญญาณการถ่ายทอดของฟรีทีวีไม่ครอบคลุมทัว่ถึง รวมทัง้มีรายการ               
ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความต้องการ จงึมกีารเพิม่เตมิบรกิารช่องภาพยนตรจ์ากระบบวิดโีอ (VDO) 
ซึง่เป็นสื่อและบรกิารทีม่อุีปสรรคในการด าเนินการมาโดยตลอด เช่น เป็นกจิการทีไ่ม่มกีฎหมาย
รองรบั ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงนิ มปีระเดน็ลขิสทิธิ ์ถูกกล่าวหาเรื่องฉายหนังโป๊ 
รวมทัง้การทุ่มตลาดโดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ ฯลฯ ต่อมารฐับาลไดต้รากฎหมายวทิยุกระจายเสยีง
และวทิยุโทรทศัน์ พ.ศ.2530 ให้ผู้ประกอบกิจการเคเบลิทวีไีปยื่นขออนุญาตด าเนินการจาก  
กรมประชาสัมพันธ์และได้ร ับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 2540 โดยการอนุญาตให้เป็น 
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ (กสช.)  
อนึ่ง กจิการเคเบลิทวีทีอ้งถิน่ถอืว่าเป็นธุรกจิขนาดเลก็ มผีูป้ระกอบการประมาณ 300 ราย มศีูนย ์
ใหบ้รกิาร 500 ศูนย ์โดยแต่ละศูนยจ์ะมสีมาชกิ 500 - 30,000 ราย (อุไรวรรณ  และคณะ.  2551 : 
2 - 13) 
 ต่อมา สื่อเคเบิลทีวีมีพัฒนาการไปจากการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบสาย      
ไปเป็นระบบดาวเทียม เป็นทวีีระบบดาวเทียมหรอืทีวดีาวเทยีม ซึ่งปจัจุบนัมผีู้ให้บรกิารอยู ่ 
7 สถานี ประกอบด้วย 1) สถานีโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม หรอื Distance 
Learning Television (DLTV) ก่อตัง้ขึ้นเมื่อ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลมิพระเกียรติ        
ในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี บรหิารงานโดยมลูนิธิ
การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (Distance Learning Foundation - DLF) 2) สถานีโทรทศัน์
ดเีอ็มซ ีทวี ี(DMC TV) เป็นเครอืข่ายโทรทศัน์ของวดัธรรมกาย 3) สถานีโทรทศัน์เอ็มวทีวีี 
(MVTV) ซึ่งเป็นสถานีที่ได้รบัลขิสทิธิจ์ากเอ็มวทีวีปีระเทศลาว 4) สถานีโทรทศัน์อทีวี ี(ETV)     
เป็นสถานีของกระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอรายการการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรยีน 
(กศน.) และความรูใ้นโรงเรยีน 5) สถานีโทรทศัน์ทจีเีอน็ (TGN หรอื Thai TV Global Network)      
เป็นสถานีโทรทศัน์ซึง่ด าเนินการโดยสถานีโทรทศัน์กองทพับก แพร่สญัญาณทวี ีเพื่อคนไทยที่
อาศยัอยูท่ ัว่โลก 170 ประเทศ ตลอด 24 ชัว่โมง 6) สถานีโทรทศัน์ไททวี ีเป็นสถานีโทรทศัน์ของ
กรมประชาสมัพนัธอ์อกอากาศดว้ยกนั 3 ช่อง ช่อง 1 น าเสนอขา่วจากเนชัน่ 24 ชม. ช่อง 2 เป็น
ช่องวาไรตี ้หลากหลายประเภทรายการ วจิารณ์ข่าว วจิารณ์เพลง การเมอืง สารคด ีส่วนช่อง 3 
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ในช่วงนี้เป็นรายการเพลงทีเ่ปิดทุกค่ายเพลง 7) สถานีโทรทศัน์ เอเอสทวี ีเป็นสถานีในเครอืของ
ผูจ้ดัการ 
 นอกจากนี้  ยังมี วอยซ์ทีวี เป็นบริการของสถานีโทรทัศน์ในเครือของบริษัท      
ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ที่ทดลองออกอากาศทางดแีชนแนลของดาวเทยีมดทีวีแีละเครอืข่าย
อินเตอร์เน็ต ที่ผู้ชมสามารถเข้าชมรายการของสถานีผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์วอยซ์ทีว ี  
ดอทซโีอดอททเีอช (http://www.voicetv.co.th) เป็นการให้บรกิารผ่านอนิเตอรเ์น็ตแบบดูฟรี     
ไมม่คี่าใชจ้่าย โดยเป็นสถานีทีเ่สนอขอ้มลู ข่าวสารและสาระต่างๆ จากทัว่ทุกมุมโลก มรีายงาน
ประเด็นทางสังคมที่ น่าสนใจด้วยทัศนะที่แตกต่างออกไปจากสื่อมวลชนกระแสหลัก              
เริม่ออกอากาศตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 สถานีนี้มอีดตีผู้บรหิารไอทวีใีนกลุ่มธุรกิจ    
เครอืชนิวตัร เป็นกรรมการผูอ้ านวยการ รวมทัง้ นายพานทองแท ้ชนิวตัร เป็นรองผูอ้ านวยการ 
และน.ส.พณิทองทา ชนิวตัร เป็นกรรมการบรษิทั โดยวอยซ์ทวีนีี้ ถือว่าเป็นทวีอีนิเตอร์เน็ตที่
รวมอยูก่บัทวีดีาวเทยีม 
 
ส่วนท่ีสอง  บทบาทของส่ือกบัการเคล่ือนไหวทางสงัคม 
 

อินเตอรเ์น็ต และส่ือเชิงสงัคม 
 จากขอ้มลูทีไ่ดก้ล่าวถงึพฒันาการในส่วนที ่1 ผูว้จิยั เหน็ว่า เวบ็ไซต์และอนิเตอรเ์น็ต 
มสี่วนส าคญัในการพฒันาการสื่อสารที่เป็นสื่อทางเลอืกของสงัคม ซึ่งจะเหน็ได้จากการใช้งาน 
ในองค์กรของภาคประชาสงัคม ที่มกีารเปิดเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารข้อมูลของงานที่ตนเอง
รบัผิดชอบออกไปสู่สาธารณะ โดยที่ข้อมูลข่าวสารเหล่านัน้ หากมกีารสื่อผ่านช่องทางของ  
สื่อกระแสหลกั ซึ่งเป็นสื่อที่อยู่ในก ากับของรฐั มกัจะได้รบัการปฏิเสธ นอกจากนัน้ องค์กร 
ภาคประชาสงัคม ยงัสามารถใช้ประโยชน์ของสื่อเหล่านี้ซึ่งมตี้นทุนที่ต ่าเพื่อการระดมสิง่ของ 
ระดมก าลังคนอาสาสมัครเพื่อไปช่วยงานการรณรงค์ต่างๆ  อีกทางหนึ่ งด้วย ส าหรับ          
ความเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตักิารทางการเมอืงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมของไทยนัน้ 
เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต สื่อเชิงสงัคม วิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี ล้วนแต่มีบทบาทที่ส าคัญใน  
การสื่อสารทัง้ก่อนและหลงัการรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 รวมถึงการสื่อสารผ่าน
โทรศพัท์มอืถือและบรกิารอื่นๆ ที่โทรศพัท์มอืถือมกีารให้บรกิารในลกัษณะเดยีวกบัการเป็น
คอมพิวเตอร์ ผ่านบรกิารต่างๆ ที่เรียกกันว่า โทรศัพท์อัจฉรยิะซึ่งเป็นบริการที่มีมากกว่า 
การสื่อสารโดยค าพูดและตวัอกัษร ประเภทการส่งขอ้ความแบบสัน้ หรอืการส่งชุดขอ้มูลทีเ่ป็น
ทัง้ภาพและเสยีง 
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 จากการศกึษาขา้งตน้ ผูว้จิยั ขออธบิายถงึลกัษณะความเกี่ยวขอ้งของสื่อเชงิสงัคมทีม่ ี
บทบาทต่อการปฏบิตักิารทางการเมอืงในช่วงก่อนและหลงัการรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 
ทีโ่ดดเด่น ดงันี้ 

1. เฟซบุ๊ค 
 เฟซบุ๊ค มบีทบาทส าคญัต่อการปฏบิตักิารทางการเมอืงของกลุ่มคนเสือ้หลากสทีีม่ต่ีอ
การชุมนุมทางการเมอืงของกลุ่มคนเสือ้แดง (นปช.) ทีเ่ริม่ต้นขึน้ในวนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2553 
รวมทัง้ต้องการที่จะแสดงออกถึงท่าทีทางการเมอืงต่อการเพิกเฉยในการรายงานข่าวของ 
ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงที่พพิากษายดึทรพัย์ พ.ต.ท. ทกัษิณ 
ชนิวตัร มูลค่า 46,373 ล้านบาท ซึ่งกลายเป็นประเด็นของการสื่อสารในโลกออนไลน์หรอื 
ในสงัคมแบบเครอืขา่ยทีเ่รือ่งราวจากคนๆ หนึ่งสามารถจะสื่อไปยงักลุ่มคนในสงัคมไดห้ลายๆ คน 
พร้อมๆ กนั เป็นการสื่อสารของผู้คนในยุคของเว็บ 3.0 หรอืประชาชน 3.0 (People 3.0)  
การสื่อสารแบบใหม่นี้จะไปสนับสนุนต่อการสร้างความเป็นไปได้ของขบวนการเคลื่อนไหว 
ทางสงัคม (สุกร ี แมนชยันิมติ.  20 เมษายน 2555) 
 คาธวิ (Carthew) ระบุว่า ในระหว่างเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2549 ที่เกดิการรฐัประหาร
มาจนถงึธนัวาคม พ.ศ. 2549 เพยีงระยะ 3 เดอืนเศษ เฟซบุ๊คในไทยมคีนใช้เพิม่ขึน้จาก 2.4 
ล้านคนเป็น 5.3 ล้านคน และคดิเป็น 1% ของประชากรเฟซบุ๊คของโลก และในระหว่างเดอืน
เมษายน จนถงึ พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ไดม้กีารกระตุน้ใหใ้ชส้ื่อเชงิสงัคมในไทยเพิม่ขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นทวติเตอร ์ ยทูบู บลอ็ก การส่งขอ้ความแบบสัน้ในโทรศพัทม์อืถอืและเฟซบุ๊ค โดยกรณีของ
เฟซบุ๊คนี้ ยงัมผีูร้ณรงคเ์ป็นโครงการชื่อว่า “ฉันรกัประเทศไทย” (I Love Thailand) ในขณะทีส่ื่อ
แบบเดมิเช่นโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพแ์ละวทิยไุม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการรายงานข่าวในลกัษณะนี้ 
(Carthew.  2010 : 24 - 27) 

2. ทวติเตอร ์
 การใช้ทวิตเตอร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองและการโฆษณา 
ชวนเชื่อนัน้ ในบรรดานักการเมอืง ทกัษิณ เป็นผู้ใช้มากกว่าคนอื่นๆ โดยทกัษิณใช้ทวติเตอร์
เป็นครัง้แรกในวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยลงทะเบียนชื่อเป็นผู้ใช้งานในทวิตเตอร ์      
ว่า ทกัษิณไลฟ์ (Thaksinlive) เพื่อสื่อสารเรื่องการเมอืงที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัเขาไปยงัผู้สนับสนุน
และลูกๆ ทัง้สามของเขา ประเดน็หนึ่งที่เป็นที่กล่าวขานส าหรบัการทวีตของเขาก็คอื ฉันอยาก 
จะกลบับา้น (I want to go home) ทกัษณิกลบัมาใชท้วติเตอรอ์กีครัง้หนึ่งเป็นหนทีส่อง หลงัจาก
เหตุการณ์ในช่วงเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทกัษณิสรา้งเครอืข่ายทางทวิตเตอร ์โดยมี
สมาชกิผู้ตดิตามเป็นจ านวนมากในระยะเวลาอนัรวดเรว็ประมาณ 65,000 คน เปรยีบเทยีบกบั
นายกรัฐมนตรีขณะนัน้ คือ อภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ ซึ่งมีผู้ติดตามเพียง 50,000 คน แต่ก็เป็น
นักการเมอืงที่ผู้ติดตามมากที่สุดของไทย อย่างไรก็ตามมผีู้ให้ข้อสงัเกตว่า ตัวเลขผู้ติดตาม   
ของทัง้สองกรณี น่าจะเป็นตวัเลขที่สร้างขึ้นเพื่อหวงัผลทางการสื่อสารทางการเมอืงมากกว่า 
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และจากขอ้มูลในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2549 มผีูใ้ช้ทวติเตอรจ์ านวน 900,000 คน (Carthew.  
2010 : 24 - 26) 
 
 วิทยชุุมชนและเคเบิลทีวี 
 กฤษณพงษ์ พรมบึงร า  อธิบายถึงบทบาทของวิท ยุชุมชนและเคเบิลทีวีว่ า 
ในการเคลื่อนไหวโค่นลม้เครอืข่ายทกัษณิ - ไทยรกัไทย วทิยุชุมชนที่มบีทบาทหลกัทีท่ าหน้าที่
เพื่อการนี้อย่างน้อย 2 เครอืข่าย คอื “ศูนยป์ฏบิตักิารเรยีนรูว้ทิยุชุมชนคนรกัประชาธปิไตย” 
(FM 92.25 Mhz) เครอืขา่ยของสถานีทวีดีาวเทยีม เอเอสทวี ี5 หรอืสถานีสุวรรณภูม ิและสถานี
วทิยุชุมชนเจา้ฟ้า คลื่นสามญัประจ าบา้น (FM 97.75 Mhz) ของเครอืหนังสอืพมิพผ์ูจ้ดัการและ
สถานทีวีดีาวเทยีม เอเอสทวีนีิวสว์นั ยงัไมน่บัรวมวทิยชุุมชนในต่างจงัหวดัทีเ่ชื่อมโยงกบัทัง้สอง
เครอืขา่ยขา้งตน้ นอกจากนี้ ยงัมกีารเชื่อมโยงกบัเวบ็ไซต์เพิม่การกระจายเสยีงผ่านอนิเตอรเ์น็ต
อกีช่องทางหนึ่งดว้ย โดย FM 92.25 Mhz ผ่าน http://www.fm9225.com และ FM 97.75 Mhz 
ผ่าน http://www.manageronline.co.th พรอ้มกบัการตดิตัง้โปรแกรมการถ่ายทอดสด (เป็นทวีี
ในรายการของเอเอสทีวีนิวส์ว ัน) เพื่อบริการชมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ม ี
การชุมนุม หรอืมกีารจดัรายการเมอืงไทยรายสปัดาห์สญัจร ในการเคลื่อนไหวของแนวร่วม
ประชาธปิไตยต่อต้านเผดจ็การแห่งชาต ิหรอื นปช. มวีทิยุชุมชนคนเสือ้แดงหลายแห่งทีเ่ปลีย่น
ผนัจากรายการเพลง เป็นวทิยุชุมชนเชงิพาณิชย ์มาเป็นการเน้นกจิกรรมทางการเมอืง หลงัเกดิ
การรฐัประหาร ในเกอืบทุกจงัหวดัในประเทศไทย จงัหวดัละ 3 - 4 คลื่น กลายเป็นกระบอกเสยีง
ที่ส าคญัของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยที่สื่อกระแสหลกัไม่น าเสนอความคิดที่แตกต่าง
เหล่านี้ วทิยุชุมชนทีเ่ป็นช่องทางหลกัของ นปช. อย่างน้อย 3 สถานีทีร่่วมการเคลื่อนไหวอย่าง
แนบแน่น คอื สถานีวทิยุชุมชน FM 97.5 Mhz ทีจ่งัหวดัอุดรธานีของขวญัชยั ไพรพนา พรอ้ม
กบัจดัตัง้กจิกรรม “ชมรมคนรกัอุดร” ขึน้เป็นองคก์รเพื่อการเคลื่อนไหวแบบคู่ขนาน วทิยุชุมชน
คนแทก็ซี ่FM 92.75 Mhz และ FM 107.5 Mhz ในกรุงเทพมหานคร ของ ชนิวฒัน์ หาบุญพาด 
และวทิยุชุมชนคนรกัเชยีงใหม่ 51 ในคลื่น FM 92.5 Mhz ของเพชรวรรต วฒันพงศ์ศริ ิซึง่เป็น
วทิยุชุมชนที่มกีารเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.cm51tv.com) ที่สามารถแพร่
ภาพรายการเป็นทวีอีนิเตอรเ์น็ต เชื่อมโยงเขา้กบัรายการของทวีดีาวเทยีมเอเชยีอพัเดท (Asia 
Update) ซึง่เป็นสื่อหลกัในเครอืข่ายการเคลื่อนไหวของ นปช. การผนวกรวมสื่อทางเลอืกต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนันี้ไดท้ าใหค้นทอ้งถิน่เริม่ตดิตัง้จานดาวเทยีมและเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารจากเคเบลิทวีี
มากขึ้น ทัง้นี้เพื่อที่จะใช้เปรยีบเทียบกับข่าวสารกระแสหลกัและเปิดรบัข้อมูลที่หลากหลาย 
มากยิง่ขึ้น อีกทัง้ได้ลุกขึ้นมาผลิตสื่อเพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในชุมชนท้องถิ่น 
(กฤษณพงษ์ พรมบงึร า.  2555, อา้งถงึใน กานต ์ ทศันภกัดิ.์  2554 : 197 - 198) 
 ป่ินแกว้ อรา่มเรอืงศร ีชีว้่า วทิยชุุมชนหรอืสื่อเสือ้แดงในภาคชนบทนัน้ เป็นการปฏวิตัิ
ดา้นสื่อที่ส าคญั เป็นการผนัผู้รบัสื่อมาเป็นผู้ใช้สื่อและแสวงหาขอ้มูลข่าวสารทางเลอืกบรโิภค
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ข่าวสารอย่างหลากหลายมากขึน้ มกีารเชื่อมโยงของสื่อหลายประเภทเขา้ดว้ยกนั สรา้งเครอืข่าย
ข้อมูลข่าวสารที่ตัดข้ามเส้นแบ่งระหว่างเมอืงและชนบท ทศันะเดมิที่มองว่า  คนในเมอืงเป็น 
ผูใ้กลช้ดิแหล่งขอ้มลูข่าวสารมากทีสุ่ด เมอืงเป็นศูนยก์ลางข่าวสาร กบัชนบทบา้นนอกทีล่า้หลงั 
ข่าวสารเข้าไม่ถึงนัน้ ได้เปลี่ยนไปแล้ว ทุกวนันี้ชาวบ้านท้องถิ่นไม่เพยีงบรโิภคข่าวสารจาก
หลายแหล่ง แต่ยงัก่อตัง้สถานีวทิยุชุมชนและมกีารใช้เวบ็ไซต์ในการถ่ายทอดวทิยุชุมชนด้วย  
ถือเป็นศักราชของสื่อใหม่โดยคนชนบทที่มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองทัดเทียมหรือ  
อาจมากกว่าคนในเมอืง (ป่ินแกว้ อรา่มเรอืงศร.ี  2555; อา้งถงึใน  กานต ์ ทศันภกัดิ.์  2554 : 53) 
 อนึ่ง ผู้วิจยั เห็นว่า การผนวกรวมสื่อทัง้วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และ
อนิเตอรเ์น็ต ระหว่างการสื่อสาร การเคลื่อนไหวปฏบิตักิารทางการเมอืงนัน้ เกดิขึน้โดยต่อเนื่อง
มาตัง้แต่การจดัรายการเมอืงไทยรายสปัดาห์รายวนัสญัจรของสนธิ ลิ้มทองกุล เมื่อกลางปี          
พ.ศ. 2548 มาจนถงึการเคลื่อนไหวของ นปช. ในปี พ.ศ. 2553 รวมถงึปจัจุบนั การปฏบิตักิาร
ทางการเมอืงและการสื่อสารของทัง้กลุ่มพนัธมติรและ นปช. ได้สร้างผลกระทบต่อโครงสร้าง   
ของสองเรื่องไปพร้อมๆ กนั คอื โครงสร้างการสื่อสารของไทยและโครงสร้างของโอกาสทาง
การเมอืง (Political opportunities structure) 
 กล่าวคือ ในโครงสร้างของการสื่อสาร เท่ากับว่า สงัคมของไทยได้เกิดการสื่อสาร
ใหม่ๆ ขึน้ เป็นการสื่อสารที่ต่างออกไปจากวถิีของการสื่อสารแบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง 
มาเป็นการสื่อสารที่มโีครงสรา้งเป็นเครอืข่าย และการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการเปลี่ยนวถิี
ของการผลิตข้อมูลข่าวสารที่เคยมีแต่สื่อมวลชนกระแสหลัก ไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุและ
หนังสอืพมิพ์ ไปเป็นสื่อเชงิสงัคมที่มกีารใช้งานผ่านเครอืข่ายการสื่อสารของอินเตอรเ์น็ตและ
โทรศพัท์มอืถือ เป็นผู้ผลิตที่เป็นรูปแบบของการบรหิารจดัการแบบองค์กรเป็นการร่วมผลิต   
ของประชาชนโดยทัว่ไป รวมทัง้เปลีย่นวถิขีองการเป็นผูร้บัสาร เป็นผูร้ว่มผลติและส่งสารออกไป
ยงัพืน้ทีส่าธารณะ จากการเปลีย่นวถิขีองการสื่อสารในลกัษณะดงักล่าว ท าใหค้วามคดิเหน็ของ
ปจัเจกบุคคลสามารถรว่มแปรผลสรา้งความคดิสาธารณะไดง้า่ยมากขึน้กว่าเดมิเป็นกระบวนการ
มสี่วนร่วมทางตรงในการแสดงออกในประเด็นต่างๆ ต่อสาธารณะ และเป็นการสื่ อสารที่รฐั 
ไมส่ามารถทีจ่ะใชก้ารก ากบัและควบคุมได ้
 บทบาทของวทิยุชุมชน เคเบลิทวีที้องถิ่น ทวีดีาวเทยีม โดยเฉพาะตามวถิีของการ
สื่อสารใหม่ทีค่นเสือ้เหลอืงและคนเสื้อแดงน าไปใช้นัน้ โดยหลกัการแล้ว สื่อดงักล่าวเป็นสื่อที่มี
โครงสรา้งของการสื่อสารที่กระจายออกจากศูนย์กลาง แต่ด้วยการเป็นสื่อที่มจี านวนมากและ
กระจายครอบคลุมไปยงัพื้นที่ในต่างจงัหวัดในระดับชุมชน ด้านหนึ่ง จึงกลายเป็นสื่อที่ร ัฐ        
ไม่สามารถที่จะก ากบัให้ทัว่ถึงได้ อีกด้านหนึ่ง เป็นสื่อที่สามารถล าเลยีงข้อมูลข่าวสารไปยงั
ชุมชนและท าใหชุ้มชนแปลงสารจากการสื่อสารไปเป็นบทสนทนา โดยทีก่ารสนทนาดงักล่าวนัน้     
เป็นกระบวนการสื่อสารทีเ่กดิขึน้ในเครอืข่ายของสงัคมชุมชนและเป็นการเพิม่ความเขม้ขน้ของ
การสื่อสารระหว่างบุคคลไปพรอ้มๆ กนัดว้ย 
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 จากบทบาทของการสื่อสารทีเ่ปลีย่นแปลงไปขา้งต้น จงึท าใหก้ารสื่อสารทางการเมอืง
ของทัง้คนเสือ้เหลอืงและคนเสือ้แดงสามารถทีจ่ะสรา้งประสทิธภิาพและคุณภาพได ้สามารถทีจ่ะ
ระดมก าลงัมวลชนเพื่อการแสดงออกโดยการปฏบิตักิารรวมกลุ่มและการแสดงพลงัทางการเมอืง
โดยการเคลื่อนไหวมวลชนในระหว่างปี พ.ศ. 2549 จนถงึ พ.ศ. 2554 ได ้และสามารถทีจ่ะสรา้ง
เป็นโอกาสทางการเมอืง ทีจ่ะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงได ้
 
ส่วนท่ีสาม  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการส่ือสารของไทย 
 

การพฒันาของส่ือทางเลือก 
 จากการพฒันาการใชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทยทีเ่ริม่มกีารใชง้านหลงัจากการพฒันา
โครงข่ายการสื่อสารของโทรศพัท์พื้นฐานและโทรศพัท์มอืถือ นับเป็นก้าวส าคญัของการสรา้ง
รากฐานของการสื่อสารรวมทัง้การปรบัปรุงกฎหมายและหน่วยงานใหส้อดคล้องกบัการจดัการ
ใหม่ที่มกีารร่วมงานกบัภาคเอกชน อาจกล่าวได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาโครงสร้าง 
การสื่อสารของไทย แต่การเปลีย่นแปลงในระดบัโครงสรา้งอกีส่วนหน่ึง กค็อื ปรากฏการณ์ต่างๆ 
ทีม่กีารสรา้งอุปกรณ์และเครื่องมอืการสื่อสารเป็นส่วนประกอบเพิม่เตมิ เพื่อใช้งานต่างๆ ของ
อินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องมอืในการสืบค้นข้อมูลเพื่ออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล  
จากเวบ็ไซต์ที่รวมกนัอยู่เป็นเครอืข่าย การพฒันาการบรกิารของโทรศพัท์อจัฉรยิะจนสามารถ
ท างานไดใ้กลเ้คยีงกบัการบรกิารของคอมพวิเตอร ์การสรา้งผลติภณัฑส์ื่อแขนงใหม่เป็นสื่อทีอ่งิ
กบัเครอืข่ายทางสงัคม เช่น เฟซบุ๊ค ทวติเตอร์ บล็อก เว็บบอร์ด การส่งข้อความสัน้ การส่ง
ขอ้มลูแบบเป็นชุดขอ้ความ หรอืการเผยแพรข่อ้มลูทีเ่ป็นภาพและเสยีงหรอืวดีโีอ เช่น ยทููบ หรอื
เป็นภาพ เช่น ฟลกิร ์หรอืเป็นภาพทีม่กีารตกแต่งแลว้ เช่น  อนิสตาแกรม (Instagram) รวมทัง้
การน าเอาเทคโนโลยกีารสื่อสารทีเ่กดิขึน้ใหม่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งไปพฒันาสื่อเดมิแลว้สรา้งเป็นสื่อของ
ชุมชนทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้กว่าเดมิ เช่น วทิยุชุมชนและเคเบลิทวีใีนทอ้งถิน่ การเปลีย่นแปลง
โดยรวมๆ เหล่านี้ ชี้ใหเ้หน็ว่า การเชื่อมโยงกนัทัง้ในรปูแบบของสถานีทวีดีาวเทยีม วทิยุชุมชน
ทอ้งถิน่และเวบ็ไซต ์รวมถงึการส่งขา่วเอสเอม็เอส (SMS) ไปยงัโทรศพัทม์อืถอื จะท าใหก้ารแบ่ง 
ชนิดของสื่อ ไม่มีค าจ ากัดความที่แน่นอนตายตัวอีกต่อไป เนื่องจากมีบทบาทของสื่อใหม่ 
ที่นอกเหนือไปจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี โดยที่ชาวบ้านประชาชนทัว่ไปก็สามารถผลิตสื่อ  
ผลติข่าวสารและน าเสนอเองได ้ไม่มใีครสามารถปิดกัน้ใครได ้หากมกีารปิดเวบ็ไซต์ก็สามารถ
เปิดใหม่ได้ ปจัจุบนัประชาชนสามารถฟงัวทิยุ ดูข่าวสารทวีบีนอนิเตอรเ์น็ตได้แล้ว (สนธญิาณ 
ชื่นฤทยัในธรรม.  2555; อา้งใน กานต ์ ทศันภกัดิ.์  2554 : 44) 
 ลกัษณะของการร่วมผลติขอ้มลูของผูร้บัข่าวสารนี้ สามารถจะเกดิขึน้ไดใ้นหลายรปูแบบ 
โดยขอยกตวัอย่างกรณีในต่างประเทศ เช่น การเปิดรบัอาสาสมคัรนักข่าวพลเมอืงในโครงการ
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ทดลองการตดิตามผลการเลอืกตัง้ในอยีปิต์และซูดาน หรอื กรณีการรายงานเหตุลอบวางระเบดิ
ทีก่รุงลอนดอนของสถานีทวีบีบีซี ีเมื่อปี 2548 ทีส่ถานีไดร้บัขอ้ความ ภาพถ่าย คลปิเสยีง และ
คลปิวดีโีอ ทีส่่งมาทางโทรศพัทม์อืถอืและอเีมลจากประชาชนผูป้ระสบเหตุอย่างลน้หลาม ท าให้
บบีซีนี าเสนอเหตุการณ์ไดอ้ยา่งเขม้ขน้และมภีาพทีส่ื่ออื่นไมม่ ี(พรรษาสริ ิกุหลาบ.  2550 : 9) 
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยกีารสื่อสารได้ท าให้สื่อที่เอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รบัสาร 
ท าหน้าที่ส่งสารและรบัสารได้พร้อมกนัเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยงัท าหน้าที่ส่งสารได้
หลายอยา่งรวมกนั คอื ภาพ เสยีงและขอ้ความไปพรอ้มกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยขีองสื่อดัง้เดมิ    
เขา้กบัความกา้วหน้าของระบบเทคโนโลยแีบบปฏสิมัพนัธ ์(สุฐติา  เรอืงรองหริญัญา.  2554 : 17) 
 กานต์ ทศันภกัดิ ์ (2554 : 15) อธบิายว่า “ในกรณีของสงัคมไทย ค าว่า ‘สื่อใหม่’ 
ไมไ่ดห้มายถงึเฉพาะในโลกออนไลน์เท่านัน้ หากแต่รวมถงึสื่ออื่นๆ ทีถ่อืก าเนิดขึน้มาใหม่ในช่วง
หลงัการปฏริูปสื่อตามเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกบัรฐัธรรมนูญ พ.ศ.  2540 ปจัจุบนัวทิยุชุมชน 
รวมถงึทวีดีาวเทยีมและเคเบลิทวี ีถูกใชเ้ป็นช่องทางในการเปิดพืน้ทีก่ารถกเถยีงต่อประเดน็ทาง
การเมอืงและประเดน็สาธารณะอื่นๆ อันเป็นสทิธเิสรภีาพขัน้พื้นฐานที่ส าคญัที่สุดภายใต้สงัคม
ประชาธปิไตย”  
 

การเปล่ียนแปลงของการส่ือสารของไทย 
1. การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยแีละเครือ่งมอืของการสื่อสาร 

 กล่าวโดยสรุป การนิยมใช้งานของสื่อที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
ทางสงัคมของไทยได้มมีากขึ้นเป็นล าดบั นับตัง้แต่มผีู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 25 ล้านคน ในปี  
พ.ศ. 2554 คดิเป็น 37.5% ของประชากรทัว่ประเทศ เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2549 ทีม่กีารใช้
งานอยู่ 11.4 ล้านคน เพิม่ขึน้ 119% เพิม่มากขึน้กว่าหนึ่งเท่าตวัสูงกว่าอตัราเฉลี่ยการใช้งาน
อนิเตอรเ์น็ตของคนทัว่โลก 32.7% ของประชากรโลก หากพจิารณาในศกัยภาพของการเตบิโต   
ที่จะมโีอกาสเป็นไปได้ ก็พบว่า ในขณะที่ 5 ประเทศชัน้น าของโลกมกีารใช้งานอินเตอร์เน็ต      
สงูมาก เช่น สหราชอาณาจกัร มกีารใชง้านอนิเตอรเ์น็ตมากถงึ 85%  ของประชากร ในเยอรมนี 
81.85% ในฝรัง่เศส 80.10%  ในญี่ปุ่น 80% ในสหรฐัอเมรกิา 79% แต่การใชง้านอนิเตอรเ์น็ต
ของไทยโดยส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พื่อการบนัเทงิ เกมส ์และการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและ
สื่อสารกนัในกลุ่มทางสงัคม ในขณะที่การใช้งานในประเทศชัน้น าจะใช้งานเพื่อการค้นข้อมูล 
อ่านข่าว หรอืบทความออนไลน์ ในขณะเดียวกนั ขอ้มูลของการใชโ้ทรศพัท์มอืถอื กพ็บว่าในปี 
พ.ศ. 2554 มผีู้ใช้โทรศพัท์มอืถือทัง้สิ้น 75.5 ล้านเลขหมาย คดิเป็น 109% ของประชากร 
ทัว่ประเทศสงูกว่าการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืของทัว่โลก 70% ของประชากรโลก ในกรณขีองโทรศพัท ์
มอืถอืนี้ ปรากฏว่ามกีารใช้บรกิารของสมารท์โฟน ซึ่งมกีารให้บรกิารอนิเตอรเ์น็ตบนเครอืข่าย
โทรศพัท์มอืถือเหมอืนกบัจอคอมพวิเตอร์ ไปแล้ว 18% ในขณะที่ผู้ใช้โทรศพัท์มอืถือทัว่โลก 
ใชบ้รกิารนี้ไปแลว้ 30% 
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 ส าหรบัการพฒันาเวบ็ไซต์ในไทยทัง้ส่วนราชการ มหาวทิยาลยั และองคก์รประชาสงัคม 
รวมทัง้เป็นสื่อส าหรบัการปฏบิัตกิารเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการปฏบิตักิารทางการเมอืงของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม นอกจากนัน้ ยงัมกีารพฒันาการใชง้าน เวบ็บลอ็ก หรอืบลอ็ก 
ซึ่งเป็นพื้นที่ส าหรบัการโต้ตอบสนทนามากกว่าจะเป็นการใช้เว ็บไซต์เพื่อการอ่านหรอื  
เป็นการพฒันาจากเวบ็ 1.0 มาเป็นเวบ็ 2.0 โดยบลอ็กทีเ่ป็นทีน่ิยมกนัในเมอืงไทยทีใ่ชเ้พื่อสนทนา
ในทางการเมอืง ได้แก่ พนัทปิดอทคอม บล็อกโอเคเนชัน่ บล็อกที่เป็นแหล่งบทความและ 
องค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น บล็อกสปอตดอทคอม หรอื เว็บไซต์ฟรงิเกอร์ดอทคอม เป็นบล็อก
เพื่อการสนทนาในเรื่องการใช้ชีวิตโดยทัว่ไป แต่ก็จะมบีรกิารพื้นที่ส าหรบัสาระความรู้ทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม เช่น สนุกดอทคอม กะปุกดอทคอม และอกีกลุ่มหนึ่งเป็นบลอ็ก
แบบไดอารี่ออนไลน์ เช่น สตอรี่ไทยดอทคอม บล็อกแก๊งดอทคอม และเอ๊กซ์ทีนดอทคอม  
โดยปกตแิล้วการใช้งานเวบ็ไซต์กบับลอ็กมกัจะเป็นการใช้งานในลกัษณะที่ควบคู่กัน โดยผู้ใช้
อนิเตอรเ์น็ตทัว่โลกระบุว่ามกีารอ่านขอ้มลูจากบลอ็ก 77% ส าหรบัการใชง้านสื่อเชงิสงัคมในไทย 
มกีารใช้งาน เฟซบุ๊ค จ านวน 15.6 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 คดิเป็น 23.4% ของประชากร 
ทัว่ประเทศ และคดิเป็น 57% ของผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ต และผลส ารวจขอ้มลูในปี พ.ศ. 2551 ระบุว่า 
ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 18 - 25 ปี รองลงมา คอื 26 - 34 ปี ส าหรบัการใชง้านทวติเตอร ์
ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามคีนใช้งานอยู่เพยีง 9 แสนกว่าคน โดยส่วนใหญ่เป็นคนในเมอืง
และใชเ้พื่อตดิตามกระแสคนดงัในสงัคมทัง้ดารา ศลิปิน นกัรอ้ง นกัแสดงและนกัการเมอืง 
 จากตวัเลขข้างต้น จะเห็นได้ว่า อตัราการขยายตวัของการใช้อนิเตอร์เน็ตของไทย       
ในปจัจบุนัอยูใ่นอตัราทีส่งูและอตัราการใชง้านกส็ูงกว่าอตัราเฉลีย่ของโลก และหากเปรยีบเทยีบ
กบัประเทศชัน้น าของโลกแลว้กย็นืยนัไดว้่าแนวโน้มทีจ่ะมกีารใชง้านอนิเตอรเ์น็ตของไทยจะต้อง
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป ประกอบกับการใช้งานเพื่อการค้นคว้าข้อมูล อ่านข่าวและ
บทความออนไลน์ ในไทยยงัมกีารใชง้านในอตัราทีต่ ่าอยู่ ดงันัน้ ในอนาคตหากมกีารใชง้านเพื่อ
การอื่นๆ ทีม่ากกว่าเพื่อการบนัเทงิ เกมส ์และการสนทนาตดิต่อพูดคุย กย็่อมจะแสดงถงึโอกาส
ทีจ่ะมกีารใชง้านอนิเตอรเ์น็ตนี้ขยายตวัออกไปอกี ในขณะเดยีวกนัอตัราการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต
ผ่านบรกิารของโทรศพัทม์อืถอืหรอืสมารท์โฟน ก็จะมอีตัราการขยายตวัของการใช้งานเพิม่ขึน้
ไปในทิศทางเดียวกนั ในขณะที่ปจัจุบนัอตัราการใช้บรกิารโทรศพัท์มอืถือมมีากกว่าจ านวน
ประชากรไปแล้ว   ก็ยิง่จะเป็นสภาพแวดล้อมให้การใช้งานอนิเตอรเ์น็ตเพิม่ในอตัราที่รวดเรว็
ตามไปดว้ย 
 โดยสรุป สื่อทางเลอืกทีเ่กดิขึน้ใหม่ที่ท าให้การสื่อสารในสงัคมมชี่องทาง มเีครื่องมอื
การสื่อสารมากกว่าสื่อกระแสหลักที่เป็นทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสื่ อ 
ที่เกิดขึน้ใหม่ตามเครอืข่ายของการสื่อสารของอินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์มอืถือ เช่น เว็บไซต ์
บลอ็ก บอรด์ การส่งขอ้ความ การส่งข้อมูล เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์อินสตาแกรม การส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์บบกลุ่ม และส่งต่อแบบสรา้งเครอืขา่ย วทิยุชุมชน 
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เคเบิลทีวีท้องถิ่น ทีวีดาวเทียม ฯลฯ โดยที่การสื่อสารที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการสื่อสาร  
ในลกัษณะดงักล่าว ก็คอื การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยเฉพาะกรณีทีเ่กดิขึน้ในภาคชนบทหรอื
ชุมชนของไทย ซึง่เป็นชุมชนทางกายภาพทีม่วีถิขีองความเป็นชุมชนรองรบัและมลีกัษณะทีต่่าง
ไปจากการสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคมของสื่อเชงิสงัคม (Social network sites) 

2. การเปลีย่นแปลงวถิแีละโครงสรา้งการสื่อสาร 
 การเกิดเครื่องมือการสื่อสารใหม่ๆ ในสังคมไทยข้างต้น ได้น าไปสู่การสร้างวิถี 
การสื่อสารเพิม่ขึน้ใหม ่จากเดมิทีม่กีารสื่อสารของทวี ีวทิย ุและสื่อสิง่พมิพ์ ตามวถิขีองการสื่อสาร
แบบทางเดยีว ตามวถิขีองการสื่อสารจากคนๆ หนึ่งกระจายออกไปยงัคนหลายคน เป็นการสื่อสาร
ตามโครงสรา้งของการกระจายออกจากศูนยก์ลาง และจะเป็นเครื่องมอืการสื่อสารที่อยู่ภายใต้
การก ากบัของรฐัและทุน โดยมกีารสื่อสารทีด่ าเนินไปพรอ้มๆ กนัในหลายช่องทางของเวบ็ไซต ์
บลอ็ก บอรด์ การส่งขอ้ความ การส่งข้อมูล เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์อินสตาแกรม การส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์บบกลุ่มและส่งต่อแบบสรา้งเครอืขา่ย ฯลฯ ซึง่เป็น 
การสื่อสารที่มวีถิกีารสื่อสารแบบสองทาง มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างการรบัและการส่ง ทัง้แบบทนัที
และแบบทีส่ามารถชะลอเวลาการโตต้อบ (เช่น เครื่องรบัฝากขอ้ความเสยีง ขอ้ความสัน้ ชุดขอ้มลู 
การสนทนาในเฟซบุ๊ค บลอ็ก หรอืเวบ็บอรด์ กอ็ยูใ่นหลกัการนี้) เป็นวถิขีองการสื่อสารทีส่ามารถ
สื่อพรอ้มๆ กนัหลายๆ คน เป็นการสื่อสารตามโครงสรา้งแบบเครอืข่าย โดยการสื่อสารทีเ่กดิขึน้
ใหม่ตามวถิแีละโครงสรา้งแบบใหม่ได้สรา้งช่องทางของการสื่อสารพรอ้มๆ กบัสร้างเครอืข่าย
ของการสื่อสารขึ้น โดยลกัษณะของเครอืข่ายนี้ ไม่มใีนการสื่อสารแบบเดมิที่เป็นการกระจาย
ออกจากศูนยก์ลาง 
 ทัง้นี้ วถิแีละโครงสรา้งของการสื่อสารที่เกดิขึน้ใหม่ขา้งต้น ไม่ได้เกดิขึน้แทนการยุติ
บทบาทลงของทวีี วทิยุ และสื่อสิง่พมิพ์ หรอืการสื่อสารตามโครงสร้างการกระจายออกจาก
ศูนยก์ลาง แต่เป็นไปในลกัษณะของการท างานร่วมกนั ส่งต่อซึ่งกนัและกนั เป็นไปในลกัษณะ
ของการน าข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลักที่แพร่กระจายออกไปแลกเปลี่ยนสนทนากัน 
ในเครอืขา่ยของการสื่อสาร หรอืน าเอาเรือ่งทีเ่กดิขึน้จากการสื่อสารในเครอืข่ายไปเผยแพร่ต่อใน
สื่อกระแสหลกั เป็นลกัษณะของการสื่อสารสองระบบหรอืแลกเปลีย่นกนัในโครงสรา้งการสื่อสาร
ทัง้สองแบบนี้ทบไปทบมา ท าให้อายุของข่าวสารยดืออกไปจากเดมิ (สมบตัิ บุญงามอนงค์. 
สมัภาษณ์.  2555) 
 ในกรณีของไทย ยงัมผีลทีเ่กดิจากการพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารแบบการกระจาย
ออกจากศูนยก์ลาง ทีส่ามารถลดต้นทุนการด าเนินงาน และสรา้งขดีความสามารถในการสื่อสาร
ซึ่งได้จากผลของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยกีารสื่อสาร จงึท าให้วทิยุชุมชน 
เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม มีการใช้งานเป็นที่แพร่หลายไปทัว่ประเทศ โดยมีวิทยุชุมชน
ประมาณ 6,000 สถานีทัว่ประเทศ เคเบลิทวี ี500 ศูนยบ์รกิาร โดยทีแ่ต่ละศูนยจ์ะมสีมาชกิ 500 - 
30,000 ราย ส าหรบัทวีดีาวเทยีม ซึง่มกีารบรกิารผ่านจานรบัสญัญาณ ในปี พ.ศ. 2554 มผีูใ้ช ้
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บรกิารทวีดีาวเทยีมทัง้สิ้น 12.2 ล้านครวัเรอืน มอีตัราการขยายตวัจากปี พ.ศ. 2553 มากถงึ
60% และคาดว่าในปี พ.ศ. 2556 จะมผีูใ้ชท้วีดีาวเทยีมมากถงึ 20.6 ลา้นครวัเรอืน แมว้่า เคเบลิ
ทวีที้องถิ่น วทิยุชุมชนและทวีดีาวเทยีม จะเป็นสื่อที่มวีถิ ีการสื่อสารแบบกระจายออกจาก  
ศูนยก์ลาง แต่มคีวามสามารถในการน าเอาเทคโนโลยกีารสื่อสารทีม่อียู่มาปรบัใชเ้ป็นการสื่อสาร
แบบปฏสิมัพนัธ ์(Interactive) รว่มกบัผูฟ้งั เปลีย่นผูฟ้งัใหเ้ป็นผูร้่วมสนทนาไดโ้ดยไม่ต้องเดนิทาง 
ไปร่วมรายการในหอ้งส่งของสถานี ทัง้ในรปูแบบการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Phone in) หรอื
การส่งขอ้ความสัน้ การโหวตคะแนน ฯลฯ ถึงแม้การมปีฏสิมัพนัธ์ดงักล่าวจะยงัมขี้อจ ากดัอยู่
เฉพาะในระหว่างการด าเนินรายการนัน้ๆ ไมเ่หมอืนกบัในพืน้ทีข่อง บลอ็ก เฟซบุ๊ค และทวติเตอร ์
ทีก่ารสื่อสารของแต่ละคนหรอืคนหลายคนร่วมสนทนากนัอยู่นัน้ จะปรากฏสู่สาธารณะโดยทนัที
และตลอดเวลาโดยไมม่ผีูใ้ดมาท าหน้าทีก่ลัน่กรองกต็าม แต่กเ็พยีงพอส าหรบัสรา้งปรากฏการณ์
ขึน้ใหม่ของการสื่อสารในระดบัชุมชน ประกอบกบัในชุมชนมลีกัษณะของสงัคมแบบเครอืข่าย
ด ารงอยู่โดยธรรมชาต ิจงึแปรผลการสื่อสารดงักล่าวเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนั ในขณะทีก่ารสื่อสาร
ของสื่อเชิงสังคมที่เกิดขึ้นในภาคสังคมเมืองไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแบบที่ใช้เวลาพร้อมกัน 
(Synchronous) หรอืใชเ้วลาไม่พรอ้มกนั (Asynchronous) ต่างกเ็ป็นเครอืข่ายทางสงัคมทีส่รา้ง
ขึน้ใหมแ่ละยงัมขีอ้จ ากดัในการแปรผลสู่โลกของความเป็นจรงิทางกายภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารที่เกิดขึ้นทัง้ในภาคเมอืงและภาคชนบทของไทย  
ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการสื่อสารของไทยไปจากเดิม ทัง้ในระดบัเครื่องมือ และระดับ
โครงสร้าง จากเครื่องมอืที่มแีต่สื่อกระแสหลกัที่เป็นทวี ีวทิยุ และหนังสอืพมิพ์ เป็นสื่อใหม่ๆ 
หลากหลายชนิดขา้งต้น จากการสื่อสารตามโครงสรา้งการกระจายออกจากศูนยก์ลาง โดยใน
ภาคเมอืงมกีารผสมรวมกบัสื่อสารทีเ่ป็นการสื่อสารแบบเครอืขา่ยของสื่อเชงิสงัคม ในภาคชนบท
มีการเพิ่มความเข้มข้นของการสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่ของการสื่อสารแบบกระจายออกจาก
ศูนยก์ลาง คอื เคเบลิทวี ีวทิยุชุมชนและทวีดีาวเทยีม ซึง่ด้านหนึ่งไดผ้ลกัดนัใหม้กีารสื่อสารกนั
ในสงัคมชุมชนที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งเป็นการผสมรวมของเครอืข่ายของสื่อเชิงสงัคมเข้ากับ
เครอืขา่ยทางสงัคมชุมชนเขา้ดว้ยกนั ในอกีดา้นหนึ่ง การเกดิขึน้อย่างแพร่หลายของสื่อเหล่านี้ก็
เป็นผลมาจากการพฒันาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารและการลดลงของต้นทุนค่าใช้จ่าย
ประกอบเขา้ดว้ยกนัดว้ย 

 
 
 



บทท่ี 4 
 
 

โลกไซเบอรก์บัการปฏิบติัการของการเคล่ือนไหวทางสงัคม 
 

สาระส าคัญของการศึกษาในบทนี้  ผู้วิจ ัย ต้องการที่จะศึกษากรณีศึกษาของ 
การปฏบิตักิารทางการเมอืงที่มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบัโลกไซเบอรท์ัง้โดยตรงและโดยอ้อม
ของไทย ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 จนถงึ ปี พ.ศ. 2554 ซึง่จะเป็นเรื่องของคนเสือ้เหลอืง คนเสือ้แดง 
และคนเสื้อหลากส ีโดยจะศึกษาประเด็นต่างๆ ตามความเกี่ยวข้องไปตามกรอบของทฤษฎี
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ ทฤษฎกีารระดมทรพัยากร ทฤษฎกีระบวนการสรา้ง
กรอบซึ่งเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งเป็นช่วง
ระยะเวลาที่โลกไซเบอร์ได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแนบแน่นต่อการใช้
ชวีติประจ าวนั นอกจากนัน้ เพื่อใหก้ารศกึษากรณีศกึษามแีหล่งขอ้มูลอ้างองิในการประมวลผล
ในทีน่ี้ ผูว้จิยั จงึไดน้ าเอากรณีศกึษาของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม (รวมทัง้การปฏบิตักิาร
ของขบวนการทางการเมอืง) ในต่างประเทศ 5 กรณีดว้ยกนั คอื การเคลื่อนไหวของขบวนการ 
16 เมษายน ทีว่อชงิตนั ดซี ีสหรฐัอเมรกิา 1) ขบวนการ 16 เมษายน (DC00) 2) การปฏวิตัขิอง
เครื่องส่งขอ้ความ (Pager revolution) ของฟิลปิปินส์ 3) ขบวนการสเีขยีวของคนอหิร่าน (The 
Iranian Green Movements) 4) การปฏบิตัิการที่ท้าทายของขบวนการยดึครองวอลล์สตรที
(Occupy wall street) 5) การต่อต้านโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรท์ีญ่ี่ปุ่นหลงัเหตุการณ์ฟูกุชมิะ 
โดยจะแบ่งเนื้อหาดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนทีห่นึ่ง  

ส่วนทีส่อง จะเป็นกรณศีกึษาของไทย 3 กรณ ีคอื 1) พนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย 
ปี พ.ศ. 2549 2) การต่อต้านรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 3) การปฏบิตักิารทางการเมอืง 
ของคนเสือ้เหลอืง คนเสือ้แดง และคนเสื้อหลากสี โดยกรณีศกึษากรณีของไทยในส่วนทีส่องนี้ 
นอกจากจะอาศยัขอ้มลูจากแหล่งทุตยิภูมทิีม่อียู่ ผูว้จิยั ไดน้ าเอาความคดิเหน็จากการสมัภาษณ์ 
นักวชิาการ นักพฒันาองค์กรเอกชน นักบรหิารในกิจการสื่อมวลชน และบล็อกเกอร์ มาร่วม
วเิคราะหด์ว้ย ประกอบดว้ย พพิทัธ ์ชนะสงคราม ผูอ้ านวยการสถานีโทรทศัน์ดาวเทยีมไทยทวีดีี, 
สมภพ บุนนาค นักกิจกรรมทางสงัคม, สุปนั รกัเชื้อ บรรณาธกิารข่าวส านักข่าวไอเอ็นเอ็น,  
ชาย ซโีฮ่ บรรณาธกิารและบลอ็กเกอรข์องโอเคเนชัน่, วฑิรูย ์เพิม่พงศาเจรญิ ประธานกรรมการ
มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต,ิ สนธญิาณ ชื่นฤทยัในธรรม ผูอ้ านวยการส านักข่าวทนีิวส์, สมบตั ิ
บุญงามอนงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา แกนน าในกลุ่มพลเมืองภิวัฒน์และกลุ่ม 
วนัอาทติยส์แีดง และ รศ.ดร.พชิาย รตันดลิก ณ ภูเก็ต รองคณะบดฝี่ายวชิาการ คณะพฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์  
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ส่วนทีส่าม การประมวลผลการศกึษา 
 
ส่วนท่ีหน่ึง  กรณีศึกษาของต่างประเทศ 
 

ขบวนการ 16 เมษายน (April 16) 
1. ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

 การเคลื่อนไหวโดยการชุมนุมแสดงพลงัของประชาชนที่กรุงวอชงิตนั ดซี ีในวนัที ่16 
เมษายน ค.ศ. 2000 มชีื่อย่อว่า A16 เป็นค าย่อของ April 16 หรอืมชีื่อย่อเป็นรหสัปฏบิตักิารว่า 
DC00 ซึง่หมายถงึการปฏบิตักิารเคลื่อนไหวทีก่รงุวอชงิตนั ดซี ีปี ค.ศ. 2000 เป็นการชุมนุมทาง 
การเมอืงของขบวนการทางสงัคมทีเ่สนอประเดน็หยุดธนาคาร (Break the bank) เพื่อต่อต้าน
การจดัประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลกและรฐัมนตรีกระทรวงการคลัง   
ทีก่รงุวอชงิตนั ดซี ีเหตุการณ์ในครัง้นี้ ถอืว่าเป็นแม่แบบทีโ่ลกของขอ้มลูข่าวสารและเทคโนโลยี
การสื่อสารมีส่วนส าคัญในการใช้เป็นเครื่องมือส าคัญของการเคลื่อนไหวมวลชนหรือ  
การปฏบิตักิารทางการเมอืง โดยเฉพาะโทรศพัทม์อืถอื เวบ็ไซต ์และการเชื่อมต่อของเทคโนโลย ี
(Davis et al.  2005 : 343 - 344) 
 ก่อนเหตุการณ์ครัง้นี้ มกีารต่อต้านการประชุมขององค์การการคา้โลกทีเ่กดิขึน้มาก่อน 
ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 1999 ทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปว่า สงครามทีซ่แีอตเตลิ (Battle in Seattle) 
การเคลื่อนไหวดงักล่าว เป็นการรวมตวัของคนชัน้ล่างทีม่าจากทัว่โลกเพื่อต่อต้านการจดัประชุม
ขององคก์ารการคา้โลก โดยใชค้ าขวญัของการปฏบิตักิารว่า โลกนี้ไม่ไดม้ไีวข้าย (Our world is 
not for sale) โดยมอีงคก์ารพฒันาเอกชนหลายส านกัรว่มกนัเป็นแกนน า ถอืว่าเป็นความร่วมมอื
ครัง้ยิง่ใหญ่ระหว่างผูใ้ช้แรงงาน คนหนุ่มสาว และชาวนาชาวไร่ จนสามารถล้มเลกิการประชุม
ดงักล่าวได ้(Hadden and Tarrow.  15 สงิหาคม 2555,  เชษฐา พวงหตัถ์.  2550 : 154 - 155,  
พงษ์ทพิย ์ ส าราญจติต.์  2548 : 192 - 193) 
 ผูจ้ดัและผู้ร่วมชุมนุมในการปฏบิตักิารที่วอชงิตนั ดซี ีจะเป็นกลุ่มเยาวชนปฏบิตักิาร
และกลุ่มโลกทีส่าม (The JustActyouth delegation and Third World Within :TWW) เป็นองคก์ร 
หลกัของการประสานงาน โดยเยาวชนกลุ่มนี้ รวมตวักนัเป็นคณะโดยมตีวัแทนจากที่ต่างๆ เช่น 
องคก์รเยาวชนชุมชนแคลฟิอรเ์นียใต้ (Youth Organizing Communities of Sothern California) 
ขบวนการเคลื่อนไหวของนักศกึษาเพื่อการปลดปล่อยเสร ี(Student Liberation Action Movement : 
SLAM) กลุ่มปฏบิตักิารของคนผวิส ี(The Brown Collective of Seattle) ขบวนการเคลื่อนไหว
เพื่ออนาคตแห่งบอสตนั (The Next Movement of Boston) และ วทิยาลยัแห่งเอกภาพและเสรภีาพ 
และกลุ่มนักศกึษาเพื่อความยุตธิรรมแห่งซานฟรานซสิโก/ซานโฮเซ่ (The School of Unity and 
Liberation and Students for Justice of the San Francisco/San Jose) นอกจากนี้ ยงัม ี
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คณะกรรมการต่อต้านการใชค้วามรุนแรงในเอเชยี (The Committee Against Anti - Asian 
Violence) สภาแห่งชาตเิพื่อสทิธขิองชาวเปอรโ์ตรกินั (The National Congress for Puerto 
Rican Rights) กลุ่มพลงัเยาวชน (Youth Force) สมชัชาเพื่อการเปลีย่นแปลงของคนผวิสขีอง
นิวยอรค์ (The New York Metro Black Radical Congress) และจากที่อื่นๆ (Rajah.  10 
สงิหาคม 2555) 
 ประเดน็ทีน่ าไปสู่การปฏบิตักิารทางการเมอืงในครัง้น้ี เกดิขึน้เพราะฝ่ายต่อต้านเหน็ว่า 
องค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก หรอื กองทุนการเงนิระหว่างประเทศองค์การ
การคา้โลก ทีป่ระชุมดา้นเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของตวัแทนรฐับาลประเทศชัน้น า 8 ประเทศ 
(ฝรัง่เศส เยอรมนี อติาล ีญี่ปุ่น องักฤษ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และรสัเซยี) หรอืที่เรยีกกนัโดย
ย่อว่า G8 เป็นตวัแทนของระบบเสรนีิยมใหม่ (Neo - liberalization) ซึง่กลายเป็นเครื่องมอืของ
บรรษทัขา้มชาตทิีจ่ะไปหาประโยชน์จากประเทศโลกทีส่าม ซึง่เท่ากบัเป็นการสรา้งก าไรจากคน
จน และเป็นการขยายปญัหาการสรา้งมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้มใหก้บัประเทศยากจน การต่อต้าน
ในเรือ่งนี้มกัจะนิยมเรยีกกนัในชื่ออื่นๆ อกี เช่น ขบวนการเพื่อความยตุธิรรมโลก (Global Justice  
Movement) ขบวนการโลกาภวิตัน์ทางเลอืก (Alter Globalization) ขบวนการของการเคลื่อนไหว 
(Movement of Movement) (วทิยากร เชยีงกูล.  2555) 
 แนวคดิของขบวนการเพื่อความยุตธิรรมโลก อธบิายว่า การพฒันาเศรษฐกจิในปจัจุบนั 
ด้านหน่ึง จะสร้างการพัฒนา แต่อีกด้านหน่ึงจะสร้างปญัหาและความเสียเปรียบให้กับ 
บางประเทศ เป็นไปดงัค าเปรยีบเปรยของ นาโอม ิไคลน์ (Naomi Klein) ซึ่งเป็นนักเขยีนและ 
นักเคลื่อนไหวแบบสงัคมนิยมชาวแคนาดา ที่กล่าวว่า โลกที่รวมกนัเ ป็นหนึ่ง จะเป็นหนึ่งแบบ
สโลแกนของเบเน็ตตอ็ง (Benetton) หรอืการใชแ้รงงานเดก็แบบไนกี้ (Nike) และงานทีก่จิการของ
บรรษทัขา้มชาตจิะสรา้งขึน้ใหก้บัประเทศก าลงัพฒันา จะมแีต่งานในต าแหน่งพนักงานประจ ารา้น 
เช่น รา้นแมคโดนลั ซึง่น่าจะไมใ่ช่ความตอ้งการของสมาชกิในหมู่บา้นโลก (พงษ์ทพิย ์ส าราญจติต์.  
2548 : 192 - 193) 
 ความขดัแยง้ที่มต่ีอการต่อต้านโลกาภวิตัน์เป็นการต่อต้านต่อระบบโลกที่ยดึครองไว้
โดยระบบทุนนิยม เป็นการต่อตา้นในระดบันานาชาตขิองขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ 
(ใหม่ในประเดน็ที่เป็นการเคลื่อนไหวในระดับนานาชาต)ิ ของสงัคมในยุคหลงั - อุตสาหกรรม  
ซึ่งเป็นลกัษณะของสงัคมโลกที่ปรากฏชดัเจนขึ้นในช่วงครสิต์ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา  
พร้อมกันนั ้น การต่อต้านที่เกิดขึ้น ก็เป็นการยืนยันสะท้อนกลับต่อระบบเสรีนิยมใหม่ 
ของโลกาภวิตัน์ โดยเป็นการแสดงออกถงึโลกาภวิตัน์จากเบือ้งล่าง” (Globalization from below) 
ที ่ม ขีบวนการประชาสงัคมโลกเป็นส่วนประกอบ เป็นปฏบิตั ิการรวมกลุ ่มข ้ามชาติ  
(TransNationalization of collective action) การอธบิายเรื่องนี้ โมกฮานดมั (Moghandam.  
2009 : 114 - 115) ระบุว่า นักวชิาการทีน่ าเสนอประเดน็นี้อย่างโดดเด่น คอื วอลเดน เบลโล 
(Walden Bello) นักสงัคมวทิยาชาวฟิลปิปินส์ ที่อธบิายถงึความลม้เหลวของธนาคารโลกและ
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กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ในการแก้ไขปญัหาวกิฤตทิางการเงนิในเอเชยี และการบรรยายของ 
วนัดานา ชวิา (Vandana Shiva) นักวชิาการจากอนิเดยี ทีอ่ธบิายว่า ดา้นหนึ่งของโลกาภวิตัน์
เป็นการจดัระเบยีบทางการคา้ของโลก (New global trade agenda) แต่อกีดา้นหนึ่งกเ็ป็นการจดัการ
แนวทางเลอืก (Alternative arrangement) ไปพรอ้มกนั 

2. บทบาทของโลกไซเบอร ์
 การปฏบิตักิารเคลื่อนไหวทางการเมอืงเพื่อต่อต้านระบบเสรนีิยมใหม่ที่กรุงวอชงิตนั 
ในระหว่างวนัที ่16 - 17 เมษายน ค.ศ. 2000 นัน้ มกีารจดัระเบยีบองคก์รเพื่อการเคลื่อนไหว
ทางสงัคม (Social movement organizations : SMOs) โดยการสื่อสารและประสานงานผ่าน
เว็บไซต์ โกลบอลไลซ์ดสิท์ดอทโออาร์จ ี(http://www.globalizethis.org) และ เว็บไซต์ เอ 16 
ดอทโออาร์จ ี(http://www.a16.org) ซึ่งเป็นการจดัการที่มตี้นทุนต ่า มกีารก าหนดเวลาส าหรบั
การท ากจิกรรมและข่าวประชาสมัพนัธ ์มกีารสรา้งขอ้มลูความสนใจในเรื่องต่างๆ เป็นเครื่องมอื
ในการระดมก าลงัคนเพื่อร่วมกจิกรรม ระดมเงนิบรจิาคจากผูส้นับสนุน รวมทัง้การจดักลุ่มรายชื่อ 
ทีม่อียู่เพื่อรบัและส่งขอ้มลูโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E - mail listserv) มกีารน าเอาอนิเตอรเ์น็ต
และการเชื่อมต่อของเทคโนโลยกีารสื่อสารเขา้มาช่วยบรหิารจดัการ ท าใหส้ามารถจดัส่งขอ้มูล
ข่าวสารออกไปไดก้วา้งไกล รวดเรว็ และมตี้นทุนต ่า จนเป็นทีย่อมรบัว่า หากไม่มอีนิเตอรเ์น็ต 
การจดังานชุมนุมแสดงพลงัตามปฏบิตักิารนี้ไม่สามารถจะเกดิขึน้ได ้รวมทัง้ยงัสะทอ้นการไดร้บั
การสนบัสนุนทีก่วา้งขวาง ความร่วมมอืทีห่ลากหลาย ไม่ใช่เป็นผลผลติขององคก์รใดองคก์รหน่ึง 
เป็นการจดัตัง้องค์กรแบบเน้นการมสี่วนร่วมทัง้ในด้านยุทธวิธิแีละการสร้างความเห็นพ้องใน 
การตดัสนิใจ ไม่เน้นความรุนแรง ก่อนหน้าทีจ่ะมกีารชุมนุม มกีารอบรมยุทธวธิกีารต่อต้าน (Tactics 
of protest) และการสร้างกระบวนการเพื่อการตดัสนิใจให้กบัผู้ร่วมงาน มกีารท างานเหมอืน 
การให้บรกิารของบรษิทัที่ปรกึษา เช่น การจดัตัง้ศูนยส์งัคมรุกคสั (Ruckus Society) ในเมอืง
โอ๊คแลนด ์มลรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นศูนยฝึ์กอบรมและจดัพมิพค์ู่มอืเผยแพร่ส าหรบันักเคลื่อนไหว 
จงึนับไดว้่า มกีารน าเอาความรูแ้ละการสื่อสารมาประสานเขา้ดว้ยกนั (Convergence) เพื่อท าหน้าที่
ในการจดักจิกรรมไดอ้ย่างลงตวัโดยทีก่ลุ่มองคก์รภาคประชาสงัคมต่างๆ ทีม่รีปูแบบเป็นองคก์ร
ถาวร มสีถานะเป็นเพยีงผูส้นบัสนุน 
 ความส าเรจ็ของการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารนี้ ประกอบดว้ย 1) การสรา้งปรากฏการณ์
ของการประท้วงแบบใหม่ของเยาวชน เป็นผลติภณัฑ์ของการต่อต้านที่แตกต่างออกไปจาก  
การเกรีย้วกราด กดดนั แต่เป็นการจดังานแบบตระการตาและสนุกสนาน มกีารแสดงดนตร ีการจดั 
การตกีลอง การเต้นร าและการจดัท าหุ่นขนาดใหญ่ เป็นการแสดงเสยีดสเียย้หยนั เป็นเทศกาล
การเคลื่อนทีข่องการต่อต้าน (Mobile festival of resistance) 2) บทบาทของเทคโนโลยกีารสื่อสาร 
(อนิเตอรเ์น็ต) นอกจากจะมกีารใช้เพื่อการนัดหมาย การกระจายขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนเป็น
เครือ่งมอืสรา้งภาพลกัษณ์ของการเคลื่อนไหวแลว้ ยงัสามารถระดมเงนิสนบัสนุนผ่านบตัรเครดติ
ไดอ้กีดว้ย 3) รปูแบบการจดัองคก์รแบบใหม่ทีอ่งค์กรประชาสงัคมขนาดใหญ่ไปท าหน้าทีแ่บบ
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สนับสนุน และเน้นไปยงัผลลพัธ์ที่ไม่ใช่ผลิตผลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นผลลพัธ์ตาม 
ความรว่มมอื (Davis et al.  2005 : 344 - 347, Gillham.  15  กนัยายน  2555) 

3. ผลลพัธข์องการปฏบิตักิาร 
 มผีูเ้ขา้รว่มชุมนุมในครัง้นี้ประมาณ 30,000 คน เหตุการณ์ของการชุมนุม น าไปสู่การยดึ 
พื้นที่ในใจกลางเมอืงและมกีารปะทะกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ผลของเคลื่อนไหวไม่มีผลต่ อ 
การขดัขวางต่อการประชุมของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ เพราะเป็นการประชุมทีไ่ม่ส าคญันัก 
แต่เกดิผลกระแสตอบรบัทีเ่ป็นลบต่อแนวทางการพฒันาของแนวคดิแบบโลกาภวิตัน์  (A 16 imf 
world bank protests.  1 พฤษภาคม 2555) 
 ผลจากการชุมนุมยงัท าให้ธนาคารโลกเปลี่ยนรูปแบบของการประชุมจากเดิมไป 
เป็นการจดัประชุมแบบออนไลน์ (Online conference) แทน (Bleiker.  15 กนัยายน 2555) 
 ความส าเรจ็ของการใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารเขา้มาเป็นเครื่องมอืส าหรบัการจดัองคก์ร
เพื่อการเคลื่อนไหวนี้ ไดส้่งผลต่อไปยงัการเคลื่อนไหวที ่ควเิบก ประเทศแคนาดาซึง่มกีารขยาย
จ านวนเวบ็ไซต์ขึน้เป็นจ านวนมากเพื่อการแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารและประสานกจิกรรมที่จะ
กระท าร่วมกนั เป็นยุคสมยัของการจดัระเบยีบองค์กรเพื่อการต่อต้านโดยยุคสมยัของไซเบอร ์
(Cyber - based protest organization) (Hadden and Tarrow.  15 สงิหาคม 2555)  
 การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นส่วนประกอบของการจัด 
ระเบยีบองคก์รเพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคมเช่นเดยีวกบักรณีของ DC00 นี้ ไดส้่งผลต่อไปยงั
การจดัระเบยีบองค์กรเพื่อการต่อต้านการจดัประชุมองค์กรระหว่างประเทศขึ้นอีกหลายเมอืง  
ในเวลาต่อมารวมทัง้การต่อต้านการจดัประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้น าของโลก (Anti - G8) 
ทีเ่มอืงเจนวัในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2001 และการจดัประชุมเวทดีา้นสงัคมของยุโรป (European 
Social Forum) ที่เมอืงฟลอเรนซ์ ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2002 การต่อต้านทัง้สองครัง้นี้  
โดนัทเทลลา เดลลา พอรต์า (Donatella Della Porta) ไดว้จิยับทบาทของอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ป็น 
การน าเอาเทคโนโลยกีารสื่อสารแบบใหม่และการสื่อสารที่มคีอมพวิเตอรเ์ป็นสื่อกลาง เข้ามา
ผนวกรวมเป็นเครื่องมือของจดัระเบียบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหวและสร้างปฏิบตัิการทาง
การเมอืงตามคุณสมบตัพิืน้ฐานของอนิเตอรเ์น็ต 3 ประการ คอื 1) การเป็นเครื่องมอืในการช่วย
จดัระเบยีบและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของการชุมนุมรวมทัง้สร้างความเป็นเครอืข่าย   
2) สรา้งวถิเีฉพาะของการต่อต้าน 3) สรา้งการยอมรบัของความคดิสาธารณะ (Della Porta.  2005 : 
167) ในการศกึษาดงักล่าว พอรต์า (Della Porta.  2005 : 185) สรุปว่า การสื่อสารทีม่คีอมพวิเตอร์
เป็นสื่อกลางไดเ้ขา้มาเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม เพิม่ความสามารถ
ของพื้นที่สาธารณะให้เป็นที ่รบัรู ้และสมัผสัข ้อมูลข่าวสารมากขึ้น ซึ ่งย่อมจะส่งผลต่อ 
การปฏบิตักิารแบบรวมกลุ่มและการจดัระเบยีบมวลชนทีจ่ะท าไดง้่ายกว่าเดมิ นอกจากนัน้แล้ว 
อนิเตอรเ์น็ต ยงัสรา้งความสามารถของเครอืข่าย การยดืหยุ่นและสรา้งหลากหลายของศูนยก์ลาง
ประเดน็ขดัแยง้ไดม้ากขึน้กว่าเดมิ รวมทัง้ยงัสรา้งความเป็นไปไดข้องการต่อต้านบนโลกไซเบอร์ 
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(Cyberprotest) ทีเ่ป็นกระบวนการเชงิอตัลกัษณ์และแพร่กระจายขอ้มลูข่าวสารแบบทางเลอืก 
(Alternative information) 
 
 การปฏิวติัของเคร่ืองส่งข้อความท่ีฟิลิปปินส ์

1. ขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 การรวมตวัของประชาชนฟิลปิปินส์ในการขบัไล่ประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราดา 
(Joseph Erap Estrada) ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2001 เป็นเหตุการณ์ที่คลา้ยคลงึกบัการขบัไล่
ประธานาธบิด ีเฟอรด์นิันด ์มารก์อส (Ferdinand Marcos) ในระหว่างวนัที ่22 - 25 กุมภาพนัธ ์ 
ค.ศ. 1986 ทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นพลงัการเคลื่อนไหวของประชาชน (People power movement) ทีโ่ค่น
อ านาจทางการเมอืงของมารก์อส (Marcos) ที่ปกครองฟิลปิปินส์โดยใช้กฎอยัการศึกมาอย่าง
ยาวนานถงึ 14 ปี นับตัง้แต่การลอบสงัหารคู่แข่งขนัทางการเมอืงคนส าคญั คอื เบนิโญ อควโิน 
(Benigno Aquino) การเคลื่อนไหวครัง้นัน้ เป็นการรวมตวัของผูน้ าทางธุรกจิ ผูน้ าทางศาสนา  
มกีารน าประชาชนจ านวนมากมาเขา้ร่วมการชุมนุมทางการเมอืง ในใจกลางกรุงมะนิลา ย่านถนน 
เอปิพาเนีย เดอลอส ซานโตส อเวนิว (Epifania de los Santos Avenue : EDSA) เป็นการชุมนุม
โดยปราศจากความรุนแรงและมเีรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมายหลายรสชาติหลายอารมณ์   
จนเป็นเหตุให้ผู้น าทางทหารเลกิสนับสนุนรฐับาลและท าให้ มาร์กอส (Marcos) ต้องลี้ภยัทาง
การเมอืงไปอยู่สหรฐัอเมรกิา มกีารใหส้มญานามการเคลื่อนไหวทางการเมอืงนัน้ว่า การปฏวิตัิ
ของสเีหลอืง (Yellow revolution) ส าหรบัการชุมนุมทางการเมอืงเพื่อขบัไล่เอสตราดา (Estrada) 
ถอืไดว้่า เป็นการลุกขึน้สูข้องประชาชนเป็นครัง้ที่ 2 เป็นการปะทะกบัความนิยมของประชาชน 
ทีเ่คยมต่ีอเอสตราดา (Estrada) อย่างล้นหลาม ทัง้ในฐานะที่เป็นอดตีนักแสดงภาพยนตร ์ได้รบั
ความนิยมจากคนจนและคนงาน รวมทัง้ชนะการเลอืกตัง้มาดว้ยคะแนนท่วมทน้แบบถล่มทลาย 
ในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 การเคลื่อนไหวทางการเมอืงดงักล่าว ยงัมคี าเรยีกอย่างอื่นๆ อกี เช่น 
ขบวนการเอด็ซาของฟิลปิปินส ์ครัง้ที่ 2 หรอื การปฏวิตัโิดยเครื่องส่งขอ้ความ (Davis et al.  2005 : 
341 - 342,  Santner.  2010 : 16) 
 ประเดน็ทีน่ าไปสู่การเคลื่อนไหวแบบลุกฮอืของประชาชนในเมอืงหลวงของฟิลปิปินส ์
ก็คือ การคอร์รปัชันและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเป็นผู้น าและการแสดงถึงความไร้
ความสามารถในการบรหิารประเทศของเอสตราดา (Estrada) เช่น ชอบกนิ ชอบดื่มและเล่นการพนัน 
ใช้ชวีติอยู่กบัเพื่อนฝงูและคนใกล้ชดิ ไม่สนใจงานประชุมอย่างเป็นทางการและมกัจะตดัสนิใจ
เรือ่งต่างๆ ในช่วงการใชช้วีติกลางคนื การประพฤตปิฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสมต่อวถิขีองผูน้ าประเทศ 
สรา้งความไมย่อมรบัทีเ่พิม่มากขึน้ของชนชัน้กลาง กลาง - สงู และนักธุรกจิและทีส่ าคญัอย่างยิง่ 
ก็คอื การขดัต่อวถิขีองครสิเตียนคาทอลกิ จงึมกีารน าเอาประเดน็เหล่านี้ไปประกอบการถอด
ถอนออกจากต าแหน่งประธานาธบิด ี(Impeachment hearing) ตามกระบวนการของกฎหมาย
และรฐัธรรมนูญของฟิลปิปินส์ โดยโยงถงึความเชื่อมัน่ของนักลงทุนต่างชาตทิี่มต่ีอการบรหิาร
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เศรษฐกจิของประเทศ โดยมผีู้น าธุรกจิ 5 กจิการใหญ่ในฟิลปิปินส์ ซึ่งเป็นกลุ่มพนัธมติรที่เคย
ต่อต้านอ านาจของมารก์อส (Marcos) ร่วมกนัยื่นขอ้เสนอให้เอสตราดา (Estrada) ลาออกด้วย
เช่นกนั แมว้่าในช่วงสองปีแรกของการด ารงต าแหน่งประธานาธบิด ีเขาได้รบัการสนับสนุนจาก
นักพฒันาองค์กรเอกชนและองค์กรประชาสงัคม ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ท างานเกี่ยวกบัคนจน 
แต่ผลจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญาทีเ่คยม ีประกอบกบัประเทศอยู่ในระยะทีต่้องการฟ้ืนตวัจาก
วกิฤตเิศรษฐกจิ จงึน าไปสู่การสรา้งขบวนการขบัไล่ (Davis et al.  2005 : 341, Santner.  
2010 : 57 - 58) 
 การชุมนุมทีถ่นนเอด็ซาครัง้ที ่2 เกดิขึน้ทนัท ีในวนัที ่16 มกราคม ค.ศ. 2001 หลงัจาก
ที่วุฒสิภาลงคะแนนเสียงไม่ถอดถอนเอสตราดา (Estrada) ออกจากต าแหน่งประธานาธิบด ี 
การชุมนุมมคีวามต่อเนื่องไปจนกระทัง่วนัที ่20 มกราคม ค.ศ. 2001 โดยมปีระชาชนร่วมชุมนุม
นับล้านคน ไม่เพยีงแต่มาจากสมาชกิของโบสถ์คาทอลกิและภาคธุรกจิเท่านัน้ ยงัมปีระชาชน
ที่มาจากกลุ่มคนงาน เกษตรกร และนักศึกษา เป็นผลให้วุฒิสมาชิกที่ท าหน้าที่พิจารณา 
การถอดถอนต าแหน่งประธานาธบิดตี้องลาออก ตามมาด้วยการลาออกของทมีเศรษฐกจิของ
รฐับาล ส่งผลต่อสถานะความเป็นรฐับาลที่ไม่สามารถทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที่บรหิารประเทศต่อไปได ้
จนน าไปสู่การจดัท าพธิสีาบานตนของ กลอเรยี มาคาปากลัป์ อารโ์รโย (Gloria Macapagal 
Arroyo) รองประธานาธบิดขีณะนัน้ เพื่อรบัต าแหน่งประธานาธบิดใีนวนัที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2001 
(Castells et al.  2004 : 199, Gatmaytan.  2006 : 6)    

2. บทบาทของโลกไซเบอร ์
 สถานการณ์การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืและการเป็นสงัคมขอ้มลูข่าวสารโดยเทคโนโลยขีอง
การสื่อสารในฟิลปิปินส์ ในปี ค.ศ. 2001 ที่มเีหตุการณ์ลุกฮอืของประชาชนขบัไล่เอสตราดา
(Estrada) นัน้ ฟิลปิปินสม์กีารใชโ้ทรศพัทม์อืถอือยู่ 12.2 ลา้นเครื่อง คดิเป็น 15.34% ของจ านวน
ประชากรในขณะนัน้ เป็นหว้งระยะเวลาทีป่ระเทศก าลงัอยู่ในระหว่างการพฒันาการใชเ้ครื่องมอื
การสื่อสารเหล่านี้ภายใต้การก ากบังานของคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่มเีป้าหมาย 
ทีจ่ะใหป้ระชาชนมโีทรศพัทใ์ชง้านเท่ากบัจ านวนประชากรทีม่อียู่ 68 ลา้นคน ในสงัคมเมอืงใหญ่
ของฟิลปิปินสใ์นขณะนัน้ จะพบว่ามกีารใชโ้ทรศพัทก์นัอย่างแพร่หลาย ทัง้บนทอ้งถนน ภตัตาคาร 
รถโดยสารประจ าทาง ในโรงภาพยนตร ์แมก้ระทัง่ในโบสถ ์(Santner.  2010 : 43 - 44) 
 ความนิยมการใชโ้ทรศพัทข์องชาวฟิลปิปินส ์โดยเฉพาะในเมอืงหลวงแทบจะเรยีกไดว้่า
ผูค้นมพีฤตกิรรมตดิโทรศพัทม์อืถอื (Cell phone maniacs) โดยความนิยมดงักล่าว ยงัเป็นทีน่ิยม 
ใชใ้นกจิกรรมการเผยแพรท่างศาสนาไปพรอ้มๆ กนัดว้ย มทีัง้การเผยแพร่บทสวด ค าอุทศิ และ
บรกิารอื่นๆ รวมทัง้มบีรกิารแบบการส่งขอ้ความสัน้อกีด้วย จนเป็นที่รูก้นัว่าเป็นขอ้ความจาก
พระผูเ้ป็นเจา้ นอกจากนี้ สงัคมเยาวชนของฟิลปิปินส ์ยงันิยมใชก้ารส่งขอ้ความสัน้ทีเ่ป็นภาษา
ผสมระหว่างภาษาฟิลปิปินส์ผสมกับภาษาองักฤษโดยเป็นข้อความเพื่อสื่อสารซึ่ งกนัและกัน 
เป็นวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่ จนมีการเรยีกเยาวชนคนรุ่นใหม่นี้ว่า คนยุคขอ้ความ (Generation 
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text) (Vinciente Rafael.  2003 : 405 - 406; cited by Santner.  2010 : 47, Pertierra.  2008 
: 176 - 177,  Santner.  2010 : 49) 
 เดวสิ และคณะ (Davis et al.  2005 : 343) อธบิายว่า การใช้ขอ้มลูข่าวสารและ
เทคโนโลยกีารสื่อสารบวกรวมกบัการปฏบิตักิารทางการเมอืงจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้น า
และการปกครองประเทศนัน้ เคยเกดิขึ้นมาแล้วในกรณีของ อยาตอเลาะห์ โคไมนี (Ayatollah 
Khomeini) ที่บนัทกึค าพูดของเขาลงไปในเทปคาสเสท็และน าไปเผยแพร่ขยายผลต่อจนเป็นที่
รูจ้กักนัในขณะนัน้ว่าเป็น การปฏวิตัโิดยเทปคาสเสท็ (Cassette revolution) การส่งขอ้ความ
เพื่อเชญิชวนผูค้นไปรว่มชุมนุมทางการเมอืงทีถ่นนเอด็ซา ครัง้ที ่2 โดยเครื่องส่งขอ้ความ กเ็ป็น
การท างานในลกัษณะเดยีวกนั นอกจากนัน้ ยงัมกีารปฏบิตักิารของสื่ออนิเตอรเ์น็ตอื่นๆ ร่วมดว้ย 
เช่น การสนบัสนุนการส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์พรอ้มกบัระดมรายชื่อของประชาชนเพื่อขบัไล่
เอสตราดา (Estrada) ของเวบ็ไซต ์อลีกัดาดอทคอม (http://www.eLagda.com) 
 ทนัททีีม่วีุฒสิมาชกิลงมตไิม่ถอดถอนเอสตราดา (Estrada) การส่งขอ้ความสัน้ถงึกนั
และกันกระจายไปทัว่ เป็นผลมาจากการท างานของการส่งข้อความของโทรศพัท์มอืถือและ
เครื่องส่งข้อความ โดยมคี าต่างๆ ที่นัดหมายการรวมตวักนัที่ถนนเอ็ดซา เช่น ไปรวมกนัที่ 
เอ็ดซา และ สวมใส่ชุดสดี าส าหรบัการจากไปของประชาธิปไตย อีแรป ออกไป หรอื ลาก่อน 
ท่านประธานาธบิด ีโดยที่การท างานของสื่อในการเคลื่อนไหวทางการเมอืงในครัง้นี้ไม่ได้มแีต่
เฉพาะขอ้ความสัน้ทีส่่งกนัโดยโทรศพัทม์อืถอืเท่านัน้ ยงัมกีารท างานของเวบ็ไซต์ ยงัมกีารรายงาน
ข่าวของทวี ีที่รายงานการลงมตถิอดถอนประธานาธบิดแีบบถ่ายทอดสดตลอด 6 ชัว่โมงที่ม ี
การพจิารณา และยงัมกีารขยายผลโดยสื่อวทิยุ เป็นการท างานร่วมกนัของสื่อแบบ โซพโอเปร่า 
(Soap opera) มากกว่า (Davis et al.  2005 : 34,  Santner.  2005 : 70) 

3. ผลลพัธข์องการปฏบิตักิาร 
 การท างานของโลกไซเบอรท์ี่มต่ีอการปฏบิตักิารทางการเมอืงในกรณีของการชุมนุม 
ที่เอ็ดซา ครัง้ที่ 2 นี้ ได้สร้างผลให้ 1) เกิดการบูรณาการของข้อมูลข่าวสารกบัเทคโนโลยี 
การสื่อสารในการจดัระเบยีบองคก์รกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ท าใหป้ฏบิตักิารรวมกลุ่ม
มตีน้ทุนทีต่ ่า การจดัตัง้องคก์รเพื่อการเคลื่อนไหวสามารถสรา้งประสทิธภิาพในลกัษณะเดยีวกนั
กบัทีเ่กดิขึน้ในธุรกจิ คอื มคีวามเรว็ มคีวามยดืหยุ่นเขา้ถงึไดอ้ย่างกวา้งขวางทัว่โลก และไดท้ า
ใหเ้กดิการเคลื่อนไหวเพื่อสรา้งอ านาจ (Powerful mobilizing) ทีเ่กดิขึน้จากการปฏวิตัโิดยขอ้มลู
เช่นเดยีวกบัการท างานของเทปคาสเสท็ ของ อยาตอเลาะห์ โคไมนี ในการปฏวิตัขิองอหิร่าน  
ในปี ค.ศ. 1979 (Davis et al.  2005 : 343) 2) เทคโนโลยกีารสื่อสารโดยการส่งขอ้ความทาง
โทรศพัท์มอืถือ ที่ท าหน้าที่ระดมก าล ังมวลชนในการสร้างพลงัทางการเมอืง ในกรณีของ 
การปฏิบัติการเอ็ดซา ครัง้ที่ 2 นี้  เป็นผลมาจากการท างานร่วมกับสื่ออื่นๆ อย่างใกล้ชิด  
ทัง้อนิเตอรเ์น็ต และวทิยุ (Castells et al.  2004 : 206) 3) การสื่อสารในการขบัไล่เอสตราดา 
(Estrada) ได้ท าให้อนิเตอรเ์น็ตและโทรศพัท์มอืถอื รวมเขา้กบัความเป็นพื้นที่สาธารณะอย่าง
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เต็มตวัเปรยีบเสมอืนกบัการค้นพบไฟ การเขยีนและการพมิพ์ของมนุษย์ ดงันัน้ นับตัง้แต่นี้ 
เป็นตน้ไป เทคโนโลยกีารสื่อสารทีเ่กดิขึน้จากการรวมเขา้ดว้ยกนัดงักล่าว จะท าหน้าทีเ่ปลีย่นโฉม
ความสมัพนัธใ์นสิง่ต่างๆ ทีเ่คยด ารงอยู ่เช่นเดยีวกบัการเกดิอุตสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรม
ทีเ่กดิขึน้จากคน้พบไฟ การเขยีนและการพมิพ ์(Pertirra.  2008 : 182) 
 
 ขบวนการสีเขียวของคนอิหร่าน 

1. ขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 อยาตอเลาะห์ โคไมนี (Ayatollah Khomeini) ผู้น าทางศาสนาอสิลามของอหิร่านได้
ปลุกระดมให้ประชาชนรวมตวักนัแสดงพลงัทางการเมอืงเพื่อโค่นล้มระบบกษตัรยิร์าชวงศ์ชา
และอิทธิพลของโลกตะวนัตก โดยชูความเชื่อความศรทัธาทางศาสนาว่า พระอัลเลาะห์คือ  
ผู้ยิ่งใหญ่ที่น าพาประชาชนอิหร่านท าการปฏิวัติอิสลามจนประสบผลส าเร็จ แล้วสถาปนา 
การปกครองอิหร่านตามหลกัศาสนาเป็นสาธารณรฐัอิสลามแห่งอิหร่านในปี ค.ศ. 1979  
การปกครองในอหิรา่นด าเนินตามแนวทางของโคไมนี (Khomeini) มาอย่างต่อเนื่อง จนเกดิเป็น
ความขดัแยง้สองแนวทาง คอื แนวทางอนุรกัษ์นิยม ทีม่ ีมะหะหมดั อะหม์าดเินจาด (Mahmoud 
Ahmadinejad) ซึง่ประธานาธบิดตีดิต่อกนัสองสมยั ในสมยัแรกในปี ค.ศ. 2005 ซึง่ไดป้ระกาศ
น าอหิรา่นเดนิตามหลกัศาสนาอสิลามโดยเคร่งครดัเพื่อเป็นการปฏวิตัคิรัง้ที่  2 ของอหิร่าน ทัง้นี้
กเ็พราะการเลอืกตัง้ ในปี ค.ศ. 2005 อะหม์าดเินจาด (Ahmadinejad) ชนะคู่แข่งขนั โมฮมัเหมด็ 
คาตาม ิ(Mohammed Khatami) ซึ่งเป็นผู้น าแนวทางปฏริูป และด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกนัมา
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1997 ดงันัน้ การได้รบัเลอืกเป็นประธานาธบิดใีนครัง้ที่สองของ อะห์มาดเินจาด
(Ahmadinejad) ในปี ค.ศ. 2009 จงึเท่ากบัเป็นการตอกย า้ในความขดัแยง้ของสองแนวทางนี้ 
อกีครัง้หนึ่ง แต่ประชาชนกลบัมขีอ้สงสยัต่อผลคะแนน จงึออกมาร่วมกนัชุมนุมตามท้องถนน  
ในหวัเมอืงใหญ่และเป็นทีม่าของขบวนการสเีขยีวของคนอหิร่าน (The Iranian Green Movement) 
ที่ตัง้ค าถามเป็นค าขวญัของการร่วมชุมนุมทางการเมอืงในครัง้นี้ ว่าคะแนนของฉันอยู่ที่ไหน? 
(Where is my vote : WiMV) โดยเริม่ตน้จากสื่อเชงิสงัคม เฟซบุ๊ค พรอ้มๆ กบัเสนอประเดน็ต่อ
สาธารณะว่ารฐับาลจดัการเลอืกตัง้ทีไ่ม่โปร่งใส (Lee.  2008 : 45,  Chong.  2009 : 21,  Galvin.  
2011 : 1 - 2) 
 การเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองอหิร่าน ในปี ค.ศ. 2009 นัน้ ผูส้มคัรแข่งขนัทัง้ 4 ราย 
ประกอบดว้ย 1) มรี ์- ฮุสไซอนิ มซูาว ี(Mir - Hossein Moussavi) ซึง่เป็นนักการเมอืงสายปฏริปู
เป็นศลิปินและสถาปนิก เคยเป็นทมีงานสนับสนุนการบรหิารในการปฏวิตัอิสิลาม ปี ค.ศ. 1979 
และด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรใีนระหว่างปี ค.ศ. 1981 จนถงึ ค.ศ. 1989 2) เมห์ด ิแคโรบ ี
(Mehdi Karroubi) เป็นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อแนวทางปฏริปูอหิร่าน เป็นนักรณรงคป์ระชาธปิไตย และ
เป็นประธานพรรคเดอะเนชัน่ทรสัต์ (The National Trust Party) เคยด ารงต าแหน่งประธาน 
สภาผูแ้ทนราษฎรสองสมยัในระหว่าง ปี ค.ศ. 1989 จนถงึ ค.ศ. 1992 และ ปี ค.ศ. 2000 จนถงึ 
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ค.ศ. 2004 เคยลงสมคัรแข่งขนัในต าแหน่งประธานาธบิด ีในปี ค.ศ. 2005 มาก่อนแลว้ 3) โมหเ์ซน็ 
รเีซอี (Mohsen Rezaee) เป็นนักการเมอืงนักเศรษฐศาสตรแ์ละเป็นอดตีผู้บญัชาการระดบั 
สัง่การของกองทพั เคยท างานเป็นหวัหน้าในกิจการป้องกนัการปฏวิตัิของอิหร่าน ( IRGC)  
เป็นเวลา 16 ปี และเป็นผูส้นบัสนุนแนวทางสายอนุรกัษ์นิยม และ 4) มะหะหมดั อะหม์าดเินจาด 
(Mahmoud Ahmadinejad) เป็นผู้น าทางการเมอืงคนส าคญัของพนัธมติรผู้สร้างรฐัอิสลาม
อหิร่าน ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมอืของกลุ่มอสิลามสายอนุรกัษ์นิยม (Sreberny an Khiabany.  
2010 : 172; cited by Galvin.  2011 : 1) 
 การเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองอหิรา่นน้ี ไดส้ะทอ้นความขดัแยง้ของสงัคม โดยพืน้ฐาน
ของอหิร่าน ทีด่า้นหนึ่ง เป็นความขดัแยง้ของอุดมการณ์ทางการเมอืงสองแนวทาง อกีดา้นหนึ่ง 
เป็นตวัแทนในการอธบิายความขดัแยง้ในส่วนต่างๆ ที่เกดิขึน้ ซึ่งมคีวามเชื่อมโยงกบัแนวทาง 
ในการพฒันาประเทศของสองแนวทางนี้อย่างลกึซึง้ โดย มซูาว ี(Moussavi) ใหค้วามส าคญัต่อ
สทิธมินุษยชนตามหลกัสากลและเชื่อว่าความเท่าเทยีมนัน้มมีาก่อนกฎหมาย และในปจัจุบนั 
มกีารใช้กฎหมายไปสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่ อนไปจากอุดมการณ์ ศาสนา เพศสภาพ  
ชนชาติ และภูมศิาสตร์ของที่อยู่อาศัย เช่น การให้ความส าคญัต่อเพศชายที่เหนือกว่าสตร ี  
การใหค้วามเป็นมุสลมิเหนือกว่าทุกๆ ส่วนของการเปรยีบเทยีบไม่ว่าจะเป็นศาสนาดัง้เดมิแบบ
โซรวัสเตรนส ์(Zoroastrains) ยวิ ครสิเตยีน และบาไฮ โดยมซูาว ี(Moussavi) เรยีกรอ้งใหด้ าเนิน 
ตามความเป็นเหตุเป็นผลและความโปร่งใส สนับสนุนแนวทางของการปรกึษาหารอืและนิยม  
การทูตมากกว่าการนิยมความเสีย่งและการใช้เล่หเ์พทุบาย ซึง่ตรงกนัขา้มกบั แนวทางอนุรกัษ์
นิยมและผูค้วบคุมกองก าลงัทหาร ต ารวจ และหน่วยพเิศษ ของอะหม์าดเินจาด (Ahmadinejad) 
และอยาตอเลาะห ์อาล ีคาเมนี (Ayatollah Ali Khamenei) ซึง่เป็นผูน้ าทางฝ่ายศาสนาคนปจัจุบนั 
มากไปกว่านัน้ ทัง้สองแนวทางของอหิร่านมคีวามแตกต่างกนัในการใหค้วามส าคญัต่อการสรา้ง
อ านาจอธปิไตย โดยแนวทางปฏริปูเชื่อมัน่ตามแนวคดิของ จอหน์ ลอ็ค (John Locke) ทีเ่ชื่อว่า 
ความชอบธรรมของอ านาจหน้าทีล่ว้นแต่มาจากอ านาจอธปิไตยทีไ่ดร้บัมอบมาจากมวลประชาชน 
(Popular sovereignty) และเชื่อว่าอ านาจเหล่านัน้เป็นฐานทีม่าของความชอบธรรมของผูร้บัใช้
ทางศาสนา (Divine legitimacy) ด้วยเช่นกนั ซึ่งตรงกนัขา้มกบัแนวทางของฝ่ายอนุรกัษ์นิยม 
ทีร่วมงานปกครองและงานศาลยุตธิรรมไว้ดว้ยกนักบัความเป็นผู้รบัใช้ทางศาสนา ให้ท าหน้าที่
ไปพรอ้มกนัในตวัของอหิม่าม ประเดน็เหล่านี้ สะท้อนความขดัแยง้ระหว่างชนชัน้น าทางสงัคม
ไม่สามารถจดัสมดุลอ านาจขึ้นได้ เป็นเหตุท าให้เกดิเป็นวกิฤตคิวามชอบธรรม อย่างไรก็ตาม 
อิหร่านก็เป็นประเทศที่มพีื้นที่ประชาธปิไตยค่อนข้างสูงและมปีระวตัิศาสตร์ที่ยาวนานของ  
การต่อสู้ของขบวนการประชาธปิไตย ขบวนการปฏิรูปสงัคม แรงงานและสตร ีจงึเท่ากบัว่า 
ในขณะทีส่ถานการณ์สากลของโลกก าลงัพจิารณาถงึความเท่าเทยีมของการเป็นประชากรของโลก 
และการต่อต้านการล่าอาณานิคมแบบใหม่ ในอหิร่านยงัต้องต่อสูก้บักลไกของรฐัทีเ่ป็นทรราชย์
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และการเป็นผูบ้งการภายในประเทศ (ใจ อึ้งภากรณ์.  6 พฤษภาคม 2555,  Dabashi.  2012 : 60,  
Milani.  6  พฤษภาคม 2555,  Mozaffari.  15 กนัยายน 2555) 

2. บทบาทของโลกไซเบอร ์
 ลกัษณะทางสงัคมและประชากรของอิหร่านนัน้ มลีกัษณะพเิศษทีส่ าคญัเรื่องหนึ่ง คอื 
เป็นประเทศทีม่ปีระชากรทีม่อีายตุ ่ากว่า 30 ปี มากถงึ 1 ใน 3 ของประชากรของประเทศ จงึเป็น
ปจัจยัที่น าไปสู่การเป็นประเทศที่มกีารใช้บล็อก เป็น 1 ใน 5 ของประชากรบล็อกทัว่โลก
ประกอบกับบล็อกเป็นสื่อที่ไม่มีต้นทุนในการพัฒนาต่างไปจากสื่อกระแสหลกัไม่ว่าจะเป็น
หนงัสอืพมิพ ์วทิย ุทวี ีรวมทัง้สื่อประเภทดนตร ีลว้นจะตอ้งอาศยัตน้ทุนทัง้การผลติและการลงทุน
ในโครงข่าย แต่การจดัท าบล็อกเพยีงแต่อาศยัโครงข่ายการสื่อสารที่มกีารเปิดบรกิารไว้แล้ว 
โครงขา่ยดงักล่าวครอบคลุมการสื่อสารไปกวา้งไกลเท่าใด การสื่อสารของบลอ็กกส็ามารถสื่อสาร
ตดิต่อไปได้เท่านัน้ อกีประการหนึ่งที่มสีาระส าคญัต่อการขยายตวัของการใช้บล็อกในอหิร่าน  
กค็อื การจดักลุ่มเรื่องทีแ่สดงความเป็นขัว้ เป็นกลุ่มให้เลอืกใชบ้รกิาร คอื สาธารณะกบัส่วนตวั 
เป็นทางการกับไม่เป็นทางการ ปจัเจกบุคคลกบัการรวมเป็นกลุ่ม การจดักลุ่มการสื่อสารทัง้  
3 ประเภทข้างต้น ได้กระตุ้นให้มกีารเข้าไปใช้บรกิาร ตามที่แต่ละคนจะสามารถเลอืกใช้  
นอกจากนี้ยงัมกีารจดักลุ่มอีกเรื่องหนึ่ง ที่อาจจะไม่มคีวามนิยมมากนักก็คือ เรื่องที่เกี่ยวกับ
อิหร่าน/ไม่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน การใช้บล็อกจนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนี้ ดูเหมอืนว่า 
จะเป็นเครื่องมอืที่น าคนเหล่านี้ออกไปสมัผสักบัประเด็นทางการเมอืง เสรภีาพ ความเป็น
ประชาธิปไตยและกระแสนิยมแบบตะวันตก แต่ในความเป็นจริงแล้วระหว่างการน าเข้า
เทคโนโลยกีารสื่อสารใหม่ๆ ของสงัคม อิหร่านก็ยงัต้องปะทะกับแนวคดิในการลดความเป็น
ตะวนัตก (De - Westernize) เป็นดา้นตรงกนัขา้มดว้ยเช่นกนั แต่โดยทัว่ไปแลว้กถ็อืว่า อหิร่าน
เป็นสงัคมการสนทนาแบบชาวบลอ็ก (Blogosphere) (Khiabany and Sreberny.  2007 : 563 - 
564, Schoenman and Mansoori.  6 พฤษภาคม 2555) 
 การพฒันาการใช้งานอินเตอรเ์น็ตในอหิร่านนัน้ มกีารรเิริม่ทีจ่ะน าไปใช้งานในแวดวง
การศกึษาและศาสนาในปี ค.ศ. 1992 และมกีารน าเสนอทีจ่ะน าไปใชใ้นระดบัครวัเรอืนในปีต่อมา  
แต่ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากรฐั ในขณะทีร่ฐักย็งัควบคุมการใชส้ื่อวทิยุ ทวี ีและการอนุญาตให้ใช้
โทรศพัท ์กล่าวไดว้่า ก่อนปี ค.ศ. 2003 การควบคุมก ากบัการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตของรฐัเป็นไป
อย่างเขม้งวด แมจ้ะมกีารอนุญาตให้มกีารประกอบการสมัปทานการบรกิารอนิเตอรเ์น็ตไปแล้ว  
กต็าม อหิร่านกย็งัมกีารจดัระบบการปิดกัน้เวบ็ไซต์และการกรองขอ้มูลข่าวสารในอนิเตอรเ์น็ต 
สถานการณ์ของความต้องการในการใชง้านจากสื่อใหม่ๆ เหล่านี้เกดิเป็นประเดน็สาธารณะขึน้
เมื่อขบวนการนักศึกษา กลุ่มผู้หญิง เอ็นจโีอ พรรคการเมืองและผู้ประกอบกิจการส่วนตัว  
ไดเ้คลื่อนไหวใหย้กเลกิการปิดกัน้การเสนอขอ้มลูขา่วสารของสื่อมวลชน การวเิคราะหข์อ้มลูและ
การเสยีดสนีักการเมอืงในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ตซึ่งมปีระชากรใช้งานอยู่ขณะนัน้ 3 ล้านคน
โดยประมาณ นบัเป็นปรากฏการณ์ทีส่ าคญัต่อการสรา้งพื้นทีส่าธารณะของรฐัอสิลามอหิร่าน และ
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รฐับาลอหิรา่นไมอ่าจจะปิดเทคโนโลยกีารสื่อสารไดอ้กีต่อไป เมื่อมกีารใชง้านบลอ็กเกดิขึ้นอย่าง
แพร่หลายในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2003 จนถงึ ค.ศ. 2005 ในขณะทีใ่นปี ค.ศ. 2005 อะหม์าดเินจาด 
(Ahmadinejad) ซึ่งได้รบัเลอืกเป็นประธานาธบิดสีมยัแรก ก็ประกาศนโยบายควบคุมกีดกนั  
การท างานของสื่ออย่างเข้มงวดต่อไป ซึ่งเป็นนโยบายที่ตรงกนัข้ามกบัภาคประชาสงัคม  
จงึนบัไดว้่า การพฒันาเครอืขา่ยงานดา้นอนิเตอร์เน็ตมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมของรฐัและ
ภาคประชาสงัคม (Hashemi.  2010 : 25 - 29) 
 ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดทีัง้ 4 คน ต่างน าเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ประกอบในการหาเสยีงเลอืกตัง้ โดยเฉพาะผูท้า้ชงิ 3 คนแรก ต่างหวงัพึง่พาสื่อเหล่านี้แทนการใช้
สื่อกระแสหลกัที่อยู่ในการก ากบัของรฐั ในกรณีของ มูซาว ี(Moussavi) นัน้ ใช้เฟซบุ๊คเป็น
เครื่องมอืส าหรบัรณรงค์ทางการเมอืงเป็นครัง้แรกในเดอืนเมษายน ค.ศ.  2009 เป็นสื่อเพื่อ
สนับสนุนต่อการหาเสยีงเลอืกตัง้ มคีนสนใจเขา้ไปชมเฟซบุ๊คนี้เพิม่ขึน้อย่างลน้หลามจนกระทัง่
เลยวนัเลือกตัง้ไปหนึ่งสปัดาห์จงึค่อยลดลง นอกจากนัน้ ยงัมีการใช้สื่อยูทูบและการจดัส่ง
ข้อความแบบสัน้ เพื่อรวบรวมผู้สนับสนุนที่เป็นเยาวชน คนที่มฐีานะ ชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่
ต่างประเทศ รวมทัง้ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นนักปฏริปู ขบวนการผู้หญงิและองค์กรนักศกึษาเชื่อมโยง
กนัด้วยอนิเตอรเ์น็ตและหน่วยงานของเครอืข่ายทางสงัคม สื่อสารกนัดว้ยภาษาองักฤษปนกบั
ภาษาอหิร่าน ทัง้นี้ นอกจากมกีารใช้เทคโนโลยกีารสื่อสารมาประกอบการหาเสยีงเลอืกตัง้แล้ว  
เอ็นจโีอ และ องค์กรภาคประชาสงัคม ยงัเปิดเว็บไซต์ชื่อ เซตาดะ มะ (Setade Ma) ซึ่งม ี
ความหมายถงึ การรณรงคข์องเรา (Our campaign) เป็นเวบ็ไซต์เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชนออกไป
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ (Chong.  2009 : 16,  Cross.  2010 : 171,  Milani . 6  พฤษภาคม 2555) 
 ในระหว่างการชุมนุมของขบวนการสเีขยีวของคนอหิร่าน มกีารปะทะกบัก าลงัเจา้หน้าที่
ของรฐั มผีูถู้กจบักุม 100 คน มผีูเ้สยีชวีติโดยปืนซุ่มยงิ (Snipers) 12 คน คาเมนี (Khamenei) 
ผู้น าสูงสุดทางศาสนา ได้ต าหนิฝ่ายปฏริูป และเดนิหน้าให้การรบัรองผลการเลอืกตัง้ดงักล่าว  
กย็ิง่ท าใหก้ารเคลื่อนไหวของฝา่ยประชาชน มคีวามชอบธรรมทีจ่ะมกีารเคลื่อนไหวอยา่งต่อเน่ือง 
และมคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเสยีชวีติของ เนดา อกัฮาห์ โซลตนั (Neda Agha 
Soltan) ซึ่งถูกยงิจากกระสุนของปืนซุ่มยงิ ในวนัที่ 20 มถุินายน ค.ศ. 2009 มกีารบนัทกึภาพ
วดีโีอขณะพยายามช่วยเหลอืและขณะทีเ่ธอเสยีชวีติ แลว้มกีารเผยแพร่ออกไปโดยเครอืข่ายของ
การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มอืถือ จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการสเีขยีวไปโดยอตัโนมตั ิการเสยีชวีติของ เนดา (Neda) ไดผู้กโยงเขา้กบัเรื่องของการตาย
แบบเสยีสละ (Martyr) เป็นเรือ่งของการตายทีม่เีกยีรต ิกลายเป็นกระแสทางวฒันธรรมทีลุ่กลาม
ออกไปผสมกบัเรือ่งของอารมณ์ การเล่าเรือ่งการตายของเนดา (Neda) ถูกแพร่กระจายขยายตวั
ไปตามเครอืข่ายและความสามารถในการให้บรกิารของสื่อเชงิสงัคม ทัง้โทรศพัท์มอืถือ ยูทูบ 
เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์จงึนับได้ว่า ขบวนการสเีขยีวของคนอหิร่าน ไดใ้ชเ้ครอืข่ายของสื่อเชงิสงัคม 
(Social networking sites) และยทููบ เป็นสื่อทีน่ าพาข่าวของการชุมนุมต่อต้านและการน าเสนอ
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ประเดน็การเคลื่อนไหวไปยงัต่างประเทศ (โลกตะวนัตก) อย่างมปีระสทิธภิาพ และแหล่งขอ้มูล
ของอนิเตอรเ์น็ตเป็นส่วนหลกัๆ ในองคก์รทีส่ ื่อต่างประเทศ (โลกตะวนัตก) ใชร้ายงานและท างาน
ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป (Chong.  2009,  Milani.  6  พฤษภาคม 2555,  Galvin.  2011 : 20) 
 การรายงานขา่วสารเคลื่อนไหวของประชาชนอหิร่านในครัง้นี้ นอกจากจะมสีื่อเชงิสงัคม
แลว้ ยงัม ีCNN ใบปลวิ การพ่นขอ้ความสสีเปรยต์ามผนัง (Spray graffiti) เพื่อสรา้งการรบัรูส้ าหรบั
กลุ่มคนทีไ่มใ่ชอ้นิเตอรเ์น็ต เป็นการสรา้งปฏบิตักิารร่วมกนัทัง้ในพืน้ทีแ่บบเครอืข่าย (Online) และ
นอกเครอืขา่ย (Offline) (Radch.  2008; cited by Chong.  2009) 

3. ผลลพัธข์องการปฏบิตักิาร 
 คาเมนี (Khamenei) ผู้น าสูงสุดของอิหร่านได้เชญิผู้สมคัรแข่งขนัทัง้ 4 ราย เข้าพบ
เพื่อร่วมประชุมหาทางแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นพร้อมยนืยนัในการจดัการเลอืกตัง้ที่มหีน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งหลายหน่วยงาน เช่น สภาผูพ้ทิกัษ์ กระทรวงกลาโหม คณะกรรมการตรวจสอบบญัช ี
และคณะกรรมการรณรงคก์ารเลอืกตัง้ เพื่อรบัรองผลการเลอืกตัง้ ขบวนการสเีขยีวของคนอหิร่าน
ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลคะแนนการเลอืกตัง้ได้ ท าให้ อะห์มาดเินจาด (Ahmadinejad) 
ไดเ้ขา้รบัต าแหน่งประธานาธบิดต่ีอสมยัทีส่องส าเรจ็ และด าเนินการโต้กลบัขบวนการเคลื่อนไหว
โดยจบักุมผู้น าของขบวนการ จบักุมนักการเมอืงฝ่ายค้านและขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสทิธิ
เสรีภาพในอิหร่าน ปิดหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ ที่ใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหว ปิดกัน้ 
การท างานของเวบ็ไซต์ต่างๆ รวมทัง้ส านักข่าวบบีซีภีาษาฟารซ์ ีเฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์แทรกแซง
ด้วยการลดความเรว็ในการท างานของระบบสญัญาณของจเีมลและยาฮู นอกจากนี้ กระทรวง
ต่างประเทศอหิรา่น ยงัไดอ้อกแถลงการณ์ประณามประเทศตะวนัตกว่าเป็นพวกฉวยโอกาสและ
สนับสนุนการก่อการรา้ย การล่าอาณานิคม สนับสนุนเผดจ็การ กดขี่ประเทศที่อ่อนแอกว่าและ
ตดิอาวุธท าลายลา้งอานุภาพสงู และรฐับาลอหิรา่น ยงัพฒันาความสามารถของบุคลากร เทคนิค 
เพื่อรบัผดิชอบในพื้นที่ของการสนทนาแบบสงัคมชาวบล็อกและการสื่อสารโดยอินเตอร์เน็ต 
หลงัจากเหตุการณ์ผ่านพน้ไปสองปี รฐับาลอหิร่านยงัคงใชส้ื่อของรฐัโจมตทีัง้มซูาว ี(Moussavi) 
และแคโรบ ี(Karroubi) ยงัคงใชค้วามรุนแรงกบัฝ่ายต่อต้านในประเทศอย่างต่อเน่ือง อหิร่านยงั
ประสบปญัหาการท้าทายเพื่อการพฒันาประชาธปิไตยโดยมกีระแสกดดนัจากกลุ่มเยาวชน 
ขบวนการสตร ีและความยุง่ยากในโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ การลงทุนในอุตสาหกรรมน ้ามนัและ
ก๊าซและปญัหาของภาคธุรกจิเอกชน  (Cross.  2010 : 171,  Milani.  6  พฤษภาคม 2555) 
 ผลของการเคลื่อนไหวของขบวนการสเีขยีวของคนอหิร่านนัน้ ท าใหม้จี านวนประชากร
ของอหิรา่นเขา้มาใชอ้นิเตอรเ์น็ตทัง้สิ้น 33 ลา้นคน (จากเดมิในปี ค.ศ. 1996 มผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต
เพยีง 600,000 คน) คดิเป็น 43% ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ โดยที่ 70% เป็นเยาวชน 
คนหนุ่มสาวทีม่อีายตุ ่ากว่า 30 ปี และ ประมาณ 80% ของผูใ้ชอ้นิเตอรใ์หค้วามสนใจทีจ่ะใชเ้พื่อ
การอ่านวรรณกรรม (Golkar.  2011 : 53) 
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 โมซาฟฟาร ี(Mozaffari) ซึง่เป็นศาสตราจารยป์ระจ าคณะรฐัศาสตรม์หาวทิยาลยัอารฮ์สั 
เดนมารก์ และยงัด ารงต าแหน่งหวัหน้าศูนยศ์กึษาอสิลามและกระบวนการทีเ่ขม้ขน้ มคีวามเหน็
เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวของขบวนการสเีขยีวของคนอิหร่านที่มทีวติเตอร์เป็นกลไกส าคญัใน 
การสื่อสารว่า เป็นขบวนการทีจ่ดัองคก์รแบบทีม่สีื่อเชงิสงัคมเป็นตวัน าพา ซึง่ต่างไปจากตวัแบบ
อื่นๆ ในยุโรปทีเ่คยมมีาก่อน ไม่ว่าจะเป็นตวัแบบการจดัการบรรษทั (Corporate - led movement) 
ของโปแลนด ์แบบภูมปิญัญาน า (Intellectually led movement) ของเชค็โกสโลวาเกยี แบบการ
จดัการแบบกองทพั (Military - based in alliance with the masses) ของโรมาเนียแบบการ
ก่อตัง้ (Establishment - led movement) ของฮงัการ ีโดยทีต่วัแบบของทวติเตอรน์ี้เป็นการบ่งบอก
บุคลกิของอนาคสิต์ และโอกาสทีจ่ะเกดิขึ้นจะเป็นแบบนานๆ เกดิครัง้หนึ่ง นอกจากนัน้ ยงัเป็น
ขบวนการที่มฐีานเฉพาะในกรุงเตหะรานและเมอืงใหญ่จ านวนหนึ่ง ขาดฐานมวลชนรองรบัใน 
วงกว้าง ไม่มผีู้น าโดยตรง โดยทัง้ มูซาว ี(Moussavi) และแคโรบ ี(Karroubi) ซึ่งเป็นแกนน า 
ในขบวนการปฏริปูในอหิรา่น ทัง้สองไมเ่คยประกาศตวัเป็นแกนน าขบวนการสเีขยีวนี้แต่อย่างใด 
องค์ประกอบของการจดัการที่ยงัไม่ลงตวัเหล่าน้ี จะเป็นปจัจยัที่น าไปสู่ความล้มเหลวมากกว่า
ความส าเรจ็ (Mozaffari.  15 กนัยายน 2555) 
 
 การปฏิบติัการยึดครองวอลลส์ตรีท (Occupy wall street) 

1. ขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 การปฏบิตักิารยดึครองวอลลส์ตรที ทีจ่ดัการชุมนุมขึน้ใน วนัที ่17 กนัยายน ค.ศ. 2011  
ได้สรา้งความแปลกใหม่ให้กบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม เพราะไม่ได้เป็นการประทว้งต่อ
การจดัประชุมขององค์กรระหว่างประเทศ นโยบายของรฐับาลหรอืกจิการของบรษิัทใดบรษิัท
หนึ่ง แต่เป็นการกล่าวหาว่า ระบบเศรษฐกิจทัง้ระบบ ทัง้ตลาดทุนกิจการขนาดใหญ่ สถาบนั
การเงนิ รวมทัง้นโยบายและการก ากับของรฐัที่ปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับ
กิจการขนาดใหญ่เพยีง 1% เป็นผู้ครอบครองความมัง่คัง่ของโลกไว้และเป็นผู้ที่คอยจดัสรร 
การใชจ้า่ยใหก้บัคนอกี 99% จนน าไปสู่การเกดิวกิฤติเศรษฐกจิขึน้ครัง้แลว้ครัง้เล่า แลว้ผลกัดนั
ภาระความเสยีหายเหล่านัน้ให้กบัรฐัและสงัคมส่วนรวมเข้าไปร่วมรบัผดิชอบด้วย มหิน าซ ้า 
ในกรณีของวกิฤตใินสหรฐัอเมรกิาในปี ค.ศ. 2008 ในขณะที่รฐัให้การช่วยเหลอืกจิการบรษิทั
และธนาคาร สงัคมยงัมคีนว่างงานและต้องการความช่วยเหลอืจากรฐัอยู่อีกเป็นจ านวนมาก 
ปรากฏว่าธุรกิจเหล่านี้กลบัจ่ายโบนัสให้ผู้บรหิารในอตัราที่สูงๆ มากไปกว่านัน้ ธุรกิจในภาค
การเงนิยงัสร้างความเสยีหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยที่ไม่มคีวามผิดที่จะต้องรบัผดิชอบโดย
กฎหมาย สามารถใชอ้ทิธพิลทางการเงนิผนวกรวมกบัการเมอืง สรา้งความร ่ารวยให้กบัตนเอง
อย่างรวดเร็ว รวมทัง้มสี่วนท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การชุมนุมที่จดัขึน้บรเิวณถนนวอลล์สตรที ก็เพราะต้องการที่จะสื่อไปยงัสงัคมในเชงิ
สญัลกัษณ์ถงึความรบัผดิชอบที่ควรจะมขีองกจิการเหล่านี้ ซึ่งส านักงานใหญ่มกัจะตัง้บนถนน
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เสน้นี้ ประเดน็ทีโ่ดดเด่นในการน าเสนอในการชุมนุม คอื เราคอืส่วนของ 99% (We are the 99%) 
ที่ต้องการสรา้งความร่วมมอืเพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคมของประเทศต่างๆ ทัว่โลกที่ประสบ
ปญัหาในลกัษณะเดยีวกนั (ววิรรณ  ธารหริญัโชต.ิ  6 พฤษภาคม 2555,  ไสว บุญมา.  7 กรกฎาคม 
2555,  Gelder.  6 พฤษภาคม 2555) 
 การปฏบิตัิการยดึครองวอลล์สตรที เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงประเด็นปญัหาที่
เกดิขึน้แลว้ พรอ้มกบัสะทอ้นถงึการเปลีย่นแปลงในอนาคตทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ เช่น การจดัระเบยีบ
องค์กรเพื่อการเคลื่อนไหวหรอืการปฏบิตัิการในครัง้นี้ ไม่ใช่การรวมตวัของกลุ่มหรอืองค์กร  
ภาคประชาสงัคมเช่นที่เคยปฏบิตักินัมาก่อน เป็นการประสานงานโดยเครื่องมอืสื่อเชงิสงัคมที่
หลากหลายซึ่งรวมความคิดเห็นของความไม่เท่าเทียมในอ านาจทางสังคมและความมัง่คัง่  
ทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นการน าเสนอประเดน็ปญัหาเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นเฉพาะกรณี (Single 
issue) ที่มกัจะมกีารจดัองค์กรขึน้อย่างเป็นทางการ มวีตัถุประสงค์และขอ้เรยีกรอ้งเป็นเรื่องๆ 
แต่เป็นการยกระดบัการเคลื่อนไหวทางสงัคมจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปสรา้งเป็นการเมอืงในระดบั
กรอบแนวคดิ (Jickling and Hoskins.  2011 : 1,  Tormey.  2012 : 132) 
 ไรเจอร ์(Rieger.  2012 : 34 - 38) ตัง้ขอ้สงัเกตว่า การปฏบิตักิารยดึครองวอลลส์ตรที  
เป็นคู่ความขดัแยง้แบบขัว้ตรงกนัขา้ม (Dichotomy) ระหว่าง 1% กบั 99% ซึ่งเป็นความใหม่
ของประเดน็สาธารณะของสหรฐัอเมรกิาที่แตกต่างไปจากการพจิารณาประเดน็ของชนชัน้แบบ
ช่วงชัน้ทางสงัคม (Social stratification) กบัขัว้ตรงกนัขา้มทางชนชัน้ (Class dichotomy) ซึง่จะ
พบไดจ้ากสถติวิ่าคนในสหรฐัอเมรกิาทีเ่ป็นคนรวยมเีพยีง 400 คน ทีม่ทีรพัยส์นิในการครอบครอง
มากกว่าประชาชนในอเมรกิารวมกนั 60% การขยายความมัง่คัง่ของคนรวยกบัการถือครอง
ทรพัยส์นิโดยเฉลีย่ในระหว่างปี ค.ศ. 1962 ถงึปี ค.ศ. 2009 เพิม่ขึน้จาก 125 เท่า เป็น 225 เท่า 
โอกาสและการสรา้งรายไดข้องกลุ่มคนรวยเกดิขึน้ไดแ้มก้ระทัง่ยามเกดิภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิ 
แต่ส าหรบัคนส่วนใหญ่ของสงัคม (99%) ไม่มโีอกาสแม้กระทัง่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบปกต ิ 
การเป็นตวัแทนของฝ่าย 1% นัน้ สามารถอธบิายไดว้่าเป็นตวัแทนของผูป้ระกอบการธุรกจิและ
ผูบ้รหิารของกจิการบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์ในขณะทีฝ่่ายของ 99% นัน้ เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากระบบโดยรวมจากงาน ผลประโยชน์ตอบแทน การมสีทิธมิเีสยีงและการก าหนดชวีติของ
ตนเองรวมทัง้กจิกรรมทางศาสนากน้็อยลง  

2. บทบาทของโลกไซเบอร ์
 การปฏบิตัิการชุมนุมของการยดึครองวอลล์สตรทีนัน้ ได้รบัอิทธพิลมาจากผลของ 
การเคลื่อนไหวของกรณอีาหรบัสปรงิ และ การเคลื่อนไหวทางสงัคมในยุโรปทีท่ าใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ในนิตยสารแอดบตัเตอร์ (Adbusters) ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมการต่อต้านกิจการบรษิัทขนาดใหญ่
ดว้ยการจดัท าโฆษณาล้อเลยีน ประสานการจดักจิกรรมชุมนุมร่วมกบัอาสาสมคัรทหารผ่านศกึ 
แต่การจดัขบวนการเคลื่อนไหวมลีกัษณะเป็นการจดัระเบยีบองค์กรแบบการรณรงค์มากกว่า  
จะเป็นแบบต่อต้าน เน้นการชุมนุมยดืเยื้อ เพื่อเรยีกร้องให้คนทัว่ไปหนัมาสนใจประเด็นที่มี 
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การน าเสนอ แสดงออกถงึการต่อต้านธุรกจิทีไ่ม่มคีวามยุตธิรรมและเอาเปรยีบ รวมทัง้มกีารจดั
กิจกรรมแจกจ่ายอาหารคนจนในวนัขอบคุณพระเจ้า ร่วมรณรงค์ในวนังดซื้อของ (ววิรรณ  
ธารหริญัโชต.ิ  6 พฤษภาคม 2555,  Gelder.  6 พฤษภาคม 2555) 
 การปฏบิตักิารตามขบวนการยดึครองขยายตวัออกไปยงัเมอืงต่างๆ ทัว่โลกอย่างรวดเรว็ 
เพราะต่างก็ได้รบัอิทธพิลมาจากการเคลื่อนไหวของอาหรบั สปรงิ ด้วยเช่นกนั การปฏบิตักิาร 
มลีกัษณะที่เหมอืนกนัอย่างน้อย 2 เรื่อง คอื 1) ชุมนุมมวลชนเคลื่อนไหวไปตามท้องถนน  
2) พึง่พาเทคโนโลยกีารสื่อสารใหม่ๆ โดยเวบ็ไซต์แนะน าขอ้มลู แนะน าแนวปฏบิตักิารและการใช้
เครื่องมอืการสื่อสาร ซึง่มกีารแนะน าไวใ้น http://www.occupywallstreet.org และ http://www. 
occupytogether.org โดยเวบ็ไซตท์ัง้สองเป็นศูนยป์ระสานขอ้มลูข่าวสาร แนะน าแนวปฏบิตัขิอง
การรวมกลุ่ม การนัดหมายเพื่อพบปะและร่วมสร้างแผนปฏบิตัิงานร่วมกนั มกีารใช้ เฟซบุ๊ค 
ทวติเตอร ์อุปกรณ์สนับสนุนการเชื่อมโยงขอ้มูลเขา้ด้วยกนั เช่น แผนที่ สถานที่ การนัดหมาย 
การรายงานความกา้วหน้า สื่อทีเ่ป็นเครือ่งมอืเหล่านี้ จะถูกน ามาใชง้านและแนะน าการใชไ้วห้น้า
เวบ็ไซตด์งักล่าว ซึง่เท่ากบัเป็นการใชป้ระโยชน์ของเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นไปตามคุณสมบตัขิองเวบ็ 2.0 
ที่ผู้ใช้งาน ผู้อ่าน ผู้เขยีนขอ้มูล มสี่วนจดัท าขึน้ร่วมกนั ต่างไปจากการใช้งานเวบ็ไซต์เพื่อการ
สื่อสารขอ้มลูแบบเผยแพร่โดยใหอ่้านหรอืมสี่วนร่วมแบบการรบัรูข้อ้มลูแบบเวบ็ 1.0 จุดส าคญั
ของการปฏบิตักิารยดึครองวอลลส์ตรทีนี้ คอืการนัดหมายแสดงพลงัร่วมกนัในวนัที ่15 ตุลาคม 
ค.ศ. 2011 โดยในวนัดงักล่าวมปีระชาชนมาร่วมชุมนุมกนัตามนัดหมายมากถงึ 1,500 เมอืง 
ทัว่โลก มกีารน าเสนอประเดน็ของประชาชนส่วนใหญ่ของโลกหรอืฝ่าย 99% ทีแ่ตกต่างกนัตาม
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละเมอืงหรอืประเทศ เช่น ในสหรฐัอเมรกิาผู้ชุมนุมได้ร่วมกนักางเต็นท ์
ตัง้แคมป์ในสวนสาธารณะซุคคอตต ิ(ZuccottiPark) มกีารจดัการบรรยายภาคสนาม (Teach - ins) 
เพื่อเปิดโอกาสให้กบัผู้ที่มคีวามรูไ้ด้น าเอาความรูท้ี่มไีปบรรยายให้กบัผู้ร่วมชุมนุม โดยเฉพาะ 
หวัขอ้ที่เกี่ยวกบัความซบัซ้อนในระบบผูต้้องขงั และความสมัพนัธร์ะหว่างหนี้ของนักศกึษากบั
กองทุนมหาวทิยาลยั มกีารจดัชุมนุมขึน้ในเมอืงใหญ่ๆ อกีหลายรอ้ยเมอืง ไม่ว่าจะเป็น บอสตนั 
ชคิาโก ลอสแองเจลสิ พอรต์แลนด ์แอตแลนตา ซานดเิอโก โดยการจดัชุมนุมในเมอืงต่างๆ ใน
อเมรกิานี้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึลกัษณะของชนชัน้กลางในเมอืง ไม่มกีารเขา้ร่วมงานของกลุ่มคนผวิส ี
ซึง่มปีระเดน็ทางเศรษฐกจิและมอีตัราการว่างงานทีม่ากกว่าคนผวิขาว (Campbell.  2011 : 42 - 
46,  Gelder.  6 พฤษภาคม 2555) 
 ทีไ่อรแ์ลนด ์กม็กีารตัง้แคมป์และชูป้ายประทว้งในย่านถนนเดม ีของกรุงดบัลนิซึง่เป็น
ที่ตัง้ของธนาคารกลาง ในยุโรปตะวันออกมีการประยุกต์การวิพากษ์ระบบทุนนิยมโดย 
น าเสนอแนวคดิแบบการปฏวิตั ิค.ศ. 1968 มผีูใ้หค้วามสนใจตดิตามการเคลื่อนไหวในครัง้นี้ไปทัว่
ทัง้ในกรุงวอร์ซอ ปราก บราติสลาวา บูคาเรสต์ บูดาเปส  เบลเกรด และโซเฟีย แต่ที่ฮงัการี   
มกีารเคลื่อนไหวแบบเป็นขบวนการต่อต้านรฐับาลปีกขวา มผีู้เขา้ร่วมชุมนุมประมาณ  80,000 คน 
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แต่ไม่มกีารน าเสนอประเดน็ต่อต้านเสรนีิยมใหม่ (Campbell.  6 พฤษภาคม 2555,  Gagyi.  2012 : 
144 - 146) 
 ทีส่เปน ในวนัที ่15 ตุลาคม ค.ศ. 2011 นัน้ มปีระชาชนเขา้ร่วมชุมนุมกนัหลายเมอืง
โดยแต่ละเมอืงมปีระชาชนนับแสนคน เฉพาะในกรงุมาดรดิมปีระชาชนนบัครึง่ลา้นคน เตม็ทอ้งถนน 
ไปหมด เพราะในสเปนได้มกีารผนวกรวมประเดน็ของการปฏบิตัิการยดึครองวอลล์สตรทีกบั 
การเรยีกรอ้งประชาธปิไตยของการเคลื่อนไหวแห่ง 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 (15 - M Movement) 
ซึง่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อการจดัการตนเองของทอ้งถิน่ภูมภิาค ( Indignados movement) ทีม่ี
ขอ้เสนอของการเรยีกรอ้งต้องการประชาธปิไตยทางตรง และต้องการประชาธปิไตยที่แท้จรงิ 
โดยมีการใช้ เฟซบุ๊ค และ ทวิตเตอร์ เป็นพื้นที่ส าหรบัการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สาธารณะ (Shihade, Fominaya and Cox.  2012 : 6 - 7) 
 การเคลื่อนไหวในเรือ่งเดยีวกนันี้ในเอเชยีตะวนัออกปรากฏว่ามไีม่มากนักทัง้ในเกาหลใีต้
และฮ่องกง แต่ที่น่าสนใจมาก ก็คอืจนี ซึ่งเคยมกีารเคลื่อนไหวทางสงัคมของขบวนการปฏวิตัิ
ดอกมะลขิองจนี (The Chinese Jasmine Revolution: CJR) ทีเ่ป็นผลพวงมาจากอทิธพิลของ
อาหรบัสปรงิโดยตรง มกีารจดัท าเวบ็ไซต์ และจดัท ารายชื่อส าหรบัรบัส่งขอ้มูลข่าวสารขึน้เป็น
กลุ่มๆ (E - mail setting up) เช่นเดยีวกบัการใชเ้ฟซบุ๊คในตะวนัตก แต่การเคลื่อนไหวในครัง้นัน้ 
ไม่ประสบความส าเรจ็ เพราะเฟซบุ๊คไม่ใช่สื่อเชงิสงัคมที่เป็นทีน่ิยมใชใ้นจนี (จนีได้สรา้งไมโคร  
บลอ็ค ขึน้มาเป็นสื่อทีใ่ชง้านในประเทศชื่อว่า เวยโป๋ (Weibo) และเป็นทีช่ื่นชอบของเยาวชนจนี) 
ดงันัน้ ในการเคลื่อนไหวของการปฏบิตักิารยดึครองวอลล์สตรที จงึมกีารตอบโต้จากรฐับาลจนี
โดยทนัท ีดว้ยการเฝ้าระวงัการสนทนาและการกรองขอ้มลูทีต่่อต้านรฐับาลในพืน้ทีส่ ื่อเชงิสงัคม
ต่างๆ การก ากบัตรวจสอบอนิเตอรเ์น็ต กดีขวางการเขา้ถึงขอ้มูลและบรกิารของ เฟซบุ๊ค ยทููบ
และทวติเตอร ์ดว้ยการใชเ้ครื่องมอืทีเ่ป็นก าแพงกดีขวาง (The great firewall) ในขณะเดยีวกนั 
กน็ าเสนอประเดน็โตก้ลบัในระดบัยทุธศาสตรท์างความคดิของสาธารณะใหส้งัคมพงึระวงัว่าดว้ย 
“ปีศาจของทุนนิยมตะวนัตก” ซึ่งส่งผลให้การชุมนุมของการปฏบิตัิการยดึครองวอลล์สตรที  
ทีเ่มอืงเจิง้โจว (Zhenghou) และ เมอืงเลยีวหยาง (Luoyang) เป็นการวพิากษ์ปีศาจของระบบ
ทุนนิยมและสนับสนุนแนวคิดแบบสังคมนิยม ไม่มีการยกประเด็นปญัหาภายในประเทศ  
ไม่เกี่ยวข้องกบัความปรารถนาของปจัเจกและความจูงใจจากภายนอก ซึ่งเป็นแกนหลักของ
ความคดิของการยดึครองวอลลส์ตรที ในทางกลบักนัในทางบรบิทของจนีนัน้ ความลม้เหลวของ
เศรษฐกจิสหรฐั เป็นผลเชงิบวกต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิจนีท าให้โอกาสของจนีมกีารสรา้ง
เศรษฐกจิและสรา้งความมัน่คงในการจา้งงานและสรา้งอ านาจในทางการเงนิมากขึน้รวมทัง้สื่อ
กระแสหลกัและสื่อใหม่ในจนีนัน้ต่างกต่็อต้านทุนนิยมตะวนัตก ดงันัน้ แมว้่าจะมผีูพ้ยายามทีจ่ะ
ร่วมกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารร่วมของโลก (The global day of action) ในวนัที ่15 ตุลาคม 
ค.ศ. 2011 โดยการเปิดเฟซบุ๊คในเมอืงต่างๆ เช่น การยดึครองจนี (Occupy China), การยดึครอง
ปกักิง่ (Occupy Beijing), การยดึครองเซี่ยงไฮ ้(Occupy Shanghai), การยดึครองกวางโจว 
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(Occupy Guangzhou), การยดึครองนานกงิ (Occupy Nanjing) แต่มผีูแ้สดงความประสงคท์ีจ่ะ
เขา้ร่วมไม่ถงึ 1,000  ราย (Branigan. 6 พฤษภาคม 2555,  Dickson.  2011 : 211,  Ford.  6 
พฤษภาคม 2555,  Zhang & Shaw.  2012) 

3. ผลลพัธข์องการปฏบิตักิาร 
 ลกัษณะของการเคลื่อนไหวที่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ทัว่โลกในครัง้นี้ ไม่ใช่เป็น 
การเรยีกรอ้งทีม่ต่ีอการจดัการปญัหาที่เป็นประเดน็ใดประเดน็หน่ึงโดยตรง แต่เป็นการน าเสนอ
ใหโ้ลกไดต้ระหนกัถงึความผดิปกตทิีร่ะบบทางเศรษฐกจิ กฎหมาย การจดัระเบยีบทางการบรหิาร 
ที่ใช้งานอยู่ของระบบทุนนิยมที่ไปเอื้อต่อคนเพยีง 1% พร้อมกนันัน้ ก็ละเลย มองข้ามความ
เดอืดร้อนของคนส่วนใหญ่ 99% ของโลก ดงันัน้ ผลลพัธ์ความส าเรจ็และความล้มเหลวของ 
การเคลื่อนไหวนี้ จงึไม่ใช่ผลที่มต่ีอขอ้เรยีกรอ้ง แต่เป็นการสรา้งความตระหนักในระดบักรอบ
แนวคิด (Paradigm) ที่ควรให้ความส าคัญต่อการขานรับของกระแสสังคมในการเข้าร่วม
เคลื่อนไหวเป็นเงือ่นไขส าคญั ซึง่จะเหน็ว่า ทนัททีีม่กีารรณรงคแ์นวความคดินี้ออกไป กส็ามารถ
ทีจ่ะแปรผลเป็นการรว่มกนัแสดงความคดิเหน็สาธารณะทีม่ต่ีอการละเลยและมองขา้มของรฐัและ
ผูบ้รหิารเอกชน 
 อย่างไรกต็าม การแปรผลความหมายของการละเลย มองขา้มปญัหาทีค่วรจะรบัผดิชอบ
โดยคนส่วนใหญ่หรอืต่อฝ่าย 99% นัน้ มคีวามแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของประเดน็
ทางสงัคมของแต่ละประเทศไม่ใช่จะมแีต่เพยีงการตัง้ค าถามที่มุ่ง ต่อรฐักบัการโน้มเอียงดูแล 
เอาใจใส่เฉพาะแต่เรื่องตลาดทุนเหมอืนที่เกิดขึ้นในสหรฐัอเมรกิา เพราะมกีารสะท้อนปญัหา 
เป็นการต่อตา้นรฐับาลฝา่ยขวาในฮงัการ ีและสนับสนุนต่อการจดัการปกครองตนเองและการจดั 
การประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วมของสเปน รวมทัง้การวิพากษ์ปีศาจของทุนนิยมตะวนัตก  
ด้วยการน าเสนอแนวคิดสงัคมนิยมในจนี ซึ่งเป็นลกัษณะที่สะท้อนการจดัระเบยีบองค์กรเพื่อ 
การเคลื่อนไหวทางสงัคม ที่เป็นไปตามสภาวะที่เหมาะสมของเงื่อนไขแวดล้อมทางสงัคมของ 
แต่ละประเทศ ทีจ่ะแปรผลความเดอืดรอ้น การละเลย มองขา้มของรฐั หรอืเป็นขัว้ตรงกนัขา้ม 
ระหว่าง 1% กบั 99% 
 การปฏบิตักิารยดึครองวอลล์สตรทีที่เกดิขึน้ในสหรฐัอเมรกิา เป็นการรวมตวักนัเป็น
กลุ่มก้อนไปตามแนวนอน (Horizons) ที่มคีวามประสงคจ์ะอธบิายถงึการด ารงอยู่ทางเศรษฐกจิ
ของตนเองทีแ่ตกต่างไปจาก 1% เช่น แนวความคดิเรือ่งความเป็นเอกภาพทางเศรษฐกจิ ทีฝ่า่ย 1%  
จะอธบิายว่า เราอยูใ่นเรอืล าเดยีวกนั การทีจ่ะแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิ กจ็ะต้องแก้แบบยกเรอื
ขึน้ไปทัง้ล า แนวความคดิแบบเอกภาพนี้ยงัจะถูกน าไปใช้ในการอธบิายแบบเดยีวกนัในทาง
การเมอืงเกี่ยวกบัการลดภาษจีะสรา้งมัง่คัง่ให้กบัระบบเศรษฐกจิ แมก้ระทัง่เรื่องในทางศาสนา  
กจ็ะถูกอธบิายในลกัษณะเดยีวกนัว่าพระผูเ้ป็นเจา้จะช่วยก ากบัการสัง่การของผูม้อี านาจ แต่ใน
ฝ่าย 99% กลบัเชื่อมัน่ในความหลากหลายของการมสี่วนร่วมในระบอบประชาธปิไตย และ
ประเพณดีัง้เดมิของเสยีงของมหาชน ตามหลกัการของค าสอนของฮบีรแูละพระเยซู รวมทัง้เน้น
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การสรา้งความสมานฉันท์ มคีวามคลา้ยคลงึกบัแนวทางการอธบิายของนักชุมชนนิยมในลาตนิ
อเมรกิาทีผ่กูโยงเขา้กบัความเชื่อทางศาสนา (Rieger.  2012 : 39 - 41) 
 กากจ ี(Gagyi.  2012 : 144) ชี้ว่า การที่ขบวนการยดึครองวอลล์สตรทีในยุโรป
ตะวนัออกไดผ้นวกรวมเขา้กบัอุดมการณ์ของการปฏวิตั ิค.ศ. 1968 และอนาธปิไตยจะเป็นเงื่อนไข
ส าคญัที่จะน าไปสู่ประชาธปิไตยที่เน้นความเป็นเสรภีาพส่วนบุคคล และเทคโนโลยกีารสื่อสาร 
ทีน่ ามาใชโ้ดยไมม่กีารสรา้งความรูข้ ึน้ใหม่มาชีน้ านัน้ จะท าใหก้ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมเกดิขึน้
ตามรูปร่างของความคดิที่มอียู่ของปจัเจกและประสบการณ์ในทางปฏบิตัิของสงัคมที่มอียู่เดมิ
เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั  
 
 การต่อต้านโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียรใ์นญ่ีปุ่ นหลงัเหตกุารณ์ฟกูชิุมะ 

1. ขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 ประวตัศิาสตรก์ารต่อต้านโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรใ์นญี่ปุ่นทัง้โดยตรงและโดยอ้อม
ก่อนเหตุการณ์ทีฟู่กุชมิะนัน้ มไีม่มากนัก การต่อต้านโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรใ์นญี่ปุ่นจะเป็น
ความขดัแยง้ระหว่างรฐับาลท้องถิน่กบัรฐับาลกลาง ไม่เหมอืนกบัในเยอรมนีที่จะมกีารต่อต้าน  
ทัง้ระดบัชุมชน ประชาสงัคม รฐับาลทอ้งถิน่และพรรคการเมอืง ความเขม้ขน้ของความขดัแยง้นี้
ในระดบันโยบายหรอืพรรคการเมอืงจะแบ่งออกเป็นสองขัว้ (Dichotomy) ระหว่างฝ่ายสนับสนุน
และฝา่ยต่อตา้น ผลดักนัเป็นรฐับาลและฝา่ยคา้น แต่ในกรณขีองญี่ปุ่น นอกจากไม่มลีกัษณะเป็น
ขัว้ทางการเมอืงขา้งตน้แลว้ ลกัษณะทางสงัคมของญีปุ่น่ยงัเปิดกวา้งส าหรบัการปรกึษาหารอืกนั
มากกว่ายโุรป ก่อนครสิตท์ศวรรษ 1990 การต่อตา้นโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรใ์นญี่ปุ่น จะเป็น
เรือ่งเกีย่วกบัความกงัวลของชุมชนโดยรอบพืน้ทีต่ ัง้โรงไฟฟ้า ชาวนา ชาวประมง และเป็นปญัหา
ในระดบัทอ้งถิน่และพรรคการเมอืงฝ่ายซ้าย สหภาพแรงงาน นักกฎหมาย คร ูรวมทัง้นักศกึษา
ร่วมกบัขบวนการแรงงานและขบวนการสนัตภิาพ โดยค าขวญัของการต่อต้านในระยะนัน้ กค็ือ 
“ปกป้องเมอืงของเรา” (Protect our home town) ในช่วงหลงัปี ค.ศ. 1990 สถานการณ์ไดเ้ปลีย่นไป
เพราะโครงสรา้งในการบรหิารอุตสาหกรรมนี้เป็นการตดัสนิใจของรฐับาลกลาง ทีข่ยายตวัมากขึน้
โดยมโีรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์ จ านวน 51 โรง จงึเกิดความขดัแย้งขึ้นกบัรฐับาลท้องถิ่น  
ทีจ่ะต้องปะทะกบัขอ้เรยีกรอ้งของชุมชนในพื้นที ่จนท าให้ในหลายจงัหวดัต้องยกเลกิโครงการ 
จนกลายเป็นกระแสความขดัแยง้ระหว่างรฐับาลกลางกบัทอ้งถิน่ทีโ่ดยส่วนใหญ่จะมผีูว้่าราชการ
จงัหวดัซึง่สงักดักลุ่มหรอืพรรคการเมอืงฝ่ายซา้ย ประกอบกบัญี่ปุ่นจะต้องประสบกบัปญัหาใหม่
ซึง่เป็นปญัหาของประเทศผูน้ าอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร ์คอื การจดัการกากนิวเคลยีร ์
เป็นประเดน็ใหญ่ทีเ่พิม่ความขดัแยง้ระหว่างทอ้งถิน่กบัส่วนกลาง (Aldrich.  2012 : 3,  Kotler and 
Hillmam.  2000 : 4 - 5,  Oguma.  2555 : 13 - 14,  Sato.  2008 : 187 - 188) 
 การต่อต้านโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์ในภาคประชาสงัคม นัน้ ได้แสดงออกโดยมี
พฒันาการต่างๆ เป็นล าดบั เช่น การลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ท้องถิน่ให้กบัผู้สมคัรที่ไม่
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สนบัสนุนโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานนิวเคลยีรต์ามนโยบายของรฐับาล มกีารจดัตัง้ศูนยก์ลาง
ขอ้มลูขา่วสารพลงังานนิวเคลยีรภ์าคพลเมอืง (The Citizen’s Nuclear Information Center : CNIC)  
ขึน้ในครสิตท์ศวรรษ 1980 รวมทัง้มกีารจดัท าหนงัสอืพมิพเ์พื่อการน้ีโดยตรงมชีื่อว่า ฮงัเกนปตัส ึ
ชนิบุน (Hangenpatsu shinbun) และขบวนการต่อต้านพลงังานนิวเคลยีรใ์นญี่ปุ่นไดเ้ปลีย่นจาก
การต่อต้านในพื้นที่ตัง้โรงไฟฟ้าไปเป็นกลุ่มแม่บ้านในเมอืง ตัง้แต่ช่วงครสิต์ทศวรรษ 1980  
เป็นผูท้ีม่กีารศกึษาด ีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี มปีระเดน็กงัวลต่ออนาคตของลูก รวมถงึประเดน็
ความปลอดภยัในอาหารกบักมัมนัตรงัส ีประกอบกบัในช่วงนัน้เป็นช่วงเวลาทีเ่ศรษฐกจิในญี่ปุ่น
ตกต ่าและมผีู้หญงิต้องท างานนอกบ้านมากขึน้ เป็นอาการทางสงัคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงของ 
ชนชัน้กลางในญี่ปุ่นที่ชัดเจนมาก (เป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสังคมอเมริกาในช่วง 
ครสิต์ทศวรรษ 1960 ที่มอีงค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นกบัชนชัน้กลางที่เป็นกลุ่ม
แม่บา้น คนผวิขาวที่อยู่รอบชานเมอืง) โดยกลุ่มแม่บ้านเหล่านี้ ได้รวมตวักนัตามเครอืข่ายทาง
สงัคม ไม่มคีวามเกี่ยวข้องกับที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า โดยมคี าขวญัที่น าเสนอว่า “หยุดโรงไฟฟ้า
พลงังานนิวเคลยีรใ์นคลื่นลูกใหม่” พฒันาการของการต่อต้านในญี่ปุ่นในช่วงนัน้ไปสอดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมทีต่่อต้านพลงังานนิวเคลยีรใ์นสงัคม
ยุโรป (เป็นส่วนหนึ่งของการน าไปสู่การประมวลทฤษฎีของส านักทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมแบบใหม)่ (Aldrich.  2012 : 5,  Kotler and Hillmam.  2000 : 8 - 23, Oguma.  2555) 

2. บทบาทของโลกไซเบอร ์
 ในปี ค.ศ. 2000 ญี่ปุ่นมผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต จ านวน 12 ลา้นคน โดยมบีรษิทัทีท่ าหน้าที่
เป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตอยู ่15 บรษิทั โดยในจ านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตนัน้ เป็นผูใ้ชผ้่านโทรศพัท์ 
มอืถือ 7.5 ล้านคน จงึนับได้ว่า เริม่ต้นศกัราชของปี ค.ศ. 2000 ญี่ปุ่นก็เริม่เดนิหน้าส าหรบั 
การพฒันาโครงขา่ยการสื่อสารใหม่ทีเ่ป็นโครงสรา้งของเวบ็ 2.0 อย่างเตม็ทีแ่ลว้ เป็นผลใหต้้นทุน
ส าหรบัการสื่อสารและการสรา้งความคดิต่อสาธารณะนัน้มตี้นทุนต ่า และเพิม่ความสามารถใช้
เป็นเครือ่งมอื (ทรพัยากร) ส าหรบัการต่อต้านโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรท์ัง้ในประเทศและร่วม
รณรงคก์บัสากล ให้กบัองคก์รทีเ่คยมกีารจดัตัง้ขึน้ก่อนหน้านี้ เช่น เครอืข่ายพลงังานนิวเคลยีร์
ภาคพลเมอืง (The Citizen’s Nuclear Network) ซึง่มกีารเปิดเวบ็ไซต์ใหบ้รกิารขอ้มลูในการต่อต้าน
มาก่อน (Kotler and Hillmam.  2000 : 17 - 28) 
 หลงัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จากแผ่นดนิไหวและคลื่นสนึามกิบัโรงไฟฟ้าของบรษิทัเทปโก้
ทีจ่งัหวดัฟูกุชมิะ ในวนัที ่11 มนีาคม ค.ศ. 2011 รฐับาลไม่แจง้ขอ้มลูข่าวสารถงึมาตรการทีจ่ะ
ด าเนินการช่วยเหลอืประชาชนที่อาศยัอยู่ในบรเิวณโรงไฟฟ้า ที่ต้องย้ายออกไปอาศัยอยู่ใน 
ที่พกัแรมชัว่คราว ได้ปล่อยให้เกดิสถานการณ์ความโกลาหลจากวกิฤตสินึามแิละแผ่นดนิไหว 
จงึเป็นเหตุใหน้ าไปสู่การชุมนุมแสดงพลงัขึน้ในย่านถนนโคเอนจ ิ(Koenji area) ในเดอืนเมษายน 
ค.ศ. 2011 โดยทีก่ารชุมนุมในครัง้นัน้ เกดิขึน้จากการประสานงานของสื่อเชงิสงัคม เช่น ทวติเตอร ์
และเฟซบุ๊ค และเปิดเวบ็ไซต์เชญิชวนการร่วมชุมนุม (Call for the Koenjidemonstration)  



141 
 

โดยมกีารสื่อสารทัง้ภาษาองักฤษ จนี และเกาหล ีซึ่งต้องการที่จะสื่อไปยงัแรงงานนอกระบบ  
การจา้งแบบประจ าทีเ่ป็นชาวเกาหลแีละจนีในญี่ปุ่นดว้ย เสือ้ผา้และทรงผมของผูท้ีม่าร่วมชุมนุม
นัน้แสดงถึงลกัษณะทางสังคมที่ไม่ใช่คนท างานตามส านักงานของบริษัทหรอืเป็นนักธุรกิจ  
เป็นผูป้ระกอบการอสิระ ไม่ใช่ก าลงัแรงงานประจ าในระบบการจา้ง เป็นการร่วมชุมนุมของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสงัคมที่ต่างไปจากยุคสงัคมอุตสาหกรรม ซึง่เป็นการชุมนุมของแรงงานในระบบ
การจ้างแบบประจ า รวมทัง้ต่างไปจากการชุมนุมต่อต้านพลังงานนิวเคลยีร์ของกลุ่มแม่บ้าน 
ทีแ่สดงความเป็นห่วงต่ออนาคตของลกู (Oguma.  2012) 
 การปฏบิตักิารในระหว่างการชุมนุมของขบวนการขา้งต้น ต่างไปจากการต่อต้านพลงังาน
นิวเคลยีรท์ีเ่คยเกดิขึน้ในช่วงก่อนหน้านี้ โดยในยุคแรกในครสิต์ทศวรรษ 1960 เป็นการต่อต้าน
โดยนักกิจกรรมและขบวนการแรงงาน การชุมนุมจะประกอบไปด้วยแผ่นป้ายและค าขวญั 
แต่การชุมนุมในปจัจุบนัของแรงงานนอกระบบการจ้างประจ าเหล่าน้ีเป็นการชุมนุมของดนตรี
รอ็คกบัแรพ็ พรอ้มกบัการตะโกนว่า เราเป็นคนจน เราอยู่ไดโ้ดยไม่ใชไ้ฟฟ้า เราไม่ต้องการทีจ่ะ
ทนทุกข์ทรมานกับโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามการเตรยีมการชุมนุมในเดือน
กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2012 เป็นการเตรยีมการรว่มกนัของเยาวชนกบักลุ่มคนทีม่อีายุ รฐับาลทอ้งถิน่
และโรงเรยีนในพืน้ที ่ต่อมามกีารชุมนุมขนาดใหญ่ตามโครงการอ าลาโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร ์
(Sayonara Nuclear Power Rally) ทีส่วนเมจ ิกลางกรุงโตเกยีวในเดอืนกนัยายน โดยมคีนเขา้ร่วม
เป็นจ านวนมากถงึ 40,000 คน ซึง่เป็นเรื่องทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน (Oguma.  2012 : 18,  Aldrich.  
2012 : 7) 
 การตดิต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มแม่บ้านของญี่ปุ่นที่ตดิต่อสื่อสารกนั แลกเปลี่ยนขอ้มูล
ความรูท้ีม่อียู่เกี่ยวกบัสารกมัมนัตรงัสเีป็นไปอย่างคกึคกั ยกตวัอย่างในการเปิดเวบ็บลอ็ก ทีช่ื่อ 
เจแปน นิวเคลยีร ์ไครซสิ (Japan Nuclear Crisis) ทีม่กีารสื่อสารกนัทัง้ในภาษาองักฤษ ภาษา 
ญี่ปุ่น และภาษาเกาหล ีมบีทสนทนาบทหน่ึงทีพู่ดถงึการอยู่อาศยัในภาวะที่ต้องอพยพออกจาก
บ้านตวัเองในฟูกุชมิะ ทนัททีี่มกีารสื่อสารข้อมูลเรื่องนี้ออกไป ปรากฏว่าได้รบัการแจ้งความ
ประสงค์กลบัมาจากแม่บ้านทัง้ในมาเลเซยี และในยุโรป ที่ยินดจีะเอื้อเฟ้ือที่พกัในประเทศของ
ตนเองใหเ้ป็นทีพ่กัพงิ 
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ภาพท่ี 4.1 เวบ็ไซตข์อง Japan Nuclear Crisis 
ทีม่า  :  (Japan Nuclear Crisis.  9 กรกฎาคม 2555) 

 
 บุคลกิของการสื่อสารโดยความเป็นแม่ของกลุ่มแม่บา้น ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
ยงัมอีงคป์ระกอบในดา้นของอารมณ์ความเหน็อกเหน็ใจ เช่น จากการรายงานข่าวของส านักข่าว
เกยีวโด ว่า ในระหว่างการใหส้มัภาษณ์ของผูเ้ป็นแม่ ต้องหยุดพกัเพื่อเชด็น ้าตาเพื่อเรยีกรอ้งให้
มกีารปกป้องลูกของเธอจากการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรงัสใีนระหว่างการรณรงค์ทีเ่มอืง 
ฟูกุชมิะ การแสดงออกทางการเมอืงสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแม่บ้านในญี่ปุ่นน้ี เป็นการแสดงถึง
คุณค่าและความมัน่คงในชวีติของผู้หญงิ เหมอืนกบัที่คนงานเรยีกรอ้งค่าแรงและคุณภาพชวีติ 
ในสงัคมแบบอุตสาหกรรม (Horiuchi.  9 กรกฎาคม 2555, Salleh.  2012 : 336) 
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ภาพท่ี 4.2 การแถลงขา่วของผูชุ้มนุมต่อตา้นนิวเคลยีรใ์นโตเกยีว 
ทีม่า : (Japan Nuclear Crisis.  9 กรกฎาคม 2555) 

 
 นอกจากจะมกีารเคลื่อนไหวทางสงัคมโดยการชุมนุมของประชาชนที่กดดนัรฐับาล
ญี่ปุ่นอย่างต่อเน่ืองทัง้จากประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงในจงัหวดัฟูกุชมิะและกลุ่มคนใน
เมอืงแลว้ ยงัมกีารท างานร่วมกนัของเครอืข่ายประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัฟูกุชมิะ (เช่น เครอืข่าย
ของคนฟูกุชิมะเพื่อปกป้องเด็กจากกัมมันตรังสี และเครือข่ายเพื่อการฟ้ืนฟูฟูกุชิมะจาก
เหตุการณ์แผ่นดนิไหวและนิวเคลยีร)์ การท างานขององคก์รพฒันาเอกชน รวมทัง้สมาชกิสภา 
ผูแ้ทนราษฎร เพื่อผลกัดนัให้หน่วยงานของรฐัก าหนดมาตรการต่างๆ ที่มคีวามชดัเจน รวมทัง้
ยงัมคีวามคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากมหาวทิยาลยัโตโฮกุ ที่ เสนอให้รฐับาลยุติการก่อสร้าง  
ยุติแผนการสนับสนุนหรือการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในปจัจุบัน พร้อมกับก าหนด
เป้าหมายที่เป็นขัน้เป็นตอนเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของญี่ปุ่น 
(Hasegawa.  1 พฤษภาคม 2555) 

3. ผลลพัธข์องการปฏบิตักิาร 
 ทนัททีี่มเีหตุการณ์เกดิขึน้กบัโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรท์ี่ฟูกุชมิะ รฐับาลในหลาย
ประเทศไดต้ดัสนิใจทีจ่ะยตุกิารพฒันาโครงการ โดยเยอรมนีไดป้ระกาศทีจ่ะหวนกลบัไปด าเนินงาน
ตามนโยบายลดและเลกิการพึง่พาพลงังานนิวเคลยีร ์ส าหรบัญี่ปุ่นนัน้ ใหค้วามสนใจต่อนโยบาย
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ทีจ่ะลดและเลกิการพึง่พาพลงังานชนิดนี้เช่นกนั โดยเร่งทีจ่ะจดัหาพลงังานหมุนเวยีนเขา้มารองรบั 
แต่ในขณะเดยีวกนัก็ได้ประกาศให้เดนิเครื่องโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรท์ี่ผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภยัแลว้ พรอ้มกบัมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งบรหิารงานดา้นนิวเคลยีรข์องรฐั
หลายหน่วยงาน แต่ก็ยงัมกีารชุมนุมใหญ่ของประชาชนในกรุงโตเกยีวและในหลายเมอืงใหญ่ 
นอกจากนัน้ พรรค LDP ซึง่เป็นพรรคฝ่ายคา้นและเป็นพรรคทีเ่คยเป็นรฐับาลในยุคทีญ่ี่ปุ่นเร่ง
พฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร ์กม็แีนวโน้มทีจ่ะใหค้วามสนใจต่อการเร่งพฒันาโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานทางเลอืก ต่อมาในวนัที ่14 กนัยายน ค.ศ. 2011 รฐับาลภายใต้การบรหิารของพรรค DPJ  
กไ็ดก้ าหนดเป็นนโยบายทีจ่ะลดและเลกิการพึง่พาพลงังานนิวเคลยีรใ์นปี ค.ศ. 2040 และประเดน็
ของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์กลบัมาเป็นประเดน็ส าคญัต่อการเลอืกตัง้ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ของญีปุ่น่อกีครัง้หน่ึง (Aldrich.  2012 : 9,  Hesse.  16 กนัยายน 2555) 
 
ส่วนท่ีสอง  กรณีศึกษาของไทย 
 

กรณีพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2549 
1. ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

 หลงัจากพรรคไทยรกัไทยชนะการเลอืกตัง้ทัว่ไปทีจ่ดัขึน้เมื่อวนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2544 
พรรคไทยรกัไทยจงึได้รบัโอกาสที่จะรวบรวมพรรคการเมืองอื่นๆ มาร่วมจดัตัง้รฐับาลและ
หลงัจากที่ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร หลุดจากคดซีุกหุ้นจากการพจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนูญ
ดว้ยคะแนนเสยีง 8 ต่อ 7 ในวนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2544 พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร ในฐานะผูน้ า
รฐับาลจงึได้เร่งผลกัดนันโยบายประชานิยม ซึ่งเป็นนโยบายหาเสยีงของพรรคเป็นการแปรผล 
สู่การปฏบิตั ิเช่น โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั 
โครงการสามสบิบาทรกัษาทุกโรค โครงการทุนการศกึษาต่างประเทศส าหรบันักเรยีนต่างจงัหวดั 
โดยรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลากเลขทา้ย 3 ตวัและ 2 ตวั โครงการพกัหนี้เกษตรกรรายย่อย ฯลฯ 
นอกจากนัน้ยงัมกีารผลกัดนันโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชนั จดัท าตู้ไปรษณียน์ายกฯ, ระฆงันายกฯ 
พร้อมทัง้จดัรายการนายกทกัษิณคุยกบัประชาชนทุกเช้าวนัเสาร์ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีง
แห่งประเทศไทย การด าเนินการทางการเมอืงของทกัษิณและพรรคไทยรกัไทยข้างต้น  
ไดด้ าเนินการไปพรอ้มๆ กบัเนรเทศผูส้ ื่อขา่วและค าสัง่หา้มบรรณาธกิารของนิตยสารฟารอ์สิเทริน์ 
อโีคโนมกิ รวีวิ เดนิทางเขา้ประเทศไทย การรว่มกบัพนัธมติรทางธุรกจิซือ้กจิการไอทวีแีละปิดกัน้
การขยายตวัของกลุ่มเนชัน่ทีม่บีทบาทในพืน้ทีข่องสื่อต่างๆ ทีม่อียู่ในขณะนัน้ ทัง้ในไอทวี ียทูวี ี
และสถานีวทิยุ รวมทัง้ยกเลกิรายการของ เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง นักวชิาการและวุฒสิมาชกิชื่อดัง
ของไทย การประกาศเป็นฝ่ายตรงกนัข้ามกบักลุ่มเคลื่อนไหวในปญัหาสิ่งแวดล้อมที่ต่อต้าน
โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก - หนิกรูด สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2_3_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0_2_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ประเทศไทย สมาชกิวุฒสิภาในสายเอน็จโีอและหนงัสอืพมิพไ์ทยโพสต์ (กาญจน์มุนี ศรวีศิาลภพ 
และณรงคช์ยั ปญัญานนทชยั.  2546 : 89 - 107, ศุภลกัษณ์ กาญจนขนุด.ี  2549 : 169) 
 การเคลื่อนไหวทางการเมอืงของฝ่ายตรงกนัขา้มทกัษณิและพรรคไทยรกัไทย ไดเ้พิม่
ความเขม้ขน้มากขึน้ในกลางปี พ.ศ. 2547 มกีารรวมตวัของกลุ่มประชาชนเพื่อชาตแิละราชบลัลงัก์ 
โดยจดัชุมนุมปราศรยัทางการเมอืงทีส่นามหลวงในวนัที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2547 การจดัรายการ 
วทิยุทางคลื่นวทิยุชุมชน FM 92.25 Mhz ซึง่เป็นสื่อในธุรกจิทพีไีอของ ประชยั เลีย่วไพรตัน์ และ
เวบ็ไซตอ์นิไซเดอร ์สื่อในเครอืขา่ยของ เอกยทุธ ์อญัชญับุตร การวพิากษ์รฐับาลขยายวงกวา้งขึน้
จากการจดัรายการเมอืงไทยรายสปัดาห์สญัจร ที่เคยจดัที่หอประชุมศรบีูรพา มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ก็ย้ายไปจดัที่อาคารลลีาศสวนลุมพนิี  พร้อมกบัการถ่ายทอดสดผ่านรายการทวีี
ดาวเทียมเอเอสทีวี วิทยุชุมชน และเว็บไซต์ เป็นการผสมผสานสื่อในเครอืผู้จดัการที่มอียู่
ทัง้หมดมาสนับสนุนกิจกรรมนี้ ไม่ว่าจะเป็นเคเบลิทวี ีหนังสอืพมิพ์ นิตยสาร หนังสอื ซดีแีละ
เวบ็ไซต์ ประเดน็ส าคญัทีม่กีารโจมตกีารบรหิารงานของทกัษณิและพรรคไทยรกัไทย ไดมุ้่งตรง
ต่อการละเมดิพระราชอ านาจ โดยมคี าขวญัเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมอืงว่า “เราจะสู้เพื่อ 
ในหลวง และกู้ชาติ” ท าให้พลงัของฝ่ายตรงกนัขา้มทกัษิณและพรรคไทยรกัไทยที่อยู่กนัแบบ
กระจดักระจาย ค่อนขา้งเฉื่อยเนือยตกเป็นฝ่ายถูกกระท า สามารถทะลุทะลวงการปิดกัน้ของ
รฐับาลและสะสมพลงัผลกัดนัทางการเมอืงขึน้มาได้ส าเรจ็ ประกอบกบักระแสความโกรธเคอืง 
ที่ครอบครวัทกัษิณและญาตสินิทได้ขายหุ้นของตนในบรษิทั ชนิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
หรือ ชินคอร์ป ให้แก่บริษัทลงทุนเทมาเส็กโฮลดิ้งส์ ซึ่งเ ป็นเหตุการณ์ที่น าไปสู่การจัดตัง้
พนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย พรอ้มจดัการชุมนุมครัง้ใหญ่ในวนัที ่4 และ 11 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2549 ที่ลานพระบรมรูปทรงมา้ จนกระทัง่ในวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 ทกัษิณได้ 
ตดัสนิใจยุบสภาแล้วประกาศให้มกีารเลอืกตัง้ขึน้ใหม่ในวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 (เกษียร  
เตชะพรีะ. 16 พฤษภาคม 2555, วรีะวฒัน์ สุวรรณาภริมย.์ 2552 : 88 - 90, Kittirianglarp and 
Hewison. 2552 : 137 - 138) 
 แมจ้ะมกีารยบุสภาเพื่อจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม ่แต่การชุมนุมแสดงพลงั (Demonstration) 
ของกลุ่มพนัธมติรยงัคงด าเนินต่อไปเพื่อบบีบงัคบัให้นายกฯ ทกัษิณลาออกก่อนการเลอืกตัง้ 
พร้อมกบัจดัการปฏบิตัิการแบบจรยุทธ์ไปตามสถานที่ส าคญัต่างๆ อาท ิย่านธุรกิจถนนสลีม 
สถานเอกอคัรรฐัทตูสงิคโปร ์ส านกังานคณะกรรมการเลอืกตัง้ การชุมนุมและการจรยุทธใ์นแต่ละครัง้
ของกลุ่มพนัธมติรเป็นการระดมก าลงัผูค้นทีต่ดิตามการเคลื่อนไหวของสนธมิาก่อน รวมกบัคนใน
เมอืงทีร่บัฟงัขอ้เสนอของกลุ่มพนัธมติรจากสื่อมวลชน ปรากฏการณ์ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่าผูชุ้มนุม
เป็นใครบ้างสามารถดูได้จากข้าวกล่องที่มาจากร้านที่มชีื่อเสียงซึ่งร่วมบรจิาคให้กบัผู้ชุมนุม 
กาแฟควนัฉุยหอมกรุ่นจากหลงัเวทปีระสานเสยีงเพลงแจ๊ซจากบราวน์ชูการ ์(Brown Sugar)
ภาพสาวชาวกรุงผวิขาวใส่สายเดีย่วโพกผา้สเีหลอืงลายกู้ชาตทิีบ่ ัน้เอว เขา้กนัดกีบัเสือ้เอวลอย 
กางเกงเอวต ่าตามยุคสมยั ซึ่งเป็นการสะท้อนถงึลกัษณะของการปฏบิตักิารทางการเมอืงของ
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กลุ่มคนชัน้กลาง - ใหม่ ในเมอืง เป็นบุคลกิของคนท างานตามส านักงาน ซึง่โดยปกตไิม่ใช่ก าลงั
ส าคญัทางการเมอืงในรูปแบบการชุมนุมมาก่อน ไม่ใช่มวลชนรากหญ้าที่มาจากต่างจงัหวดัที่
รวมความเดอืดรอ้นของประชาชนอนัเน่ืองมาจากเรื่องทางเศรษฐกจิและการด าเนินตามนโยบาย
ของรฐั เช่นสมชัชาคนจนที่จดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2538 ตามการศกึษาของ ประภาส ป่ินตบแต่ง 
แต่การปฏบิตักิารของชนชัน้กลาง - ใหม่ ในเมอืง ขา้งต้น เป็นการตอกย ้าแนวคดิแบบ “สองนัค
ราประชาธปิไตย” ที่อธบิายเปรยีบเทยีบไว้ว่า ชาวชนบทจะเป็นผู้ตัง้รฐับาลผ่านคะแนนเสยีง 
อนัท่วมทน้จากการเลอืกตัง้ แต่คนชัน้กลางในเมอืงซึง่เป็นฐานส าคญัในการโค่นลม้ระบอบเผดจ็
การทหาร จะเป็นผู้ก าหนดแนวทางของการพฒันาประชาธิปไตย (เกษียร เตชะพีระ.  16 
พฤษภาคม 2555, ศุภลกัษณ์ กาญจนขุนด.ี  2549 : 177 - 178, 184, เอนก เหล่าธรรมทศัน์.  
2536 : 7 - 12) 

2. บทบาทของโลกไซเบอร ์
2.1  อนิเตอรเ์น็ต 

 บทบาทของสื่อในการสื่อสารที่ชี้ให้เห็นถึงวิกฤติความชอบธรรมในการบรหิาร
ประเทศของทกัษิณและพรรคไทยรกัไทย โดยสื่อในเครอืผู้จดัการ ไม่ว่าจะเป็น หนังสอืพมิพ์
ผูจ้ดัการรายวนั วทิยุชุมชนผูจ้ดัการ ทวีผี่านดาวเทยีมเอเอสทวี ีต่างปรบัผงัรายการเพื่อร่วมกนั
ท าหน้าทีถ่่ายทอดรายการเมอืงไทยรายสปัดาหไ์ปยงัผูช้มในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เวบ็ไซต์เมเนเจอรด์อทซโีอดอททเีอช (http://www.manager.co.th) ที่กลายเป็น “สื่อ” 
ทีม่าเตมิเตม็ความต้องการของผู้ชม โดยใส่ความเป็น “มลัตมิเีดยี” ลงไป ท าให้ผูส้นใจ สามารถ
ชมรายการด้วยการฟงั “เสยีง” ของรายการถ่ายทอดสดรายการเมอืงไทยรายสปัดาห์สญัจร
ออนไลน์แบบสดๆ บนเว็บไซต์ทุกวนัศุกร์ แถมยงัเลือกดูรายการ ในลกัษณะที่ต้องการ (On 
demand) ท าใหม้ผีูช้มทัง้ทีเ่ป็นแฟนประจ าและผูช้มหน้าใหม่ๆ ขยายเพิม่ขึน้เรื่อยๆ นอกจากสื่อ
ในเครอืของหนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการ ซึง่เป็นเครือ่งมอืหลกัในการสื่อสารของกลุ่มพนัธมติรแลว้ ยงัมี
สื่อในเครอืของประชยั เลีย่วไพรตัน์ ซึง่มสีถานีวทิยชุุมชน คลื่น 92.25 Mhz เวบ็ไซต์เอฟเอม็เก้า
สองสองหา้ดอทเน็ต (http://www.fm9225.net) และทวีดีาวเทยีมเอเอสทวี ี5 รวมทัง้  เอฟเอม็ทวี ี
(FMTV) หรอืทวีเีพื่อมนุษยชาตขิองส านักสนัติอโศก นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัท าขบวนการเสรี
ไทยในเวบ็บอรด์ซึง่เกดิขึน้จากสมาชกิกลุ่มหนึ่งในหอ้งสนทนาพนัทปิดอทคอม จ านวนกว่า 300 
คน แยกตวัเองออกมาตัง้เป็นกลุ่มต่างหาก แยกออกจากการสนทนาในห้องพนัทปิ รวมทัง้ม ี
การจดัท าเวบ็ไซต์ ทกัษิณเก็ตเอ๊าท์ดอทโออาร์จ ี(http://www.thaksingetout.org) เพื่อรณรงค ์
ให้เจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ ในสงัคมออนไลน์ร่วมแสดงจุดยนืในการขบัไล่ทกัษิณ โดยคาดแถบ
ขอ้ความว่า “ทกัษณิ ออกไป” (Thaksin get out) มกีารเผยแพร่ข่าวสารทีเ่ป็นการรายงานจาก
ภาคสนาม เช่น การปราศรยัทีส่วนลุมพนีิ คลปิเสยีงรายการของ เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง หรอืจากบท
สนทนาในพนัทปิดอทคอม ส่งต่อกนัเป็นฟอร์เวริ์ดเมล (Forward mail) จนมผีู้เปรยีบเทยีบ 
การชุมนุมทางการเมอืงในครัง้นี้ว่า เป็น “มอ็บออนไลน์” หรอื “มอ็บดจิติอล” ซึ่งเป็นยุคทีข่อ้มูล

http://thaksingetout.org/


147 
 

ข่าวสารถูกส่งผ่านกนัอย่างรวดเรว็และเขม้ขน้กว่ามอ็บมอืถอืในปี พ.ศ. 2535 เพราะการสื่อสาร
ในสมยัใหมน่ี้สามารถส่งไดท้ัง้ภาพและเสยีง โดยมผีูส้นใจเขา้ชมเวบ็ไซต์เมเนเจอรด์อทซโีอดอท
ทเีอช เพิม่จากวนัละ 19,147 คน ในปี พ.ศ. 2547 เป็นวนัละ 70,000 คน ในปลายปี พ.ศ. 2548 
(สนธ ิลิม้ทองกุล. สมัภาษณ์.  2551; อ้างถงึใน สุวชิชา  เพยีราษฎร.์  2551 : 34 - 35, ไพเราะ 
เลศิวริาม.  7 มถุินายน 2555) 

2.2  การเชื่อมโยงเขา้กบัวทิยชุุมชน เคเบลิทวี ีและอื่นๆ 
 กลุ่มพนัธมติรได้ขยายช่องทางการสื่อสารไปยงัพื้นที่หวัเมอืงต่างจงัหวดั โดย 
การเพิม่จดุตดิตัง้จานดาวเทยีมเพื่อรบัชมรายการจากเอเอสทวี ีซึง่เป็นสื่อหลกัของการเคลื่อนไหว 
พร้อมกับจดักิจกรรมย่อยๆ ในพื้นที่ กระแสของความอยากรู้อยากเห็นอยากจะรบัรู้ข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆ มมีากขึน้จนท าให้เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ที่มกีารถ่ายทอดรายการชุมนุมทางการเมอืง
ของกลุ่มพนัธมติรมสีมาชกิเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัท าเอกสารแผ่นพบั  
พอ็กเก็ตบุ๊ค มกีารสรา้งปรากฏการณ์ของการบูรณาการสื่อทัง้หนังสอืพมิพ์ ทวีดีาวเทยีม ซดี ี
วทิย ุอนิเตอรเ์น็ต และเคเบลิทวี ี เป็นพฒันาการอกีขัน้หน่ึงของกระบวนการต่อต้านทกัษณิ และ
ในแง่ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีารสื่อสารทีผ่นวกรวมเขา้กบัอนิเตอรเ์น็ตของเอเอสทวีี 
ที่ส่งขอ้มูลผ่านอนิเตอร์เน็ตความเรว็สูงขึ้นไปยงัดาวเทียมที่ฮ่องกงแล้วเผยแพร่มายงัภาครบั 
บนภาคพื้นโดยระบบจานรบัสญัญาณ ในการผลติของเอเอสทวี ีก็ใช้ระบบดจิติอล (ระบบเดมิ
เป็นการผลติแบบอนาลอ็ก) โดยเฉพาะการใชร้ะบบแมคอนิทอช G5 ในการตดัต่อ โดยนักข่าว
ของเอเอสทวีทีุกคนสามารถตดัต่อข่าวไดเ้อง การเชื่อมโยงของอนิเตอรเ์น็ตเข้ากบัส่วนต่างๆ นี้ 
ถอืว่า เป็นส่วนหนึ่งของพฒันาการการต่อสู้ของประชาชน และเป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตร์ 
การเมอืงไทยทีก่ารชุมนุมเดนิขบวนของประชาชนมกีารถ่ายทอดสดตลอดเวลา (สุวชิชา เพยีราษฎร.์  
2551 : 38, 55, 262,  ไพเราะ  เลศิวริาม.  7 มถุินายน 2555,  โอฬาร  สุขเกษม.  2549 : 176) 

3. ผลลพัธข์องการปฏบิตักิาร 
 ผลของโลกไซเบอร์ทัง้ที่เป็นการท างานของ อินเตอร์เน็ต ทวีดีาวเทยีม วทิยุชุมชน 
รวมทัง้การจดัรายการเมอืงไทยรายสปัดาหส์ญัจร ซึง่เป็นการใชส้ื่อทีไ่ม่อยู่ในการก ากบัโดยตรง
ของรฐั ท าให้การไหลเวยีนขอ้มูลข่าวสารที่เป็นไปตามเครอืข่ายของสื่อดงักล่าวผนวกรวมเข้า
ด้วยกัน จนสามารถสร้างเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองและระดมก าลังมวลชน  
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัจะเหน็ได้จากการถ่ายทอดสดการจดัรายการเมอืงไทยรายสปัดาห์
สญัจรผ่านอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู ออกอากาศผ่านทวีดีาวเทยีมเอเอสทวี ีโดยทีผู่ส้นใจสามารถ
ตดิตัง้จานรบัสญัญาณดาวเทยีมรบัชมรายการดงักล่าวได้โดยตรง หรอืบางพื้นทีใ่นต่างจงัหวดั
อาจจะมกีารเชื่อมโยงกับเคเบลิทีวีท้องถิ่น นอกจากนัน้ ยงัเผยแพร่การจดัรายการดงักล่าว  
ไปตามความสามารถของวทิยุชุมชน และเวบ็ไซต์ในเครอืของหนังสอืพมิพ์ผู้จดัการ และยงัม ี
การน าเอาข้อมูลที่สนทนาในรายการไปเผยแพร่ซ ้าในหนังสือพมิพ์ นิตยสาร และหนังสือใน
เครอืข่ายของผู้จดัการ มากไปกว่านัน้ การเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมและฟงัการจดั
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รายการในหอ้งส่งของรายการเมอืงไทยรายสปัดาหส์ญัจร กเ็ท่ากบัเป็นการแปรเปลีย่นการจดัท า
รายการทวีโีดยทัว่ไปใหเ้ป็นกจิกรรมทางการเมอืง เป็นการเปลีย่นบทบาทของผูช้ม ผูฟ้งัรายการ 
ใหเ้ป็นผูม้สี่วนรว่มในการจดัรายการและมคีวามใกลช้ดิกบัขอ้มลูข่าวสาร และมคีวามกระตอืรอืรน้ 
ที่จะน าข้อมูลข่าวสารเหล่านั ้นไปขยายผลต่อคนในครอบครัว  ญาติมิตร เพื่อนฝูง และ  
การแลกเปลีย่นสนทนาในวถิชีวีติประจ าวนักบัคนทัว่ไปอกีต่อหนึ่ง 
 ผลของการสื่อสารทางการเมอืงและการเป็นเครือ่งมอืในการระดมมวลชนของพนัธมติร
ประชาชนเพื่อประชาธปิไตย การเชื่อมโยงเครอืข่ายและผนวกรวมเขา้ดว้ยกนัตามลกัษณะขา้งต้น 
ไม่ไดม้เีฉพาะแต่ในเครอืข่ายของสนธ ิลิม้ทองกุล ก่อนหน้านัน้มวีทิยุชุมชนคนรกัประชาธปิไตย 
FM 92.25 MHz ทีไ่ดร้ะดมแฟนรายการวทิยุดงักล่าวเพื่อจดังาน แจ๊ซ อนิ เดอะพารค์ (Jazz in 
the Park) ทีโ่รงแรมเจา้พระยาปารค์ ในวนัที ่18 มถุินายน พ.ศ. 2547 พรอ้มกบัการจดัรวมพล 
“คนเบื่อทกัษิณ” ที่น าขบวนโดย ประสงค์ สุ่นศิร ิและอัมรนิทร์ คอมนัตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนของ 
การปลุกกระแสทางการเมอืงที่ส่งต่อใหก้บัรายการเมอืงไทยรายสปัดาหส์ญัจรและผลทีเ่กดิจาก
การท างานของวิถีการสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่ ประกอบกับการโหมรุกปลุกระดมโฆษณาโจมตี
รฐับาลอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องนานถึง 4 เดอืน ของสนธบิวกรวมเข้ากบัประเด็นเชงิรุกเรื่อง 
การขายหุน้บรษิทัชนิคอรป์ เรื่องการซุกหุน้รอบ 2 เรื่องการแปรรปูรฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่อย่าง
ไฟฟ้า - ประปา เรื่องตกลงการค้าเสรแีบบทวภิาค ีเรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน เรื่องการปฏริูป
การเมืองรอบ 2 ฯลฯ จึงท าการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะของฝ่ายตรงกันข้ามทักษิณและ 
พรรคไทยรกัไทยขยายตวักว้างออกไปอย่างมนีัยยะส าคญั ผลจากการท างานของวถิกีารสื่อสาร 
ทีเ่ขม้ขน้และความสามารถในการรองรบัต่อการสื่อสารและขยายผลเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีม่ ี
ต่อประเดน็ต่างๆ ทีม่กีารวพิากษ์นโยบายของรฐับาลทกัษณิและพฤตกิรรมทางการเมอืงขา้งต้น 
เป็นผลให้ปรากฏการณ์ใหม่ของสงัคมไทยตามที่ บุญรกัษ์ บุญญะเขตมาลา เรยีกการสื่อสาร 
ทีเ่กดิขึน้เป็นปรากฏการณ์ใหม่นี้ว่า เป็นการจดัท าวารสารของพลเมอืง (Civil journalism) หรอื
วารสารศาสตรเ์พื่อสาธารณะ (Public journalism) เป็นการสื่อสารทีป่ระชาชนเป็นผูม้สี่วนร่วมผลติ
ขอ้มลูขา่วสารและมกีารเชื่อมโยงกบัชวีติสาธารณะอย่างมคีวามหมาย ซึง่เป็นไปตามการอธบิาย
ของแนวคดิและทฤษฎวี่าดว้ยวารสารศาสตรเ์ชงิระบบและเชงิโครงสรา้ง (Systemic/structural 
journalism) (ราษฎร ์บ ารุงรฐั.  18 กรกฎาคม 2555, สุวชิชา เพยีราษฎร.์  2551 : 202 - 205, 
267 - 268, โอฬาร สุขเกษม.  2549 : 178 - 179) 
 
 การต่อต้านรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 

1. ความเป็นมา 
 การต่อต้านรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 เกดิขึน้โดยทนัทแีละต่อเนื่องทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคล ระดบักลุ่ม และพฒันาเป็นขบวนการทาง
การเมอืงในล าดบัต่อมา เริม่ต้นตัง้แต่การประท้วงของ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร และทว ีไกรคุปต ์  
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อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ทีอ่นุสาวรยีป์ระชาธปิไตย ในวนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2549 และ
การจดัตัง้ “เครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร” (19th September Network Against the Coup) 
ซึง่มคี าขวญัว่า “ไม่เอาทกัษณิ ไม่เอารฐัประหาร” (No to Taksin and No to the Coup) 
นอกจากนัน้ ยงัมกีารเคลื่อนไหวของนกัวชิาการเพื่อสทิธมินุษยชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งเอเชยี (Asian Human Rights Commission) ทีเ่รยีกรอ้งใหท้ีป่ระชุมสามญัสหประชาชาต ิ
ณ กรงุนิวยอรค์ และ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน ณ กรงุเจนีวา ออกแถลงการณ์ประณามการยดึ 
อ านาจในครัง้นี้ มกีารรวมกลุ่มนักศกึษาไทยทีม่หาวทิยาลยัอ๊อกฟอรด์ (Oxford Initiative : OI) 
ทีม่กีารชุมนุมทีห่น้าสถานกงสุลไทยในนครนิวยอรค์ สหรฐัอเมรกิา (Giles.  2007 : 22,  “Thai 
students at Oxford regret coup”.  15 กรกฎาคม 2555) 
 ส าหรบั เครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร เป็นการรวมตวักนัของกลุ่มนักศึกษา  
นักกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่เห็นด้วยกบัการรฐัประหาร ประกอบด้วย กลุ่มโดมแดง (เป็นกลุ่ม
กจิกรรมอสิระเลก็ๆ ของนักศกึษาในระดบัปรญิญาโท คณะรฐัศาสตร์และศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตรอ์กีจ านวนหนึ่ง) ศูนย์ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษา (เป็นกลุ่มที่รวมตวัของนักศึกษา
หลายมหาวทิยาลยั มกีารรวมตวัเพื่อด าเนินกิจกรรมมาก่อนหน้านี้ แล้ว) พรรคแนวร่วม 
ภาคประชาชน เครอืข่ายพทิกัษ์เจตนารมณ์พฤษภา 35 (ประกอบด้วยผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์
พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึง่ปจัจุบนัเป็นนักวชิาการ นักพฒันาองค์กรเอกชน นักธุรกจิ) วารสาร
ฟ้าเดยีวกนั (ทมีงาน นกัวชิาการและเครอืขา่ยผูอ่้าน) สหพนัธน์ิสตินักนักศกึษาแห่งประเทศไทย 
(สนนท.) กลุ่มกรรมกรปฏิรูป (เป็นกลุ่มของกรรมกรและคนท างานกับสหภาพแรงงาน เช่น  
สหภาพแรงงานกระดาษและการพมิพ์แห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานอาหารและเครื่องดื่ม 
แห่งประเทศไทย) ต่อมา ผูร้ว่มก่อตัง้ของเครอืขา่ย 19 กนัยา ตา้นรฐัประหาร ไปปรบัปรุงองคก์ร
รวมกลุ่มกนัใหมใ่นงาน 15 ปี พฤษภา ทวงคนืประชาธปิไตย คมช. ออกไป เพื่อจดัตัง้เป็นแนวร่วม
ประชาชนต่อต้านรฐัประหาร (นป.ตร.) ในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นการรวมตวักนั 
ของกลุ่มและองคก์รต่างๆ 22 องคก์ร ไดแ้ก่ คนวนัเสารไ์ม่เอาเผดจ็การ กลุ่มเพื่อนรฐัธรรมนูญ 
2540 กลุ่มคนจนเมืองรกัประชาธิปไตย สมาพันธ์ประชาธิปไตย พนัธมิตรสหภาพแรงงาน
ประชาธปิไตย สมาพนัธค์นรกัประชาธปิไตย นิตยสารสยามปรทิศัน์ พรรคแนวร่วมภาคประชาชน 
สหพนัธน์ิสตินักศกึษาแห่งประเทศไทย เครอืข่ายรามค าแหงรกัประชาธปิไตย สหพนัธ์แรงงาน
อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มพลเมอืงภวิตัน์ กลุ่มกรรมกรปฏริูป ชมรมคนรกัอุดร มูลนิธิวรีชน
ประชาธปิไตย สมาพนัธแ์นวรว่มประชาธปิไตยอสีาน สหพนัธแ์รงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอตดัเยบ็
เสื้อผ้า กลุ่มประชาธปิไตยไม่ใช่แค่กิก๊ (กปก.) กลุ่มพลงัหนุ่มสาวเพื่อประชาธปิไตย โครงการ
ณรงค์เพื่อแรงงานไทย สหพนัธ์แรงงานกระดาษ และแนวร่วมประชาชนแห่งประเทศไทย  
พรอ้มจดัการเดนิขบวนจากสนามหลวงไปยงัอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย แล้วน าผา้สดี าไปคลุมพาน
รฐัธรรมนูญ โดยมคี าขวญัเพื่อการรณรงค์ของการเคลื่อนไหวมุ่งตรงไปยงัการร่างรฐัธรรมนูญ
ฉบบัใหมแ่ละการต่อต้านการรฐัประหารว่า “คว ่า ลม้ โค่น” โดย “คว ่า” หมายถงึ การไม่ยอมรบัใน
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รฐัธรรมนูญ 2550 ให้เอารฐัธรรมนูญ 2540 กลบัคนืมา และให้ประชาชนปรบัแก้โดยตรงใน
บรรยากาศประชาธปิไตย “ล้ม” หมายถึง การล้ม คมช. และผลติผลทัง้หมดอนัได้แก่ สภานิติ 
บญัญตัิแห่งชาติ สภาร่างรฐัธรรมนูญ องค์กรอิสระที่ คมช. ตัง้ขึ้นทัง้หมดรวมทัง้รฐัธรรมนูญ
ชัว่คราว 2549 และ “โค่น” หมายถงึ โค่นลม้ระบอบอ ามาตยาธปิไตย ทีม่ ีพลเอกเปรม ตณิสูลานนท ์
เป็นตวัแทน เพื่อสรา้งระบอบประชาธปิไตยที่แท้จรงิของประชาชนขึ้นมา โดยก่อนที่จะใช้ชื่อ 
นปตร. นัน้ เคยมกีารชื่อว่า กลุ่ม 12 องค์กรต่อต้านรฐัประหาร และ กลุ่ม 18 องค์กรต่อต้าน
รฐัประหาร มาก่อน (คุยกบัผูป้ระสานงานเครอืข่ายพลเมอืงเน็ต.  8 สงิหาคม 2555,  เครอืข่าย 
19 กนัยา ตา้นรฐัประหาร.  9 สงิหาคม 2555) 
 การจดัตัง้ นปตร. โดยรวมเอาองค์กรต่างๆ เขา้มาเคลื่อนไหวร่วมกนันี้ เป็นการจดัองคก์ร
แบบ “องคก์รรม่” (Umbrella organizations) ของขบวนการโต้กลบั (Counter movements) เป็น
การรวมกนัระหว่างพลงัประชาธปิไตยกบัมวลชนในเครอืข่ายของทกัษิณและพรรคไทยรกัไทย 
เป็นไปในลกัษณะเดยีวกนักบัที ่พภิพ ธงไชย น าพาองคก์รประชาธปิไตยและขบวนการเคลื่อนไหว
ภาคประชาสงัคมไปร่วมกบัการเคลื่อนไหวของ สนธ ิลิ้มทองกุล โดยมกีลุ่มคนวนัเสาร์ไม่เอา
เผดจ็การ (รวมกลุ่มพริาบขาว) กลุ่มคนรกัทกัษิณ ชมรมคนรกัอุดรที่ม ีขวญัชยั สาราค า หรอื 
ขวญัชยั ไพรพนา เป็นแกนน า (อยู่ภายใต้การอุปถมัภ์ของวชิยั ชยัจติวณิชกุล เฉลมิพล   
สนิทวงศ์ชยั และธรีชยั แสนแก้ว อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีพรรคไทยรกัไทย) 
ต่อมา นปตร. ปรบัเปลี่ยนเป็น “แนวร่วมประชาธปิไตยขบัไล่เผด็จการ” (นปก.) (Democratic 
Alliance Against Dictatorship : DAAD ) ในโอกาสการรณรงค์จดังานสมชัชาประชาธปิไตย  
เพื่อฉลอง 75 ปี 24 มถุินายน พ.ศ. 2475 โดยมกีลุ่มเขา้มาร่วมมากขึน้ เช่น กลุ่มพทีวี ีนางประทปี 
อึ้งทรงธรรม ฮาตะ อดตี สว. กรุงเทพฯ, นายสมยศ พฤกษา เกษมสุข (ผูป้ระสานงานพนัธมติร
สหภาพแรงงานประชาธปิไตย), รศ.ดร.พชิติ ลขิติกจิสมบูรณ์, ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ฯลฯ 
อย่างไรก็ตาม การต่อต้านการรฐัประหารในครัง้นี้  ยงัมีการอัตวินิบาตกรรมของนวมทอง  
ไพรวลัย ์คนขบัรถแทก็ซีท่ีข่บัแทก็ซีช่นกบัรถถงั และต่อมาไดอ้ตัวนิิบาตกรรมบรเิวณสะพานลอย
คนขา้มหน้าส านกังานหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั (แนวร่วมประชาธปิไตยต่อต้านเผดจ็การแห่งชาติ.  8 
สงิหาคม 2555, เปลวเทยีน ส่องทาง.  8 สงิหาคม 2555) 

2. บทบาทของโลกไซเบอร ์
 ในปี พ.ศ. 2549 ที่มกีารรฐัประหารและมกีารเคลื่อนไหวต่อต้านการรฐัประหารนี้   
เป็นช่วงเวลาเดยีวกนักบัการขยายตวัของโลกไซเบอรใ์นไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมเมอืง 
ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่บรกิารสนทนาในเวบ็ไซต์ การเปิดเวบ็บลอ็ก เวบ็บอรด์ การส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ ดงันัน้ ทนัททีี่มกีารรฐัประหารในวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2549 เรื่องของ
การรฐัประหาร กป็รากฏเป็นประเดน็สนทนาในพืน้ที่ต่างๆ ของโลกไซเบอร ์มกีารตัง้กระทูถ้าม 
ตอบ แลกเปลีย่นขอ้มลูความรู ้มกีารรายงานเหตุการณ์ปจัจุบนัทีเ่กดิขึน้ตามจุดต่างๆ ทีพ่บเหน็
แล้วน ามาเล่าต่อ มกีารให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกบัการปฏวิตัิรฐัประหาร มกีารน าเอาข้อมูลจาก  
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ทีต่่างๆ มาเผยแพร่ต่อ ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ มปีระเดน็การต่อต้านการฐัประหาร 
อยู่บ้างเป็นกระเซน็กระสาย การใชพ้ื้นที่สื่อสารในอนิเตอรเ์น็ตในขณะนัน้ มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ
อีกเรื่อง คือ การปิดกัน้ข้อมูลข่าวสารโดยคณะรัฐประหารและการตอบโต้โดยองค์กรสื่อ  
ทัง้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
รวมทัง้เครอืข่ายพลเมอืงเน็ต ในขณะนัน้ การพฒันาการใช้งานต่างๆ ของโลกไซเบอร์ในไทย
เป็นยุคที่มกีารพฒันาการใช้เว็บไซต์ไปสู่การสร้างพื้นที่การสนทนา มกีารเปิดบริการพื้นที่ 
เพื่อการสนทนาโดยเวบ็บลอ็ก ของโอเคเนชัน่บลอ็ก (OK Nation Blog) ใหเ้ป็นพืน้ทีส่าธารณะที่
เป็นอสิระทางปญัญาทีทุ่กคนมสีทิธิท์ีจ่ะเขยีน เผยแพร่ความคดิเหน็ผ่านอนิเตอรเ์น็ตและพฒันา
ตนเองเป็นบลอ็กเกอร ์(Blogger) โดยมกีารใช้เครื่องมอืการสื่อสารดงักล่าวเป็นครัง้แรกในวนัที ่
21 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 โดยผูท้ีจ่ะใชบ้รกิารนี้ต้องลงทะเบยีน สรา้งพืน้ทีห่รอืสรา้งบลอ็ก และ
เลือกแบบ (Template) ที่ต้องการหรือที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ   
เป็นภาพนิ่งหรอืเป็นวดีโีอคลปิ (ภาพพรอ้มเสยีง) ปรากฏว่า มผีูใ้ชพ้ืน้ทีด่งักล่าวแสดงความคดิเหน็
ต่อสาธารณะและตอบโต้กนัในทางการเมอืงซึ่งเป็นสถานการณ์ในขณะนัน้ เช่น ผู้ใช้นามว่า
ไปรษณีย ์น าเอาขอ้ความตามแถลงการณ์ของกลุ่มประชาธปิไตยไม่ใช่แค่กิก๊ (กปก.) ที่ตอบโต้
การแถลงข่าวของ นพ.ตุลย ์สทิธสิมวงศ์ แกนน าของกลุ่มประชาชนผูร้กัชาตแิละความถูกต้อง 
ไปเผยแพรใ่นบลอ็กโอเคเนชัน่ในวนัที ่13 มถุินายน พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นวนัเดยีวกบัทีก่ลุ่ม กปก. 
แถลงขา่วต่อสื่อมวลชน (อุเชนทร ์เชยีงเสน.  2554 : 142,  ราษฎร ์บ ารงุรฐั.  18 กรกฎาคม 2555) 
 การน าเอาข้อมูลข่าวสารจากการด าเนินกิจกรรม หรอืการเผยแพร่ที่ได้ท าไปแล้วใน
พืน้ทีข่องสื่อชนิดหนึ่งไปผลติซ ้าอกีต่อหนึ่ง เป็นตวัอย่างของการผลติซ ้าในการผลติขอ้มลูข่าวสาร
ต่อสงัคม รวมทัง้การยดือายุของขอ้มูลข่าวสารใหค้งอยู่ในพืน้ที่ของการสื่อสาร  โดยทีล่กัษณะ
ดงักล่าวนี้ จะเป็นคุณสมบตัขิองการเชื่อมต่อกนัของการสื่อสารที่อยู่ในระบบเครอืข่ายและนอก
เครอืขา่ยเทคโนโลย ีซึง่ไปตามสภาวะของการสื่อสารทีเ่กดิขึน้ใหม่ตามความหมายของโลกไซเบอร์
ทีร่วมความของการสื่อสารทัง้สองเครอืข่ายนี้ไว้ดว้ยกนัด้วย “...การน าเอาขอ้มูลข่าวสารที่เป็น
เรื่องราวที่อยู่นอกเครอืข่ายไปไว้ในพื้นที่การสื่อสารในเครอืข่ายจะช่วยท าให้ยดือายุของขอ้มูล
ข่าวสารนัน้ออกไปให้นานกว่าเดมิ ทัง้พื้นที่ในเครอืข่ายและนอกเครอืข่ายนี้จะด ารงอยู่แบบ 
ตอบโตก้นัไปมา เหมอืนกบัการตลีกูปิงปอง...” (สมบตั ิบุญงามอนงค.์ สมัภาษณ์. 1 สงิหาคม 2555) 
 บทบาทของโลกไซเบอรท์ี่มต่ีอการปฏบิตักิารเคลื่อนไหวทางการเมอืงในการต่อต้าน
การรฐัประหารนี้ ยงัจะเหน็ไดจ้าก 1) กลุ่มคนวนัเสารไ์มเ่อาเผดจ็การ ซึง่เป็นกลุ่มทีพ่ฒันามาจาก 
สมาชกิผูร้ว่มสนทนาในเวบ็บอรด์ราชด าเนินของเวบ็ไซต์พนัทปิทีเ่ป็นฝ่ายสนับสนุนทกัษณิ เช่น 
กลุ่มคนรกัทกัษิณ แล้วพฒันามาเป็น คนผ่านฟ้า ซึ่งมบีทบาทมาตัง้แต่การชุมนุมของคาราวา 
คนจน ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มนี้มุ่งเปิดประเดน็ทางการเมอืงต่อ พล.อ.เปรม ตณิสูลานนท ์เพราะ
เชื่อว่าเป็นผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัการรฐัประหาร มกีารเปิดเวบ็ไซต ์แซทเทอรเ์ดยว์อยซด์อทคอม (http:// 
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www.saturdayvoive.com) เพื่อรวบรวมรายชื่อถวายฎกีาปลด พล.อ.เปรม ตณิสูลานนท ์ออกจาก
ต าแหน่งประธานองคมนตร ีมกีารจดัชุมนุมขึ้นเพื่อการนี้ที่หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
ในวนัศุกรท์ี่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2550 และที่ท้องสนามหลวง ในวนัที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550   
2) กลุ่มพลเมอืงภวิฒัน์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จดัตัง้ขึ้นโดย สมบตัิ บุญงามอนงค์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตัง้
เครอืขา่ย 19 กนัยา ตา้นรฐัประหาร กลุ่มนี้จดัโครงการรณรงค์ไม่รบัร่างรฐัธรรมนูญ 2550 ทีช่ื่อว่า 
ไทยเซยโ์น (Thai say no) พรอ้มกบัเปิดเวบ็ไซต์ไทยเซยโ์นดอทคอม (http://www.Thaisayno. 
com) เพื่อให้คนไทยทัว่โลกสามารถเข้าร่วมลงชื่อ ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดย  
คณะรฐัประหารในบรรยากาศที่เป็นเผด็จการ โดยก่อนหน้านี้กลุ่มนี้ก็จดัท าเว็บไซต์ชื่อ โนคูฟ 
ดอทโออารจ์ ี(http://www.nocoup.org) พรอ้มกบัจดัท าจดหมายถงึ พล.อ.สะพรัง่ กลัยาณมติร ผูช้่วย 
ผูบ้ญัชาการทหารบก ดว้ยการระบุยศเป็น พล.ท.สะพรัง่ กลัยาณมติร แม่ทพัภาค 3 พรอ้มอธบิายว่า 
นัน่คอืต าแหน่งทีแ่ทจ้รงิ ส่วน พล.อ.สะพรัง่ ผูช้่วยผูบ้ญัชาการทหารบกนัน้ เป็นยศและต าแหน่ง
ทีไ่ดม้าจากการรฐัประหาร 3) กลุ่มประชาธปิไตยไม่ใช่แค่กิก๊ (กปก.) เป็นกลุ่มของนิสติจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ที่เปิดตวัและจดักิจกรรมรณรงค์โดยจดัแสดงละครล้อเลยีนการเมอืง ล้อเลยีน  
คณะรฐัประหาร พรอ้มกบัใหส้มัภาษณ์สื่อมวลชนในวนัที ่13 มถุินายน พ.ศ. 2550 เรยีกรอ้งใหน้ า
ระบอบประชาธปิไตยกลบัมาใชใ้นการปกครองประเทศ เพราะว่าการยดึอ านาจของคณะรฐัประหาร
เมือ่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2549 นัน้ ท าใหร้ะบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยทีก่ าลงัค่อยๆ 
พฒันามาถูกท าลายไปอกีครัง้หนึ่ง การเคลื่อนไหวของ กปก. ใชส้ื่อทีแ่ตกต่างออกไปจากขบวนการ
อื่น โดยใช้สื่อที่เป็นบรกิารสาธารณะเป็นช่องทางส าหรบัการติดต่อสื่อสาร เช่น การรณรงค์ 
การจดังาน “ค่ายประชาธปิไตยไม่ใช่ (แค่) กิก๊” ไดใ้ชพ้ืน้ทีข่องนิตยสารนักศกึษาเควด็ชัน่มารก์ 
(QUESTIONMARK) และเวบ็ไซต์เควด็ชัน่มารก์ดอทเน็ต (http://www.questionmag.net) ซึง่เป็น
ช่องทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตที่เป็นที่นิยมของกลุ่มนักเรยีนนักศึกษาในขณะนัน้ เป็น
เครือ่งมอืในการสื่อสารประชาสมัพนัธแ์ละระดมก าลงัคนพรอ้มกนันัน้ ยงัเชื่อมโยงขอ้ความดงักล่าว 
ไปยงัเว็บบอร์ดของโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัต่างๆ (กลุ่มประชาธปิไตยไม่ใช่แค่กิ๊ก ตอบโต้ 
หมอตุลย.์  18 กรกฎาคม 2555,  เครอืขา่ย 19 กนัยา ตา้นรฐัประหาร.  8 สงิหาคม 2555) 
 ในขณะเดียวกัน การใช้สื่อเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิการทางการเมอืงแบบมวลชน 
ในเครือข่ายของทักษิณและพรรคไทยรักไทยโดยตรงนัน้ ที่โดดเด่นเป็นแม่ข่ ายหลักของ 
การเคลื่อนไหวมวลชน คอื พทีวี ี(People television) ซึง่เขา้มารว่มกบั นปตร. ในช่วงทีเ่ปลีย่นชื่อ
เป็น นปก. เป็นสถานีทวีดีาวเทยีม และยงัมกีารจดัท าสื่อในรปูแบบอื่นๆ อกี เช่น การผลติรายการ 
ทวี ีหนังสอืพมิพ์รายสามวนั และนิตยสารวเิคราะห์การเมอืงรายสปัดาห์ แต่พทีวีีไม่สามารถ 
จะออกอากาศไดเ้พราะไม่มสีญัญาณบรกิารโครงข่ายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูง จงึไปจดัท าเป็น
นิตยสารวาไรตี้นิวส์ฉบบัมหาประชาชน ต่อมาพีทวีสีามารถเผยแพร่สญัญาณออกอากาศได ้
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2550 แต่ออกอากาศไดใ้นช่วงสัน้ๆ โดยในวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2551 กไ็ด ้
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ยตุลิงอกี เพราะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าพทีวีไีดเ้ขา้ไปรว่มงานทางการเมอืงกบัรฐับาลทีม่าจาก
พรรคพลงัประชาชน (เป็นพรรคที่จดัตัง้ขึ้นใหม่หลงัจากมกีารยุบพรรคไทยรกัไทย) ซึ่งชนะ  
การเลอืกตัง้ เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และจดัตัง้รฐับาลโดยมนีายสมคัร สุนทรเวช  
เป็นนายกรฐัมนตร ีนอกจากสื่อตามรายการข้างต้นแล้ว พทีวียีงัมเีวบ็ไซต์ พทีวีไีทยดอทคอม 
(http://www.ptvthai.com) ยิง่ไปกว่านัน้ ทกัษิณและเครอืข่ายของพรรคไทยรกัไทย ยงัได้จดัท า
เวบ็ไซต์ ไฮทกัษณิดอทโออารจ์ ี(http://www.Hi - Thaksin.org) โดยทีท่กัษณิ เคยส่งวดีโีอคลปิ
บอกเล่าสารทุกขส์ุกดบิของตนเองในต่างประเทศผ่านเวบ็ไซต์นี้มาแล้ว เมื่อวนัที่ 12 และ 26 
มนีาคม พ.ศ. 2550 ซึง่สามารถสรา้งความสนใจใหก้บัชาวอนิเตอรเ์น็ตและสื่ออื่นๆ ไดน้ าเนื้อหา
ไปเผยแพรต่่อสาธารณะ การเชื่อมโยงระหว่างช่องทางการสื่อสารของเวบ็ไซต์ และการขยายผล
ไปยงัการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ นัน้ ยงัมีกรณีของชมรมคนรกัอุดรของ ขวัญชัย ไพรพนา  
ทีน่ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากพทีวี ีไปผลติซ ้าในรปูของวซีดี ีและการพูดในรายการวทิยุ (ราษฎร ์บ ารุงรฐั.  
18 กรกฎาคม 2555,  แนวรว่มประชาธปิไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาต.ิ  8 สงิหาคม 2555) 

3. ผลลพัธข์องการปฏบิตักิาร 
 การใช้งานโลกไซเบอร์ในการเป็นเครื่องมอืส าหรบัการปฏบิตักิารทางการเมอืงของ
เครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร ประกอบด้วย อีเมล การจดัท าเว็บไซต์ของเครอืข่าย   
การประสานงานเวบ็ไซตอ์ื่นๆ เพื่อเป็นพนัธมติร เช่น ประชาไท ฟ้าเดยีวกนั สามารถระดมก าลงั 
คนทีจ่ะเขา้มารว่มกจิกรรมร่วมปฏบิตักิารทางการเมอืงต่างๆ รวมทัง้สามารถระดมก าลงัมวลชน
ไดป้ระมาณ 2,000 คน เพื่อไปร่วมยื่นหนังสอืต่อ พลเอกเปรม ตณิสูลานนท ์ประธานองคมนตร ี
ที่บ้านพกัสี่เสาเทเวศร์ ในวนัที่ 18 มนีาคม พ.ศ. 2550 ในโอกาสครบรอบ 6 เดอืนของ 
การรฐัประหาร ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของการเคลื่อนไหวในช่วงแรกที่ต้องการแสดงออกถึง
การต่อต้านการรฐัประหาร ส าหรบัการเคลื่อนไหวไม่รบัร่างรฐัธรรมนูญ ก็มกีารจดัท าคู่มือ
ประชาชน 2 ฉบบั คอื การโหวตล้มรฐัธรรมนูญคณะรฐัประหาร และโจทยท์ี่แท้จรงิของการลง
ประชามติและทางเลอืก มกีารจดัท าสติกเกอร์ โปสเตอร์ ผลติสื่อโฆษณา (เพื่อโต้แย้ง 
คณะรฐัประหาร จดัเสวนาทางวชิาการ) โดยลงโฆษณาเต็มหน้าในหนังสอืพมิพ์มติชนรายวนั  
10 กว่าครัง้ มกีารจดัท าแผ่นพบัเรือ่งตน้ทุนรฐัประหาร/โจทยท์ีแ่ทจ้รงิของประชามต,ิ ความจรงิ - 
ความลวงของการลงประชามต ิและ 10 คุณประโยชน์ของการรบัร่างรฐัธรรมนูญ 2550 รวมทัง้
จดัท าเสื้อรณรงค์ “โหวตล้มร่างรฐัธรรมนูญ คอื การล้มรฐัประหาร” ฯลฯ นอกจากนี้ยงัมี 
การจดัการเชงิกลยุทธ์ โดยจดัชุดเคลื่อนไหวเรว็ส าหรบัการรณรงค ์เปิดประเดน็สรา้ง - แย่งชงิ
พื้นที่ข่าว และจัดกิจกรรมช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการรณรงค์เป็น “รวมพลคนไม่ร ับร่าง
รฐัธรรมนูญคณะรฐัประหาร” นอกจากนัน้ ในช่วงนี้ยงัมกีารจดัท าเวบ็ไซต์เพื่อการรณรงค์เป็น 
การเฉพาะ คอื เวบ็ไซต์วโีหวตโนดอทอารจ์ ี(http://www.wevoteno.org) พรอ้มกบัตดิตัง้โปรแกรม 
การดาวน์โหลดขอ้มลูเพื่อการน าไปใชง้านต่อของผูอ่้านทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปว่า โปรแกรมพดีเีอฟ 
การสื่อสารทางการเมืองโดยอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ  นัน้ เกิดขึ้นใน
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สงัคมไทยต่อเนื่องมาตัง้แต่การเคลื่อนไหวขบัไล่ทกัษณิก่อนการรฐัประหาร แต่เป็นการสื่อสาร  
ที่จ ากัดวงอยู่ในกลุ่มชนชัน้กลางที่เป็นพนักงานประจ าส านักงาน รวมทัง้มีกระแสนิยมของ 
บลอ็กเกอรท์ีเ่ร ิม่ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เช่น ในกลุ่มไบโอลอวค์อม ทีเ่ป็นทีน่ิยมของนักเรยีนไทย 
ในเยอรมนัเพื่อใช้เขยีนวิเคราะห์กฎหมายมาก่อน หรือฟริงเกอร์ดอทโออาร์จี (http://www. 
fringer.org) ทีม่กีารลงบทวเิคราะหเ์กีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัชนิวตัรฯ แต่จุดเปลีย่นของ
การรฐัประหารกบัการสื่อสารในโลกไซเบอร ์คอื เป็นพื้นที่สาธารณะที่น าคนใหม่ๆ เขา้มาร่วม
สนทนาขยายวงให้กว้างออกไป เช่น บทบาทของกลุ่มคนวนัเสารไ์ม่เอาเผดจ็การ หรอื นักข่าว
ไทยฟรนีิวส์ อีกประการหนึ่ง ก็คอื การสื่อสารในโลกไซเบอร์ในสถานการณ์รฐัประหารครัง้นี้  
เป็นบทพสิจูน์ไดว้่าเป็นเครือ่งมอืสื่อสารทีเ่ป็นพืน้ทีซ่ึง่อยูน่อกเหนือการควบคุมของรฐั (เครอืข่าย 
19 กนัยา ต้านรฐัประหาร.  8 สงิหาคม 2555, แนวร่วมประชาชนต้านรฐัประหาร ชูยุทธศาสตร ์
คว ่า ลม้ โค่น.  9 สงิหาคม 2555) 
 อนึ่ง การจดัตัง้เครอืขา่ย 19 กนัยา ตา้นรฐัประหาร ทีน่ าเสนออุดมการณ์ทางการเมอืง
ว่า “ไม่เอาทกัษณิ ไม่เอารฐัประหาร” เป็นการน าเสนอแนวทางใหม่ขึน้ โดยตรงกนัขา้มทัง้ฝ่าย
ทกัษิณและคณะรฐัประหารรวมทัง้พนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย ซึง่เป็นคู่ความขดัแยง้
หลกัของสงัคมที่มอียู่ในขณะนัน้ เป็นการปฏเิสธแนวทางสุดขัว้ (Extremists) ที่ขดัแยง้กนัอยู่  
จงึเท่ากบัว่าขอ้เสนอดงักล่าวเป็นขอ้เสนอของแนวทางสายกลาง (Moderated) เป็นตวัแทนของ
ฝ่ายประชาธปิไตยทีไ่ม่ยอมรบัการบรหิารประเทศทีเ่อื้อประโยชน์พวกพอ้งเครอืญาต ิการคอรร์ปัชนั
ของธุรกจิการเมอืง หรอืการเมอืงทีใ่ชเ้งนิเป็นใหญ่ ในขณะเดยีวกนัก็ไม่เหน็ด้วยกบัการแก้ไข
ปญัหาความขดัแยง้ในทางการเมอืงดว้ยการรฐัประหาร ซึง่ไม่ใช่วถิทีางของระบอบประชาธปิไตย  
การน าเสนออุดมการณ์ที่ตรงกันข้ามกับความสุดขัว้นี้ เป็นไปตามแนวคิดของ นอร์เบอร์โต  
บอบบโิอ (Bobbio.  1996 : xvii) ที่อธบิายว่า “...ในระหว่างที่การต่อสู้ขวา - ซ้ายแบบสุดโต่ง  
ทัง้สองขัว้ไดส้รา้งความขดัแยง้ขึน้ภายใน ทีเ่ป็นแนวทางปานกลางของแต่ละขัว้ เป็นพวกกลาง - 
ซา้ย/กลาง - ขวา ซึ่งจะน าไปสู่คู่ความขดัแยง้ใหม่ที่เป็นความขดัแยง้ระหว่างขัว้ของปานกลาง 
(Moderates) กับแบบสุดขัว้...” แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่เครอืข่ายนี้เลือกที่จะพฒันาหรอืสร้าง
กจิกรรมรณรงค์เฉพาะการต่อต้านรฐัประหารและพฒันาองคก์รไปร่วมงานกบัเครอืข่ายทกัษิณ
และพวกพอ้งไปในทีสุ่ด 
 
 โลกไซเบอรก์บัการสร้างขัว้ทางการเมือง 
 1.  โลกไซเบอรก์บัการจดัระเบยีบองคก์ร 

1.1  พนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย - คนเสือ้เหลอืง 
 หลงัจากการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ปรากฏว่า พรรค 
พลงัประชาชนโดยการน าของสมคัร สุนทรเวช ไดร้บัเลอืกตัง้มคีะแนนเป็นล าดบัทีห่นึ่ง มจี านวน
ผูแ้ทนราษฎรทัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้และแบบสดัส่วน (บญัชรีายชื่อ) รวมกนั 233 ทีน่ัง่ จงึได้
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รว่มกบัพรรคอื่นๆ อกี 5 พรรค ประกอบดว้ยพรรคชาตไิทย พรรคเพื่อแผ่นดนิ พรรคประชาราช 
พรรครวมใจไทยชาตพิฒันา และพรรคมชัฌมิาธปิไตย จดัตัง้รฐับาลผสมขึน้โดยม ีสมคัร สุนทรเวช 
เป็นนายกรฐัมนตร ีท่ามกลางค านิยามใหม่ที่ได้รบัการเรยีกขานจากสื่อมวลชนว่าเป็น รฐับาล 
นอมนิีทกัษณิ หรอื ซุปเปอรย์ีข้ ีเ้หร่ สบืทอดประชานิยม โดยมพีรรคประชาธปิตัยเ์ป็นฝ่ายค้าน
เพยีงพรรคเดยีว ในขณะเดยีวกนัในดา้นพฒันาการของขบวนการทางการเมอืง กไ็ดแ้บ่งออกเป็น  
2 ขัว้ ตามลกัษณะของการแบ่งฝ่ายทางการเมอืง คอื ขบวนหนึ่งเป็นการพฒันาต่อเนื่องไปจาก
การโค่นล้มทกัษิณและเครอืข่ายของกลุ่มพนัธมติร กบั อีกขบวนหนึ่งเป็นพฒันาการจาก  
การเคลื่อนไหวต่อตา้นการรฐัประหาร จากเครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร ไปผนวกรวมกบั
เครอืขา่ยของทกัษณิและพวกพอ้ง 
  กลุ่มพนัธมติร เหน็ว่า รฐับาลสมคัรไม่สนใจความเดอืดรอ้นของประชาชนทีป่ระสบ
วกิฤติทางเศรษฐกิจ มุ่งแต่จะช่วยเหลอืทกัษิณ โดยเตรยีมการแก้ไขรฐัธรรมนูญเพื่อเลี่ยงคดี 
ยุบพรรคและต้องการที่จะยุบเลกิคณะกรรมการตรวจสอบการกระท าทีก่่อให้เกดิความเสยีหาย
แก่รฐั (คตส.) จงึไดน้ัดหมายชุมนุมทางการเมอืงขึน้เพื่อแสดงท่าททีางการเมอืง ในวนัอาทติยท์ี ่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ อนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย โดยชูประเดน็ทางการเมอืงว่าเป็นความ
ต่อเนื่องของการก าจดัระบอบทกัษณิ พรอ้มกบัเสนอแนวคดิว่าดว้ย “การเมอืงใหม่” ซึง่มเีป้าหมาย  
2 ประการ คอื 1) สนบัสนุนใหค้นดมีาปกครองบา้นเมอืง ป้องกนัไมใ่หค้นไม่ดมีอี านาจ เพื่อสรา้ง
ความเป็นธรรมในสงัคมทุกภาคส่วน 2) ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในทางการเมอืงโดยไม่จ ากัด 
อยู่เพยีงนักการเมอืง พรอ้มกนันัน้ การเคลื่อนไหวในครัง้นี้ กไ็ดส้รา้งปรากฏการณ์ทางยุทธวธิี
ขึน้ใหม่โดยกลุ่มพนัธมติรในจงัหวดัภูเกต็ สงขลาและกระบี ่ได้ปิดสนามบนิภูเกต็ หาดใหญ่และ
กระบี่ ตามล าดบั จนส่งผลต่อการงดเที่ยวบนิทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ ในขณะที่  
การปฏบิตักิารของพนัธมติรในส่วนกลางกส็รา้งเป็นปฏบิตักิารเพื่อยดึท าเนียบรฐับาล ตามแผน  
ปฏบิตัิการไทยคู่ฟ้าและยุทธการสงครามเก้าทพับุกยดึสถานีทวีเีอ็นบที ีในวนัที่ 26 สงิหาคม 
พ.ศ. 2551 แต่ไมส่ าเรจ็ ท่ามกลางการคดัคา้นต่อการเคลื่อนไหวดงักล่าวว่าเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
เป็นกบฏต่อรฐัและต่อวิถีการปกครองในระบอบประชาธปิไตย และเป็นเหตุให้รฐับาลสมคัร  
ตอบโต้ด้วยการฟ้องศาลอาญาและศาลได้อนุมตัหิมายจบั 9 แกนน าของกลุ่มพนัธมติร นอกจาก 
นี้แล้ว ในช่วงเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2551 กลุ่มพนัธมติรยงัสร้างปฏบิตัิการตามยุทธศาสตร์
ดาวกระจายไปยงัหน่วยงานต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการตามความผดิของทกัษณิ 
เช่น 1) การชุมนุมที่หน้าส านักงานอยัการสูงสุด และกระทรวงมหาดไทย  เพื่อทวงถาม
ความคบืหน้าของการด าเนินคดกีับทกัษิณพรอ้มพวกและเร่งรดัคดทีีม่คีวามต่อเนื่องจาก คตส. 
2) การชุมนุมหน้าส านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์3) การชุมนุมหน้า
กรมสอบสวนคดพีเิศษเพื่อติดตามความคบืหน้าในคดปีกปิดโครงสร้างผู้ถอืหุ้นในเครอืบรษิัท 
ชนิคอรป์ 4) การชุมนุมใหก้ าลงัใจการท างานของ คตส. 5) การชุมนุมหน้าส านักงานคณะกรรมการ
เลอืกตัง้เพื่อกดดนัใหก้รรมการลาออก และ 6) การชุมนุมหน้ากระทรวงต่างประเทศเพื่อตดิตาม
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ความคบืหน้าในคดเีขาพระวหิาร (จรรยา ยิม้ประเสรฐิ. 1 พฤษภาคม 2555, สุวชิชา เพยีราษฎร.์  
2551 : 16 - 18, อุเชนทร ์เชยีงเสน.  2554 : 140 - 144) 
 ในระหว่างการชุมนุมของกลุ่มพนัธมติร รฐับาลสมคัรจ าต้องพ้นสภาพไปตาม 
ค าพพิากษาของศาลรฐัธรรมนูญในวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2551 ตามคดทีี ่เรอืงไกร ลกีจิวฒันะ 
สมาชกิวุฒสิภากบัคณะรวม 29 คน ฟ้องนายกรฐัมนตร ี(สมคัร สุนทรเวช) ว่ามคีวามผดิตาม
ความต้องห้ามตามบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญมาตรา 267 ที่ห้ามนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใดที่จะท าให้การปฏบิตัิหน้าที่ ซึ่งเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ แต่พรรค 
พลงัประชาชนและพรรคร่วมรฐับาล ก็ได้เสนอให้ สมชาย วงศ์สวสัดิ ์เข้ารบัต าแหน่งนายก 
รฐัมนตรแีทน ในวนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2551 แต่กลุ่มพนัธมติรกต่็อต้านรฐับาลใหม่นี้โดยเป็น
ประเด็นของความเป็นรฐับาลนอมนีิเช่นเดมิ พร้อมปกัหลกัยดึท าเนียบรฐับาลและน ามวลชน 
ปิดลอ้มรฐัสภาในวนัที ่6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เพื่อขดัขวางไม่ใหร้ฐับาลใหม่แถลงนโยบายต่อ
รฐัสภา จนน าไปสู่การปะทะกบัเจา้หน้าที่ต ารวจและมผีูเ้สยีชวีติ 2 คน ท าใหร้ฐับาลของ สมชาย 
วงศ์สวัสดิ ์ต้องไปใช้อาคารของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นท าเนียบรัฐบาล 
เป็นการชัว่คราว การต่อต้านรฐับาลสมคัร รฐับาลสมชาย ซึ่งเป็นรฐับาลนอมนิีของทกัษิณและ
เครอืขา่ยไดด้ าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง และมกีารยดึท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงและสุวรรณภูมิ
ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2551 จนกระทัง่สถานการณ์ทางการเมอืงไปบรรจบเขา้กบัการทีศ่าล
รฐัธรรมนูญ ได้วนิิจฉัยค าฟ้องของอยัการสูงสุดทีม่ต่ีอพรรคพลงัประชาชน ในคดทีีม่กีารฝ่าฝืน
รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 237 และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง แลว้มคี าสัง่ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551 ให้ยุบพรรคพลงัประชาชน กลุ่มพนัธมติรจงึไดยุ้ตกิารชุมนุมดงักล่าว (วธัยา  ไว.  
2552 : 159,  สุวชิชา เพยีราษฎร.์  2551 : 63 - 84) 
 1.2  แนวรว่มประชาธปิไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาต ิ- คนเสือ้แดง 
 ในระหว่างที่กลุ่มพนัธมติรสรา้งปฏบิตักิารทางการเมอืงเพื่อขบัไล่รฐับาลนอมนิี
ทกัษิณและเครอืข่าย นัน้ การวิพากษ์และการปฏบิตัิการที่มต่ีอฝ่ายน าของขัว้ทางการเมอืง
ตรงกนัขา้มซึง่เป็นรฐับาลในขณะนัน้ ไดน้ าไปสู่การสรา้งขบวนการโต้กลบัและผลกัดนัใหท้กัษณิ
และเครอืข่ายสร้างขบวนการทางการเมอืงโดยการระดมมวลชนเข้ามาเป็นเครอืข่ายทาง 
การเมอืง เพื่อตอบโต้การปฏบิตักิารทางการเมอืงของฝ่ายตรงกนัขา้ม โดยเริม่จากการประสาน
กิจกรรมกบัเครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร และพฒันาความร่วมมอืระหว่างอุดมการณ์  
ทางการเมอืงของการต่อตา้นการรฐัประหาร การต่อตา้นการแทรกแซงของทหารและส่วนทีไ่ม่ใช่
สถาบนัทางการเมอืง พรอ้มกบัขยายความรว่มมอืระหว่างองคก์รเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมอืง  
ซึง่ในขณะนัน้ กค็อื เครอืขา่ย 19 กนัยา ตา้นรฐัประหาร ไปเป็นองคก์รทีม่กีารเปิดกวา้งทีจ่ะประสาน 
กับภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เครอืข่ายของทกัษิณและพวกพ้อง โดยจะเห็นได้จาก 
การปรบัปรุงโครงสรา้งองค์กรเป็น นปตร. เป็น นปก. และเป็นแนวร่วมประชาธปิไตยต่อต้าน
เผดจ็การแห่งชาต ิ(นปช.) ในวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2551 โดยมอีงคก์รแนวร่วมทีม่บีทบาทส าคญั 
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เช่น วทิยุชุมชนคนแทก็ซี ่ของ ชนิวฒัน์ หาบุญพาด วทิยุชมรมคนรกัชาต ิของประยรู ครองยศ 
วทิยุเสรชีน กลุ่มพลเมอืงภวิฒัน์ที่มกีารพฒันาช่องทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต กลุ่มของ  
สมยศ พฤกษาเกษมสุข ทีม่กีารจดัท านิตยสารการเมอืง รวมทัง้กลุ่มพทีวี ีซึง่มทีัง้ทวีดีาวเทยีม
และหนงัสอืพมิพ ์ในขณะทีก่ลุ่มพนัธมติร ใชส้เีหลอืง เป็นสญัลกัษณ์ กลุ่ม นปช. กใ็ชส้แีดงเป็นสี
สญัลกัษณ์ การสื่อสารของขบวนการทัง้สองทีต่่างวพิากษ์อุดมการณ์และฝ่ายน าของคู่ตรงกนัขา้ม 
น าไปสู่การปะทะกนัระหว่างคนเสือ้เหลอืงกบัคนเสือ้แดง ในวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2551 ซึง่เป็น
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างทีค่นเสือ้เหลอืงยดึท าเนียบรฐับาลเพื่อขบัไล่รฐับาลสมคัร สุนทรเวช 
จนน าไปสู่การเสยีชวีติและมผีูบ้าดเจบ็ ในระหว่างนัน้ กลุ่มพทีวี ีซึ่งเป็นแกนน าของคนเสือ้แดง  
ก็ได้เข้าไปท างานร่วมกบัรฐับาล และจดัรายการ “ความจรงิวนันี้ ” ทางสถานีโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย (เอน็บทีหีรอืช่อง 11) เพื่อตอบโต้การสื่อสารและการปฏบิตักิารทางการเมอืงของกลุ่ม
พนัธมติรซึ่งเป็นขัว้ตรงกนัขา้ม และมกีารจดัรายการ “ครอบครวัความจรงิวนันี้” โดยภาคสนาม
ขึน้เป็นครัง้แรกทีเ่มอืงทองธานี ในวนัที ่11 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึง่เป็นการแปรเปลีย่นการจดัท า
รายการทวีเีป็นกจิกรรมทางการเมอืงเช่นเดยีวกบัการจดัรายการเมอืงไทยรายสปัดาหข์อง สนธ ิ
ลิ้มทองกุล หลงัจากการยุบพรรคพลงัประชาชนและการจดัตัง้รฐับาลในขัว้ใหม่โดยการน าของ
พรรคประชาธปิตัย ์กลุ่มคนเสือ้แดงได้สรา้งประเดน็การปฏบิตักิารทางการเมอืงโดยโยงกลบัไป
เป็นการต่อตา้นการแทรกแซงของทหารและส่วนทีไ่ม่ใช่สถาบนัทางการเมอืง รวมทัง้โยงกลบัไป
สรา้งความต่อเนื่องของการต่อต้านการรฐัประหาร (ซึ่งเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนักบัการสรา้ง
ประเด็นทางการเมอืงในการขบัไล่รฐับาลนอมนิีทกัษิณ) โดยคนเสื้อแดงถือเป็นเหตุที่น าไปสู่  
การจดัชุมนุมและยื่นขอ้เรยีกรอ้งให้มกีารยุบสภา โค่นล้มอ ามาตยาธปิไตย ในเหตุการณ์เดอืน
เมษายน พ.ศ. 2552 (ชาญชยั ชยัสุขโกศล.  30 เมษายน 2555,  อุเชนทร ์เชยีงเสน.  2554 : 144) 
 หลังจากนัน้ คนเสื้อแดง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน 
เผดจ็การแห่งชาต ิแดงทัง้แผ่นดนิ” ในวนัที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พรอ้มกบัประกาศเป้าหมาย 
ในการเคลื่อนไหวทางการเมอืงเป็น 3 ระยะ คอื เฉพาะหน้า โค่นล้มรฐับาลอ ามาตยาธปิไตย 
ล้มกระบวนอยุตธิรรม ระยะกลาง ยกเลกิรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และผลติผลของคณะมนตรี
ความมัน่คงของชาต ิ(คมช.) ระยะยาว โค่นล้มระบอบอ ามาตยาธปิไตย ซึ่งเป็นการโยงความ
ต่อเนื่องของการต่อต้านมาจากการรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 เป็นอุดมการณ์หลกั 
โดยปรบัขบวนการจากบทเรยีนของเดอืนเมษายน พ.ศ. 2552 โดยจดัตัง้มวลชนทัง้ในเขตเมอืง
กรงุเทพมหานคร และต่างประเทศ ประสานการเคลื่อนไหวกบัการต่อสูใ้นระบบการเมอืง ยดึกุม
มวลชนพื้นฐาน ช่วงชงิชนชัน้กลาง รวมทัง้ขา้ราชการทหาร ต ารวจ พลเรอืน นักธุรกจิและผูร้กั
ประชาธปิไตย รกัความเป็นธรรมในวงการต่างๆ การเคลื่อนไหวตามเป้าหมายขา้งต้นโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การสรา้งโครงการโรงเรยีนการเมอืง โดยเรยีกรอ้งให้ยุบสภาเพื่อจดัการเลอืกตัง้ใหม่เน้น
ย ้าในประเด็น โค่นอ ามาตย์  สองมาตรฐาน พร้อมกับการสื่อสารผ่านทีวีดาวเทียม เว็บไซต ์
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หนงัสอืพมิพ ์รวมทัง้กจิกรรมอื่นๆ ซึง่เป็นการสรา้งความเขม้ขน้ของการสื่อสารทางการเมอืงขึน้ 
จนน าไปสู่การชุมนุมทางการเมอืงในวนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2553 และการจดัตัง้ “ศูนยอ์ านวยการ
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย” หรอื ศอ.รส. ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยความมัน่คง ต่อมารฐับาลได้มี
การปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารสถานการณ์ เป็น “ศูนยอ์ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน” 
(Centre for Resolution of Emergency Situation : CRES) หรอืทีเ่รยีกโดยย่อเป็นภาษาไทยว่า 
“ศอฉ.” ซึ่งเป็นหน่วยพเิศษที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายการบรหิารราชการแผ่นดนิในสถานการณ์
ฉุกเฉิน 2548 (พฤกษ์ เถาถวลิ.  2553 : 116,  อุเชนทร ์เชยีงเสน.  2554 : 145,  แนวร่วมประชาชน
ตา้นรฐัประหาร ชยูทุธศาสตร ์คว ่า ลม้ โค่น.  9 สงิหาคม 2555) 
 การชุมนุมทางการเมอืงทีเ่ริม่ขึน้ในวนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2553 น าไปสู่การปะทะ
กนัตามจดุต่างๆ ระหว่างคนเสือ้แดงกบั ศอฉ. โดยมรีะดบัความรุนแรงเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จนถงึวนัที ่
10 เมษายน พ.ศ. 2553 มผีู้เสยีชวีติทัง้ผู้ชุมนุมและเจา้หน้าที่ของรฐั รวมทัง้ชาวต่างประเทศ 
จากเหตุการณ์ในช่วงนี้ จ านวน 21 คน ฝา่ยรฐับาลจงึไดย้กระดบัการจดัการสถานการณ์ใหเ้ป็นไป
ตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดยน าเอาเหตุความสูญเสยีดงักล่าวไปสรา้งเป็นประเดน็ก่อการรา้ย 
พรอ้มกบัการปฏบิตักิารกระชบัพืน้ที่ของฝ่ายทหารในระหว่างวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
โดยมผีูเ้สยีชวีติในเดอืนพฤษภาคม ทัง้สิน้ 51 คน (บณัฑติ จนัทรโ์รจนกจิและคณะ.  16 กรกฎาคม 
2555,  ทบทวนความทรงจ าเหตุการณ์ 10 เมษายน 2553. 9 สงิหาคม 2555) 
 1.3  คนเสือ้หลากส ี 
 การชุมนุมทางการเมอืงของคนเสือ้แดงทีเ่ริม่ขึน้ในกลางเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2553 
ไดน้ าไปสู่ขบวนการทางการเมอืงแบบคู่ตรงกนัขา้ม เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมทีเ่กดิขึน้
ใหม่ ไม่ใช่พนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย โดยเป็นกลุ่มที่เรยีกตนเองว่า กลุ่มประชาชน
เพื่อพทิกัษ์ชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์หรอืทีเ่รยีกกนัโดยยอ่ว่า คนเสือ้หลากส ีซึง่เป็นการรวมตวักนัของ
คนจาก 3 กลุ่มย่อย คอื 1) สหเครอืข่ายภาคประชาชน ซึง่เป็นกลุ่มคณาจารยแ์ละศษิยเ์ก่าของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัหรอืกลุ่มคนเสื้อสชีมพู ที่ม ีผศ.นพ.ตุลย์ สทิธสิมวงศ์ เป็นแกนน า   
2) เครอืขา่ยพลเมอืงอาสาปกป้องแผ่นดนิ ทีม่บีวร ยสนิทร เป็นแกนน า 3) กลุ่มคนทีร่วมตวักนัจาก
เฟซบุ๊ค “มัน่ใจคนไทยเกนิ 1 ลา้น ต้านการยุบสภา” ทีม่ภีคัรพล ปรชีาชนะชยั เป็นแกนน า โดยที่
กลุ่มหลงันี้รวมตวัจากเฟซบุ๊ค จงึท าใหก้ลุ่มคนเสือ้หลากสเีป็นทีส่นใจของคนทัว่ไปมากกว่าปกต ิ
เพราะ เฟซบุ๊ค ท าใหก้ารตดิต่อสื่อสารด าเนินไปโดยไม่ต้องพึ่งพาสื่อกระแสหลกั อนึ่ง  ในช่วงปี 
พ.ศ. 2553 ในสงัคมไทยมกีารใชอ้นิเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทม์อืถอื 12 ลา้นเครื่อง ผ่านโทรศพัท์
พืน้ฐาน 16 ลา้นเครื่อง ในจ านวนเหล่านี้มผีูใ้ชเ้ฟซบุ๊ค 3.1 ลา้นคน ซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูท้ี่
มอีายุประมาณ 18 ปี และ เป็นที่นิยมของนักการเมอืงที่จะใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสารกบั  
ประชาชนไดโ้ดยตรง ในขณะทีม่ผีูใ้ชไ้ฮไฟ (Hi5) จ านวน 6 ลา้นคน และมผีูใ้ชบ้ลอ็กอยู่โดยทัว่ไป  
คดิเป็นล าดบัที ่25 ของโลก (พริงรอง รามสตู รณะนันทน์.  2547,  กลุ่มประชาชนเพื่อพทิกัษ์ชาต ิ
ศาสน์ กษตัรยิ.์  9 สงิหาคม 2555, Carthew.  2010 : 25) 
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 อย่างไรก็ตาม สื่อเชงิสงัคมทัง้หลายต่างเป็นช่องทางการสื่อสารที่แนบแน่นกบั
ความคดิ ความรูส้กึ และการใช้ชวีติประจ าวนัของปจัเจกบุคคล  สื่อเหล่านี้จะถูกน ามาใช้เพื่อ 
การรองรบัต่อการจดัระเบยีบองคก์รเพื่อการปฏบิตักิารทางการเมอืงได ้กย็่อมจะสะทอ้นถงึความ
สอดคลอ้งความสนใจของผูค้น (ประเดน็ทางการเมอืง) และความนิยมทีม่ต่ีอการใชส้ื่อไปพรอ้มๆ กนั 
ในกรณีที่ไม่มกีารเคลื่อนไหวทางการเมอืง สื่อเชงิสงัคม เช่น เฟซบุ๊ค ก็คอื ช่องทางระบาย
ความรูส้กึความเป็นส่วนตวั  “…สื่อเชงิสงัคม ถ้าไม่มกีารรวมตวั ไม่มกีารชุมนุม สื่อเหล่านี้จะท า
หน้าทีเ่ป็นช่องทางการสื่อสาร ส่งขอ้มูลข่าวสาร เป็นการระบายฟูมฟายอารมณ์ รกั โลภ โกรธ 
หลง เป็นการแสดงออกทางสงัคม ในขณะเดยีวกนัในกรณทีีม่กีารรวมตวัทางการเมอืง สื่อเหล่านี้
จะท าหน้าทีแ่สดงต่อการเคลื่อนไหวเหล่านัน้ตามไปดว้ย...” (สุปนั  รกัเชือ้. สมัภาษณ์. 6 กรกฎาคม 
2555) นอกจากนัน้ สื่อเชงิสงัคม ทีเ่ป็นเครื่องมอืการสื่อสารระหว่างปจัเจกบุคคลหรอืการสื่อสาร
ทางสงัคมนี้ มคีวามส าคญัอย่างยิง่ในแง่มุมทางการเมอืง เพราะด้านหนึ่ง มคีวามเกี่ยวขอ้งกบั
พืน้ทีส่าธารณะ แต่อกีดา้นหนึ่งเป็นสื่อทีม่วีถิขีองการสื่อสารอยู่ในภาคส่วนของสงัคม “...สื่อเชงิ
สงัคม รฐัไม่สามารถที่จะควบคุมได้ โดยที่ผู้คนหรอืประชาชนสามารถที่จะตดิต่อสื่อสารถงึกนั
และกนัไดโ้ดยตรง...”  (วฑิรูย ์เพิม่พงศาเจรญิ.  สมัภาษณ์. 13 กรกฎาคม 2555) 
  มขีอ้มลูจากการส ารวจ ในระหว่าง 12 มนีาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึง่เป็น
ช่วงที่มกีารชุมนุมของคนเสื้อแดงและเกิดเหตุการณ์ปะทะกบัฝ่ายทหารในวนัที่ 10 เมษายน 
พ.ศ. 2553 พบว่า มกีารใช้สื่อ เฟซบุ๊ค ทวติเตอร์ และเว็บไซต์อย่างกว้างขวางและเข้มข้น  
มกีารน าเสนอประเดน็ทีจ่ะน าไปสู่ความแตกแยกมากกว่าสร้างสมานฉันท์ นักการเมอืงไม่ว่าจะ
เป็นพรรคประชาธปิตัยห์รอืเพื่อไทย ต่างกใ็ช้สื่อดงักล่าวต่างหากจากสื่อของพรรค เช่น จากใจ
อภสิทิธิถ์งึคนไทยทัง้ประเทศ ซึ่งเป็นการเขยีนบทความเป็นตอนๆ ชี้แจงถงึสถานการณ์ต่างๆ 
หรอืในการจดัตัง้กลุ่มสยามประชาภวิฒัน์ ซึง่เป็นกลุ่มนักวชิาการดา้นนิตศิาสตร ์- รฐัศาสตรจ์าก 
5 สถาบนั ประมาณ 20 กว่าคน เพื่อแสดงจุดยนืทางการเมอืงที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องการแก้ไข
รฐัธรรมนูญ การปฏริูปสงัคม กฎหมาย การเมอืง โดยประกาศจดัตัง้กลุ่มพร้อมกบัเปิดพื้นที่
ในเฟซบุ๊คในวนัเดยีวกนั การเปิดพืน้ทีเ่ฟซบุ๊ค ภายใต้ชื่อโครงการว่า มัน่ใจคนไทยเกนิ 1 ลา้น 
ต่อตา้นการยบุสภา ทีเ่ปิดใชบ้รกิารไมถ่งึสองเดอืน มสีมาชกิมากถงึ 5 แสนราย (เอกวสา สุขส่ง. 
1 มถุินายน 2555, วรารตัน์ ทกัษณิวราจาร.  2554 : 218 - 219) 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงพืน้ทีข่องเฟซบุ๊คมัน่ใจว่าคนไทยเกนิ 1 ลา้น ต่อตา้นการยบุสภา 
ทีม่า : (มัน่ใจว่าคนไทยเกนิ 1 ลา้น ต่อตา้นการยบุสภา.  2 เมษายน 2553) 

 
 ตวัอย่างของ กลุ่มคนเสือ้หลากส ีทีใ่ช้เฟซบุ๊คเป็นเครื่องมอืในการนัดหมายระดม
มวลชน นัดหมายวนั เวลา สถานที่ และแจง้ลกัษณะของกิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกัน เช่น 
การเชิญชวนคนไปร่วมชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในวนัที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  
เวลา 15.00 น. หรอืใชเ้ป็นเครื่องมอืในการจดัชุมนุมทางการเมอืงที่วงเวยีนโอเดยีน และอนุสาวรยี ์
ชยัสมรภมู ิ(27 เมษายน พ.ศ. 2553) รวมทัง้รวบรวมรายชื่อของประชาชน  20,000 ชื่อเสนอต่อ
ประธานวุฒสิภาเพื่อถอดถอน ส.ส. พรรคเพื่อไทย 
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ภาพท่ี 4.4 การใชพ้ืน้ทีข่องเฟซบุ๊คเพื่อกรณต่ีางๆ ของกลุ่มคนเสือ้หลากส ี
ทีม่า : (มัน่ใจว่าคนไทยเกนิ 1 ลา้น ต่อตา้นการยบุสภา.  2 เมษายน 2553) 

 
 การขยายตวัของการใชเ้ฟซบุ๊ค เป็นไปอย่างคกึคกั ท่ามกลางการปฏบิตักิารทาง
การเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทัง้สองขบวน ต่างก็ใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทาง  
การสื่อสารและเป็นเครือ่งมอืสนบัสนุนต่อการระดมก าลงัมวลชนเพื่อการปฏบิตักิารทางการเมอืง 
โดยฝ่ายต่อต้านการยุบสภานี้นอกจากเฟซบุ๊ค “มัน่ใจคนไทยเกนิ 1 ล้านต่อต้านการยุบสภา” 
แล้ว ยงัมเีฟซบุ๊คที่มแีนวทางเดยีวกนัอีกไม่ต ่ากว่า 10 กลุ่ม เช่น “I Support PM Abhisit”  
(ฉนัสนบัสนุนนายกรฐัมนตรอีภสิทิธิ)์ หรอื “กลุ่มคนไทยเกนิ 20 ลา้นต้องการยุบ นปช.” รวมทัง้
กลุ่มมัน่ใจคนไทยเกนิ 1 ลา้น ต่อต้านการยุบสภา ในภาคต่างๆ หรอืกลุ่มพวกเราชาวไทยไม่ยุบ
สภาและไม่เอาคนโกงชาตทิกัษณิกลบัมา กลุ่มคนไทยไม่เลอืกส ีในขณะเดยีวกนัฝ่ายสนับสนุน
การยุบสภา ก็มกีารใช้เฟซบุ๊คเพื่อด าเนินการในลกัษณะเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “คนไทยเกิน  
1 ล้าน ต้องการยุบสภา” เฟซบุ๊คขา้งต้น เป็นกรณีตวัอย่างที่อธบิายถึงพื้นที่ทางการเมอืงและ 
การสื่อสารได้เป็นอย่างดีว่า พื้นที่ทางการเมืองและเสรภีาพในการสื่อสารได้เกิดขึ้นโดยไม่
จ าเป็นต้องพึ่งพาสื่อกระแสหลกัอีกต่อไปแล้ว แต่เฟซบุ๊คก็ยงัอยู่ในวงจ ากดั ยงัอยู่ในวงของ 
ชนชัน้กลางหรอืชนชัน้น าทางสงัคม (วรารตัน์ ทกัษณิวราจาร.  2554 : 218 - 219) 
 นอกจาก เฟซบุ๊ค แลว้ ยงัมทีวติเตอร ์ซึง่เป็นสื่อทีเ่หมาะสมส าหรบัการใชง้านเพื่อ
การตดิตามขอ้มูลข่าวสารอย่างเกาะตดิต่อเนื่อง ทวติเตอรเ์ขา้มามบีทบาทต่อการใชง้านในช่วง
เหตุการณ์ไม่สงบในระหว่างเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.  2553 เพยีงแต่ว่า ไม่มกีารน ามาใช้เป็น
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เครือ่งมอืในการระดมมวลชนเหมอืนกบัการใชเ้ป็นเครื่องมอืของขบวนการสเีขยีวของคนอหิร่าน 
เป็นเพยีงการใช้งานของผู้สื่อข่าวในเครอืเนชัน่ ซึ่งใช้สื่อนี้ในการรายงานข่าวให้กบัส านักพมิพ ์
นัน่หมายความว่า หากผู้สนใจทีต่ดิตามขอ้มลูข่าวสารแจง้ความประสงคจ์ะเป็นผูต้ดิตาม (Follower) 
นกัขา่วในเครอืเนชัน่ กจ็ะสามารถทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นปจัจุบนั 
ในการสื่อสารทางการเมืองมีนักการเมืองที่นิยมใช้ทวิตเตอร์และเป็นที่นิยมติดตามของ
สาธารณชน ประกอบด้วย @Thaksinlive @PM_Abhisit ตามมาด้วยนักการเมอืงชื่อดงัของ
พรรคประชาธปิตัย ์เช่น @SatitTrang @KornDemocrat @apirak_news @korbsak @Aooda 
ส าหรบันักการเมอืงของอดตีพรรคไทยรกัไทย ก็ม ี@chaturon @suranand โดยที่ @PM_Abhisit 
นัน้ ไดเ้ขา้มาใชพ้ืน้ทีน่ี้ก่อน @Thaksinlive แต่ @Thaksinlive กลบัสรา้งกระแสไดม้ากกว่าเพราะ
พ่วงครอบครวัมาดว้ย พรอ้มกบัเปิดเวบ็ไซต์ http://www.thaksinlive.com เป็นเครื่องมอืสนับสนุน 
ในขณะที ่@PM_Abhisit กม็ ีhttp://www.pm.go.th สนับสนุนเช่นกนั (Twitter นักการเมอืงไทย.  
10 สงิหาคม 2555, นนัทวชิ เหล่าวชิยา.  2555 : 123) 

2. โลกไซเบอรก์บัการปฏบิตักิารทางการเมอืง 
 บทบาทของการใชส้ื่อของโลกไซเบอร ์ในการสื่อสารและเป็นเครื่องมอืในการจดัระเบยีบ
องคก์รเพื่อการปฏบิตักิารทางการเมอืงของขบวนการการเมอืงภาคประชาชนของไทย ไม่ว่าจะเป็น
คนเสือ้เหลอืง คนเสือ้แดง หรอืคนเสือ้หลากส ีในระหว่างปี พ.ศ. 2549 จนถงึ พ.ศ. 2554 ประมวลได ้
ดงันี้ 1) สื่อทีม่โีครงสรา้งแบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง ประกอบดว้ย ทวีดีาวเทยีม วทิยุชุมชน 
เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร หนังสอื แผ่นปลวิ ฯลฯ 2) สื่อทีม่โีครงสรา้งแบบเครอืข่าย
หรอืสื่อเชงิสงัคม ประกอบดว้ย เวบ็ไซต์ เวบ็บอรด์ บลอ็ก ยทููบ รวมทัง้การดาวน์โหลดขอ้มลูใน
เวบ็ไซตต่์างๆ การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 3) การจดักจิกรรมประกอบดว้ย การจดัชุมนุมทาง
การเมอืง การจดัประชุมกลุ่มย่อย การจดัสมัมนา อภปิราย ซึง่เป็นรปูแบบของการสื่อสารทางตรง 
4) การเปลีย่นจากการท ารายการทวีเีป็นกจิกรรมทางการเมอืง ของรายการเมอืงไทยรายสปัดาห์
สญัจร รายการยามเฝ้าแผ่นดนิ ของคนเสื้อเหลอืง หรอื รายการครอบครวัความจรงิวนัน้ีสญัจร
ของคนเสือ้แดง ที่เปลีย่นจากหอ้งบนัทกึภาพและเสยีง เป็นสถานทีชุ่มนุม และเปลี่ยนผูร้่วมชม
รายการจากการชมในหอ้งส่งเป็นผูร้่วมชุมนุมทางการเมอืง แต่กย็งัคงมกีารถ่ายทอสดภาพและเสยีง
ออกอากาศทางทวีดีาวเทยีม เวบ็ไซต์ เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ และวทิยุชุมชน 5) นอกจากนี้ ในกรณี
ของคนเสือ้แดง ยงัมกีารโฟนอนิ และการเชื่อมโยงสญัญาณผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของวดีโิอลิง้ค์ 
และการใช้บรกิารใหม่ๆ เช่น สไกป์ (Skype) ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชนิวตัร ซึง่อาศยัอยู่ต่างประเทศ 
เพื่อร่วมปราศรยักับผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยที่การใช้สื่อข้างต้นจะเป็นการเชื่อมโยง  
เขา้ดว้ยกนัในลกัษณะของการสนับสนุนซึง่และกนัในการท าหน้าทีก่ระจายขอ้มลูข่าวสารออกไป
ยังผู้ร ับในส่วนต่างๆ ให้กว้างขวางออกไป ทัง้ในเมืองและชนบท รวมทัง้คนไทยที่อาศัยอยู่
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของเวบ็ไซต์ ทัง้ในเครอืข่ายของคนเสื้อเหลอืงและคนเสื้อแดง  
กย็งัคงน าเอาขอ้มลูทีม่กีารถ่ายทอดนี้ไปเกบ็บนัทกึไวใ้นฐานขอ้มลูทีพ่รอ้มจะใหบ้รกิารยอ้นหลงั
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ไดต้ามความประสงค์ของผูบ้รโิภค โดยทีก่รณีคนเสือ้เหลอืง ก็สามารถจะคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของผู้จดัการ (http://www.mamager.co.th) ในกรณีคนเสื้อแดง ก็จะค้นหาได้จากเว็บไซต์  
ไทยเรดนิวสด์อทคอม (http://www.thairednews.com) เวบ็ไซต์ไทยเรดนิวสอ์อนไลน์ดอทคอม 
(http://www.thairednewsonline.com) เดโมเครซี่ด๊อกดอทบลอ็กสป็อตดอทคอม (http://www. 
democracydog.blogspot.com) รวมทัง้ในยทููบอกีดว้ย (ความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศไทย 
เมษายน พ.ศ. 2552.  10 สงิหาคม 2555) 
 ลกัษณะของการใชส้ื่อและการพฒันาของโลกไซเบอรท์ีม่าเกี่ยวขอ้งกบัการจดัระเบยีบ
องคก์รของขบวนการทางการเมอืงขา้งตน้ นัน้ จะเหน็ไดว้่า 1) เป็นการผนวกรวมของสื่อทีอ่ยู่นอก
การก ากบัของรฐั เป็นการรวมของโครงสร้างการสื่อสารแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง กับ
โครงสรา้งแบบเครอืขา่ย และวถิขีองการสื่อสารแบบเผชญิหน้าของการร่วมชุมนุมทางการเมอืงและ
การสื่อสารในเครอืข่ายของคนในครอบครวั คนใกลช้ดิ เพื่อนฝงู และชุมชน ฯลฯ 2) มกีารคลีค่ลาย
ความเป็นเจา้ของหรอืเป็นศูนยก์ลางของสื่อทีม่ารวมเขา้ดว้ยกนัจากลกัษณะสื่อขององคก์รไปเป็น
สื่อเชิงบุคคล จากสื่อที่เป็นเครื่องมือการสื่อสารแบบองค์กรของเครอืหนังสือพิมพ์ผู้จดัการ 
เครอืข่ายของกลุ่มทพีไีอ หรอืกลุ่มสนัตอิโศก (กรณี FMTV) มาเป็นการพึง่พาเวบ็ไซต์และบรกิาร
สนทนาแบบบลอ็กหรอืบอรด์ ในการจดัตัง้เครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร การก่อตัง้กลุ่ม
พลเมอืงภวิฒัน์ หรอืการจดักลุ่มยอ่ยๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในช่วงการต่อต้านการรฐัประหาร ซึง่เป็นการใช้
สื่อพร้อมกบัการจดัตัง้กลุ่มหรอืเครอืข่ายที่เป็นการจดัระเบยีบองค์กรเพื่อการปฏิบตัิการทาง
การเมอืง มากไปกว่านัน้ ในกรณขีองเฟซบุ๊คของคนเสือ้หลากส ียิง่เป็นการใชส้ื่อเชงิบุคคล แต่เป็น
สื่อเชงิบุคคลทีม่กีารจดัระบบหรอืมโีครงสรา้งอยู่ร่วมกนัเป็นเครอืข่าย (Social media network)
ซึง่เป็นการสะทอ้นถงึการมตีน้ทุนทีต่ ่ามากๆ ของการใชส้ื่อเหล่านี้เพื่อมารองรบัต่อการปฏบิตัิการ
ทางการเมอืง  
 การเชื่อมโยงของสื่อนอกภาครฐัทีเ่กดิขึน้น้ี นอกจากจะผสมผสานพลงัเขา้ดว้ยกนั และ
ไมม่ตีน้ทุนค่าใชจ้า่ยมาเป็นอุปสรรคแลว้ ยงัมคีวามแนบแน่นกบัการใชเ้ป็นเครื่องมอืในการระดม
ก าลงัมวลชน และรองรบัต่อการสรา้งความเขม้ขน้ของการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็
ต่างๆ ที่เสนอเพื่อปฏบิตัิการทางการเมอืง เช่น ประเด็นเกี่ยวกบัคอร์รปัชนั ระบบเครอืญาต ิ  
ทุนนิยมพวกพ้อง และการบิดเบือนการใช้อ านาจรฐั ที่คนเสื้อเหลืองมุ่งวิพากษ์ทกัษิณและ
เครอืข่าย หรอืประเด็นการแทรกแซงทางการเมอืงของทหาร เผด็จการและการรฐัประหารที ่
คนเสือ้แดงวพิากษ์กลุ่มอ านาจเก่า โดยทีค่นเสือ้เหลอืงใชพ้ืน้ทีข่องโลกไซเบอรว์พิากษ์ประเดน็ที่
ซบัซ้อนบนเครอืข่ายของกลุ่มนักพฒันาเอกชนและคนชนชัน้กลาง ในขณะที่คนเสื้อแดงจะใช้ 
การสื่อสารในเครอืข่ายเดมิของนักธุรกจิการเมอืงและอทิธพิลท้องถิ่น กลุ่มชนชัน้กลางใหม่ใน
ภาคชนบท กลุ่มอาชีพรายย่อยอิสระในเมอืง (กลุ่มคนขบัรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รวมทัง้
รา้นอาหารขา้งทาง) นอกจากนัน้ คนเสือ้แดง ยงัมกีลุ่มวนัอาทติยส์แีดงทีพ่ฒันาการใชส้ื่อเฟซบุ๊ค
และสรา้งสรรคก์จิกรรมใหม่ๆ  ส าหรบัการมสี่วนรว่มของคนในเมอืง เยาวชน และนักพฒันาเอกชน 
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การท างานของโลกไซเบอรข์า้งต้น รวมทัง้การผนวกรวมเขา้กบัโครงสรา้งเดมิทัง้โครงสรา้งของ
สื่อและโครงสร้างของสังคม ได้ท าให้ประเด็นความขดัแย้งทางการเมืองกลายเป็นกิจการ
สาธารณะทีไ่มอ่าจผกูขาดไดโ้ดยบุคคลหรอืกลุ่มเฉพาะอกีต่อไป (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.  2553 : 
75 - 76,  ซรีสีส์ื่อใหมก่บัความขดัแยง้ทางการเมอืง ตอนที ่3.  10 สงิหาคม 2555) 

3. ผลของการปฏบิตักิารของโลกไซเบอรก์บัขัว้ทางการเมอืง 
 ผลลพัธ์ของการปฏบิตัิการของโลกไซเบอร์ ที่ถูกน ามาใช้ประกอบเป็นเครื่องมอืใน 
การปฏบิตัิการทางการเมอืงนัน้ มมีาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ก่อน ปี พ.ศ. 2549 มคีวามเข้มข้น  
ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการสร้างขัว้ทางการเมอืงสองขัว้แบบคู่ตรงกันข้าม โดยที่ต่างมี 
ลกัษณะเตบิโตมาจากการวพิากษ์หรอืการปฏบิตักิารทีจ่ะต้องกระท าต่อคู่ตรงกนัขา้ม  ผลลพัธ์
ของการปฏบิตักิารของโลกไซเบอร ์จะพบว่า 
 3.1  หากจะเปรยีบเทยีบกบัเหตุการณ์ทางการเมอืงในยุคพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2535  
ทีเ่คยไดช้ื่อว่าเป็น “มอ็บมอืถอื” นัน้ ความส าคญัของสื่อทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตักิารทาง
การเมอืงในปจัจุบนั ทัง้ คนเสื้อเหลอืง คนเสื้อแดง คนเสื้อหลากส ีก็ต้องยอมรบัว่าเป็นยุคของ 
เฟซบุ๊ค และ ทวติเตอร์ เป็นเครื่องมอืติดต่อสื่อสารที่สามารถแปรพลงัเงยีบให้เป็นพลงัทาง  
การเมอืงขึน้มาในรปูของการปฏบิตักิารจรงิในทางการเมอืง นอกจากนัน้ โดยความสามารถของ
เทคโนโลยนีี้ยงัจะเห็นได้จากกรณีของคนเสื้อเหลืองและ คนเสื้อแดง มกีารใช้เว็บไซต์เป็น
เครื่องมือสนับสนุนของการจัดรายการทัง้เป็นวิทยุและทีวีไปพร้อมๆกันได้เลย (วรารัตน์ 
ทกัษณิวราจาร. 2554 : 219,  ไพเราะ เลศิวริาม. 7 มถุินายน 2555,  อศัวนิ เนตรโพธิแ์ก้ว.  2547 : 
99) พฒันาการของเทคโนโลยกีารสื่อสารข ้างต้นไม่มที่าทวี ่าจะหยุดลงแต่เพยีงเท่านี้   
“...ยงัมเีครือ่งมอืทีเ่ชื่อมต่อกบัสื่อใหม่ๆ  เหล่านี้ทีเ่รยีกกนัว่าอุปกรณ์เสรมิ (Application) ซึง่จะท า
ใหผู้ใ้ชส้ามารถจะมคีวามสามารถในการสื่อดงักล่าวไปเพื่อการต่างๆ ไดส้ะดวก รวดเรว็มากขึน้
กว่าเดมิ สอดคล้องกบัคนเมอืง คนชัน้กลาง เยาวชน คนรุ่นใหม่ แต่ถ้าเป็นคนในภาคชนบท 
เครื่องมอืเหล่านี้จะถูกน าไปใช่ร่วมกับการสื่อสารของวิทยุชุมชน... ” (พิพทัธ์ ชนะสงคราม. 
สมัภาษณ์. 5 กรกฎาคม 2555) 
 3.2  การผนวกรวมของสื่อชนิดต่างๆ เขา้มาท างานดว้ยกนั ท างานไปพรอ้มๆ กนั 
หรอืส่งต่อกนัเป็นทอดๆ ของการสื่อสารทัง้ตามโครงสรา้งแบบกระจายจากศูนยก์ลาง โครงสรา้ง
เครอืข่ายและโครงสร้างของการสื่อสารแบบเผชญิหน้าหรอืการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งเป็น 
ผลพวงของการพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารของคนเสือ้เหลอืงและคนเสือ้แดงขา้งต้น การท างาน
ของสื่อในปจัจุบนัไม่มคี าจ ากดัความที่เหมาะสมส าหรบัค าว่าสื่ออกีต่อไปแล้ว ค าจ ากดัความที่
นักวชิาการก าหนดไว้มนัถูกหลอมละลายไปกบัพฒันาการของเทคโนโลย ีพร้อมๆ กบัได้ลด
สถานะของผู้ท าหน้าทีเ่ป็นสื่อมวลชนลงไป เป็นการสื่อที่เกดิจากประชาชนทีเ่คยเป็นผูร้บัขอ้มูล
ข่าวสารและเป็นเรื่องทีร่ฐัไม่สามารถจะปิดกัน้ได ้(สนธญิาณ ชื่นฤทยัในธรรม. อ้างถงึใน กานต ์
ทศันภกัดิ.์  2554 : 187 - 188 ) มากไปกว่านัน้ การสื่อสารทีเ่กดิขึน้ใหม่ขา้งต้นยงัเปลีย่นบทบาท 
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ของผูร้บัสารไปเป็นผูผ้ลติขอ้มูลข่าวสาร ซึง่ส่งผลต่อโครงสรา้งของการสื่อสารและวถิทีางสงัคม
ไปพรอ้มกนัดว้ย 
  

การเผยแพร่ภาพและขอ้มลูของบลอ็กเกอรท์ีช่ ื่อว่าราษไีศล ซึง่ปกตมิอีาชพีเป็นมอเตอรไ์ซคร์บัจา้งและ
เขยีนเรื่องต่างๆทีเ่ขาพบเหน็ลงในบลอ็กที่โอเคเนชัน่ ผลงานทีเ่ขาถ่ายภาพคนร้ายชาวต่างชาตทิีป่า
ระเบดิเขา้ใส่เจา้หน้าทีต่ ารวจและระเบดิหลุดมอืเลยท าให้ตวัเองขาขาด ซึง่เป็นข่าวเกีย่วขอ้งกบัการ
เตรยีมการวนิาศกรรมในไทย ปรากฏว่า ต่อมา CNN ขอซือ้ภาพเหล่านัน้ และ BBC ขอสมัภาษณ์เรื่อง
ของเขา หรือในกรณีของการตรวจสอบเรื่องวุฒกิารศกึษาของนักการเมอืงรายหนึ่งที่อ้างว่าจบจาก
ฟิลปิปินส ์กม็บีลอ็กเกอรข์องโอเคเนชัน่ ที่ชื่อ เสีย่วไทบา้น ซึ่งเป็นนักเรยีนเก่าฟิลปิปินส ์ไดต้ดิตาม
สบืคน้ขอ้มลูจากเพื่อนร่วมมหาวทิยาลยัของเขาพบว่า ขอ้มลูดงักล่าวเป็นเทจ็ ซึง่ส่งผลใหน้ักการเมอืง
รายนัน้หมดอนาคตไป (ชาย ซโีฮ่.  สมัภาษณ์. 11 กรกฎาคม 2555) 
 

 3.3  ผลจากการสื่อสารทีเ่ชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนัของทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวี ีวทิยุ 
ชุมชนและวทิยุท้องถิน่ ในการสื่อสารทางการเมอืงในสถานการณ์ของการวพิากษ์ประเดน็ทาง
การเมอืงแบบเหลอืง - แดง ไดเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในวถิกีารสื่อสารทางสงัคมของภาคชนบท
ไทย โดยที ่ป่ินแกว้ อรา่มเรอืงศร ีไดเ้สนอความคดิเหน็ไวใ้นการอภปิรายเรือ่ง ความทา้ทายของ
สื่อใหมว่่า ชาวชนบทปจัจบุนัไมใ่ช่ชาวนาชาวไร่ทีต่กเยน็มากด็ูแต่ละครน ้าเน่าอกีต่อไป รฐัประหาร
ปี พ.ศ. 2549 ไดท้ าใหภ้าคชนบทเกดิการตื่นตวัอย่างไม่เคยมมีาก่อน ในขณะทีร่ฐับาลยนิดปีรดีา 
กบัการเขา้มาเกีย่วขอ้งของอ านาจนอกระบบ ชาวชนบทกลบัตัง้ค าถามกบักตกิาและหลกัการของ
ประชาธปิไตย และเครอืข่ายขอ้มูลข่าวสารที่เกดิขึน้จากสื่อใหม่ๆ ไดต้ดัขา้มเส้นแบ่งเดมิที่เคย 
มอียู่ว่า คนในเมอืงเป็นผู้ใกล้ชดิเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่คนบ้านนอก ชนบท  
เป็นผู้ล้าหลังและเข้าไม่ถึงในข้อมูลข่าวสาร และถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของชนบทกับ
การเมอืง การเปลีย่นแปลงขา้งตน้สอดรบักบัขอ้เทจ็จรงิที ่กฤษณพงษ์ พรมบงึร า จากสถานีวทิยุ
ชุมชนคลื่นคนรกัเชยีงใหม่ ระบุว่า มกีารเปลี่ยนจากวทิยุเพื่อการพาณิชย์ ที่จดัรายการเพลง 
ขายสนิคา้ทัว่ไปมาเป็นเพื่อการต่อต้านรฐัประหารโดยตรง จงัหวดัหนึ่งๆ กไ็ม่เกนิ 3 - 4 คลื่น 
(กานต ์ทศันภกัดิ.์  2555.  174 - 176, 198) 
 3.4 ในขณะที่คนเสื้อแดง จะมเีคเบลิทวีทีอ้งถิน่ วทิยุชุมชน และการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้าซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสะท้อนการไหลเวยีนของข้อมูลข่าวสารของตามรูปแบบของ  
การพบปะกนัตามวถิขีองความเป็นสงัคมชุมชน โดยลกัษณะของความเป็นชุมชน (Community  - 
base society) ความแตกต่างของการเชื่อมต่อระหว่างพืน้ทีก่ารสื่อสารกบัการปฏบิตักิาร จะเป็น
เงื่อนไขส าคญัที่จะเพิม่หรอืลดอตัราเร่งของการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร  หมายความว่า  
การสื่อสารของเครอืข่ายในเมอืงจะขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนผ่านจากพื้นทีข่องโลกเสมอืนจรงิมายงั
โลกของความเป็นจรงิทางกายภาพ ในขณะที่ภาคชนบท จะขึ้นอยู่กบัการสื่อสารทางตรงหรอื
การแปรผลต่อจากทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวี ีและวทิยุชุมชน ซึ่งเป็นการแปรผลข้อมูลที่มคีวาม
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แนบแน่นกบัการสรา้งผลเชงิประจกัษ์ในทางปฏบิตัมิากกว่าในภาคเมอืง จะเหน็ความแตกต่างของ
การอธบิายปรากฏการณ์ทางสงัคมระหว่างคนเสือ้เหลอืงกบัคนเสือ้แดง  
 

ในขณะทีค่นเสือ้เหลอืงจะอธบิายถงึความคบัขอ้งใจ ความไม่เป็นธรรมแบบนามธรรม แต่การอธบิาย
ทางการเมอืงของคนเสือ้แดง อธบิายไดจ้ากการพึง่พาพรรคการเมอืงทีเ่อือ้ประโยชน์ในสว่นต่างๆ ทีไ่ม่
เคยมพีรรคการเมอืงใดท ามาก่อน และในดา้นเศรษฐกจิกไ็ดร้บัประโยชน์ต่างๆ โดยตรงจากผูใ้หไ้ปถงึ
ผูร้บัโดยตรงแบบมอืถงึมอื (สมภพ บุนนาค.  สมัภาษณ์. 5 กรกฎาคม 2555)  

 
 ลกัษณะของการสื่อสารของคนในภาคชนบทจะใหค้วามส าคญัต่อการสื่อสารแบบ
เผชญิหน้ามากกว่าการอาศยัการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนหรอืสื่อกลาง  
 

ในชนบท (เขา) จะไม่สื่อกนัในโลกไซเบอร์เหมือนคนเมือง ในขณะที่คนเมืองเน้นความเป็นปจัเจก
บุคคล เกาะกลุ่มกนัตามรสนิยมทีเ่หมอืนๆ กนั แต่คนในชนบทนัน้ในแง่ของการพึง่พาสือ่ (เขา) ยงัอาศยั 
ขอ้มลูของการสือ่กระแสหลกั ทัง้ทวีแีละหนังสอืพมิพอ์ยู่ แต่ในแง่ของการแปรผลการสื่อสารเขาสื่อกนั
โดยวถิทีางตรงแบบการสื่อสารแบบเผชญิหน้า (วฑิูรย์  เพิม่พงศาเจรญิ. สมัภาษณ์. 13 กรกฎาคม 
2555) 

 
 3.5 การพฒันาช่องทางการสื่อสารขึน้ใหม่ โดยไม่พึง่พาช่องทางการสื่อสารเดมิที่
เป็นไปตามโครงสร้างแบบกระจายออกศูนย์กลางของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ วิทย ุ
หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร สิง่พมิพ ์หรอืการจดักจิกรรมการสื่อสารทีเ่ป็นทางการโดยองค์กรต่างๆ 
ของรฐัหรอืองคก์รธุรกจิทีม่กัจะด าเนินการโดยวธิกีารในลกัษณะเดยีวกนั ดา้นหนึ่งจะเป็นผลพวง 
มาจากการพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารทีเ่กดิขึน้เป็นสื่อเชงิสงัคม แต่อกีดา้นหนึ่ง กเ็ป็นการสื่อสาร
ทีส่ ื่อสารกนัในประเดน็เฉพาะทีเ่ลอืกสรรเฉพาะความสอดคลอ้งกบัความต้องการของเครอืข่าย 
เลอืกทีจ่ะฟงั รวมทัง้เลอืกที่จะตดิตามและเลอืกที่จะเชื่อ เช่น รายการวทิยุของหลวงตามหาบวั 
รายการโทรทศัน์ของธรรมกาย สนัตอิโศก โดยทีก่ารสื่อสารของโทรทศัน์ดาวเทยีมเช่น เอเอสทวี ี
ซึง่เป็นสถานีของกลุ่มพนัธมติร หรอื เอเชยีอพัเดท ซึง่เป็นสถานีของกลุ่มคนเสือ้แดง ฯลฯ เป็น
ตวัอย่างที่แสดงถงึการสื่อสารในพื้นที่เฉพาะกลุ่มของตนโดยชดัเจน การสื่อสารและการสร้าง
ความเป็นเครอืขา่ยทางสงัคมในลกัษณะน้ี จะคลา้ยคลงึกบักลุ่มนักศกึษาทีเ่ขา้ไปร่วมกจิกรรมใน
ชมรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจ คล้ายคลงึกับการเปิดไดอารี่ของรกัของหวงของคนที่สนใจในเรื่อง
เดยีวกนั หรอืการสรา้งเครอืขา่ยการสื่อสารโดยเฟซบุ๊คของกลุ่มคนเสือ้หลากสหีรอืกลุ่มวนัอาทติย์ 
สแีดง ก็เป็นไปในลกัษณะเดยีวกนัเป็นการสร้างลกัษณะของการสร้างความเป็นส่วนตวัและ 
ความเป็นสาธารณะไปพรอ้มๆ กนั (สมชาย ปรชีาศลิปะกุล.  อภปิราย,  อ้างถงึใน กานต์ ทศันภกัดิ.์  
2554 : 179 - 180) “…การท างานของสื่อเชงิสงัคมขา้งต้น ไดส้รา้งเครอืข่ายและสรา้งกลุ่มเฉพาะ
พร้อมกับจัดกลุ่มก้อนของผู้คนไว้เป็นส่วนๆ (Segmentation)...” สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม. 
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สมัภาษณ์. 16 กรกฎาคม 2555) เป็นการบ่งบอกลกัษณะการท างานของสื่อเชงิสงัคมกบัการ
เคลื่อนไหวทางสงัคมที่ก าลงัด าเนินไปแบบใกล้ชิดต่อกันและกันมากกว่าที่จะท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางโดยทัว่ไป “...การเกดิเอเอสทวี ีดทีวี ีเอเชยีอพัเดท วอยซ์ทวี ีสปรงินิวส์ หรอืบลูสกาย 
จะเป็นสื่อที่ท าหน้าที่สื่อสารแบบเจาะจงกบัคนในกลุ่มเดยีวกนัมากกว่าสื่อสารกบัคนทัว่ไป...”  
(พพิทัธ ์ชนะสงคราม. สมัภาษณ์. 5 กรกฎาคม 2555) 
 3.6 มกีารกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการตื่นตวัทางการเมอืงและ 
การสื่อสารในภาคชนบทของไทย โดยเฉพาะความเกีย่วขอ้งกบัคนเสือ้แดง เช่น นิธ ิเอยีวศรวีงศ ์ 
(2553 : 58 - 63) ชีว้่า คนเสือ้แดง คอื คนชัน้กลางระดบัล่าง ซึง่เลกิเป็นเกษตรรายย่อยไปนาน
แล้ว โดยที่ฐานการผลิตของเขาอยู่ในตลาดเต็มตัว และมคีวามจ าเป็นต้องเข้ามามสี่วนร่วม  
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะทุกระดบั แต่กลบัพบโครงสรา้งทางการเมอืงที่ไม่เปิดโอกาส
มากไปกว่าการเลอืกตัง้ ในขณะทีค่นเสือ้เหลอืงและชนชัน้น าเรยีกรอ้งหารฐัธรรมาภบิาล ซึง่เน้น
ประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์สุจริตและความไพบูลย์ทางเศรษฐกิจเหนือกว่าการเลือกตัง้  
ในระบอบประชาธปิไตย แต่คนเสือ้แดงและคนชัน้กลางระดบัล่าง กลบัเรยีกรอ้งการมสี่วนร่วม 
ในการปกครองเหนือกว่าสิง่อื่นใดทัง้สิน้ หรอื การอธบิายของ อภชิาต สถตินิรามยั (2553 : 35) 
ระบุว่า คนเสือ้แดงไมใ่ช่คนจน เป็นชนชัน้กลางระดบัล่างรุ่นใหม่ (Emerging new middle - class) 
โดยอาจเทยีบเคยีงไดก้บัชนชัน้กลางรุ่นเก่าในเขตเมอืงเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2503 จนถงึ พ.ศ. 2513 
เป็นผูข้าดความมัน่คงในชวีติ (Insecurity) เป็นผูท้ีม่าจากภาคเศรษฐกจิทีไ่ม่เป็นทางการ ทัง้ภาค
เกษตรและภาคอื่นๆ หรอื การอธบิายของ ประภาส  ป่ินตบแต่ง (2552 : 43) ทีว่่า คนเสือ้แดง 
เป็นผูป้ระกอบการรายย่อย ทีแ่มจ้ะมรีายไดไ้ม่มากนัก แต่มวีถิชีวีติทีส่มัพนัธก์บัระบบตลาดและ
เมอืงอยู่ตลอดเวลา คนเหล่านี้จงึสามารถรบัข่าวสารทางการเมอืงไดไ้ม่แตกต่างจากคนในเมอืง
มากนัก เหตุที่คนเสื้อแดงมารวมตัวกันนัน้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากความขดัแย้งตามลักษณะของ
ต าแหน่งทางเศรษฐกจิทีต่นเองสงักดัอยู ่แต่เป็นความคบัขอ้งใจในประเดน็ทางการเมอืงมากกว่า
เศรษฐกจิ หรอื แมก้ระทัง่ขอ้สรปุของ อุเชนทร ์เชยีงเสน (2554 : 149) ทีว่่า ขบวนการคนเสือ้แดง 
เป็นขบวนการโต้กลบัต่อขบวนการโค่นลม้ทกัษณิและเครอืข่าย พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็ อธบิาย
ถึงลักษณะของคนเสื้อแดงเพิ่มเติมว่า ไม่ว่าจะอธิบายในแง่มุมใดก็ตาม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
ขบวนการของคนเสือ้แดงนัน้เกดิขึน้มกีารท าหน้าทีข่องผูน้ าทอ้งถิน่ในเครอืข่ายของนักการเมอืง
กบัแกนน าใหมท่ีเ่กดิขึน้จากโอกาสทีเ่ปิดกวา้งจากการมาร่วมชุมนุมในกรุงเทพฯ ซึง่เป็นการเปิด
กวา้งทัง้การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารและการประสานการน าระหว่างส่วนกลางกบัทอ้งถิน่ตามไปดว้ย 
  

การขยายตวัของคนเสื้อแดงไม่ได้เกิดขึ้นจากลกัษณะของการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้จากสื่อทีวี
ดาวเทยีม หรอื วทิยุชุมชน แต่เพยีงล าพงั แต่มาจากการกระตุ้นหรอืการท างานของผูน้ าในชุมชนเป็น
ปจัจยัประกอบทีส่ าคญัอกีดว้ย คนในชนบทเมื่อรบัขอ้มลูขา่วสารจากแหล่งใดกต็าม มกัจะมกีารน าเอา
ขอ้มลูขา่วสารนัน้ไปหารอืกบัผูน้ าหรอืผูท้ีต่นใหค้วามเคารพนับถอื มลีกัษณะเหมอืนกบัการพึง่พาผูท้ี่
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ท าหน้าที่เป็นผู้รกัษาประตูของทางเข้าออกของข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper) (พิชาย รตันดิลก  
ณ  ภูเกต็.  สมัภาษณ์.  14 สงิหาคม 2555) 

 
ส่วนท่ีสาม  การประมวลผลการศึกษา 
 

จากขอ้มลูทีไ่ดก้ล่าวถงึ โลกไซเบอรก์บัการปฏบิตักิารเคลื่อนไหวทางสงัคม ในบทที ่4 นี้ 
จะเหน็ความแตกต่างของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมของประเทศ
ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา เช่น การใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นส่วนประกอบของการจัดระเบียบองค์กร 
เพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคม ในกรณี DC00 ที่ได้ส่งผลโดยตรงไปยงัการต่อต้านการประชุม
องค์การระหว่างประเทศที่จดัขึ้นในช่วงต่อมา รวมทัง้ยงัได้สร้างปรากฏการณ์ของการต่อต้าน  
บนโลกไซเบอร ์(Cyberprotests) ขึน้เป็นทางเลอืกใหม่ของสงัคมขอ้มลูข่าวสารของโลก ส าหรบั
กรณีของการปฏิบตัิการยดึครองวอลล์สตรที ที่มกีารใช้เทคโนโลยกีารสื่อสารที่ทนัสมยัเป็น
เครือ่งมอืหลกัในการประสานงานและจดัระเบยีบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคมไปพรอ้มๆ 
กนัทัว่โลก กย็ิง่จะพบความแตกต่างเชงิบรบิทของคนในสงัคม จ านวน 99 % ทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
เช่น การผสมผสานเรื่องการยดึครองวอลลส์ตรทีเขา้กบัการเคลื่อนไหวเพื่อการจดัการปกครอง
ตนเองของท้องถิ่นภูมิภาคในสเปน หรือการต่อต้านทุนนิยมตะวันตกในจีนแทนที่จะเป็น 
การต่อต้านรฐัเหมอืนกบับางประเทศในยุโรปตะวนัออก ในขณะที่คนในสงัคมอีก 1 % ของ 
ทุกประเทศเป็นผูย้ดึกุมอ านาจในทางเศรษฐกจิ การเมอืงและเป็นผูก้ าหนดบทบาทความเป็นไป
ทางสงัคมเหมอืนๆ กัน ส าหรบักรณีของการต่อต้านโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นนัน้ 
พบว่า โลกไซเบอร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการชุมนุมทางการเมอืงในกรุงโตเกียวและ 
หวัเมอืงใหญ่ ด้วยการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและเป็นเครื่องมอืประสานจดัการชุมนุมของ 
คนรุน่ใหม ่คนท างานในสงัคมเมอืง และกลุ่มแมบ่า้น ซึ่งเป็นผูท้ีว่ติกต่อความมัน่คงในการใชช้วีติ
ในอนาคต (อนัเน่ืองมาจากการรัว่ไหลของกมัมนัตภาพรงัส)ี 
 ส าหรบับทบาทของการสื่อสารแบบเครอืขา่ยและโลกไซเบอรท์ีม่บีทบาทในการปฏบิตักิาร
ทางการเมอืงของฟิลปิปินสแ์ละอหิรา่น นัน้ ทัง้สองกรณีเป็นการปฏบิตักิารทางการเมอืงโดยตรง 
ไม่ใช่การแปรผลประเด็นทางสงัคมให้เป็นประเด็นทางการเมอืง โดยที่ในกรณีของฟิลปิปินส์  
เป็นการใช้การส่งข้อความสัน้ผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมอืการสื่อสารที่ส าคญัต่อ 
การระดมมวลชนเพื่อแสดงพลงัในการขบัไล่ เอสตราดา ออกจากต าแหน่ง ซึง่กส็ามารถบรรลุผล
ส าเรจ็ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ในขณะทีก่รณีของอหิร่านเป็นการใชก้ารส่งขอ้ความผ่าน เฟซบุ๊ค 
ทวติเตอร ์(ซึง่เป็นเครอืข่ายของสื่อเชงิสงัคมหรอื Social networking sires) และยทููบ เพื่อนัดหมาย
ชุมนุมทางการเมอืงเพื่อแสดงออกถงึการไม่ยอมรบัผลคะแนนเลอืกตัง้ประธานาธบิดใีนปี ค.ศ. 2009 
โดยทัง้สองประเทศนี้ต่างเป็นกรณีตวัอย่างของประเทศก าลงัพฒันาและต่างกม็ขีอ้มลูเชงิบรบิท 
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ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าในระหว่างนัน้ ในฟิลปิปินสม์กีารใชโ้ทรศพัทม์อืถอืและการส่งขอ้ความสัน้ หรอื SMS 
มากจนเป็นกระแสนิยมและได้รบัสมญานามว่าเป็นสงัคมที่มพีฤตกิรรมการตดิโทรศพัท์มอืถือ 
(Cell phone maniacs) ในขณะทีอ่หิร่านก็มกีารสรา้งความเป็นสงัคมชาวบลอ็ก (Blogosphere) 
ขึน้เช่นกนั 
 ส าหรบักรณีของไทยนัน้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 จนถงึ ปี พ.ศ. 2554 กเ็ป็นช่วงระยะ 
เวลาทีม่กีารพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารต่างๆ อยา่งเขม้ขน้ ทัง้ทีเ่ป็นการพฒันาของภาคเอกชน
และการสรา้งระบบสาธารณูปการของเครอืข่ายการสื่อสารของรฐั โดยในระหว่างการจดัรายการ
เมอืงไทยรายสปัดาห์สญัจรของสนธ ิลิ้มทองกุลและการชุมนุมทางการเมอืงของกลุ่มพนัธมติร
ประชาชนเพื่อประชาธปิไตย กจ็ะพบเหน็การเชื่อมโยงสญัญาณการถ่ายทอดขอ้มลูทวีดีาวเทยีม
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยงัเครือข่ายต่างประเทศเพื่อแพร่ภาพและข้อมูล
สญัญาณดาวเทยีม การพฒันาการสื่อสารแบบเรยีลไทม์ในเว็บไซต์ของหนังสอืพมิพ์ผู้จดัการ 
และเวบ็ไซต์ในเครอืข่ายของสถานีวทิยุชุมชนเอฟเอ็มเก้าสองสองห้าดอทเน็ต ที่สามารถรบัชม
ภาพและฟงัเสยีงการถ่ายทอดสดได้ การขยายการถ่ายทอดสดไปสู่การตัง้จุดถ่ายทอดสดใน 
หวัเมอืงต่างจงัหวดั ฯลฯ ปรากฏการณ์ของการใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารเหล่านี้ ยงัสามารถพบเหน็
ไดจ้ากการปฏบิตักิารทางการเมอืงของแนวร่วมประชาธปิไตยต่อต้านเผดจ็การแห่งชาต ิ(นปช.) 
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถงึ พ.ศ. 2553 โดยทีใ่นกรณีหลงันี้ บทบาทโดดเด่นทีม่าแทนการท าหน้าที่
ของเว็บไซต์ผู้จดัการซึ่งเหมอืนกับเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารทางการเมอืงในกรณีของ 
กลุ่มพนัธมติร ก็คือ บทบาทของวิทยุชุมชนทัง้ในกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และหวัเมอืง
ต่างจงัหวดั เช่น เชยีงใหมแ่ละอุดรธานี ในขณะเดยีวกนัในระหว่างการปราศรยัทางการเมอืงของ 
นปช. ก็ยงัมกีารเชื่อมโยงสญัญาณภาพและเสยีงการปราศรยัของทกัษิณ ชินวตัร ซึ่งอยู่ใน
ต่างประเทศ ผ่านเครื่องมอืการสื่อสารประเภทต่างๆ ทัง้ โฟนอนิ โฟนลิ้งค์ และวดีโีอลิง้ค์ และ 
ในเวลาต่อมา ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อหลากสี ซึ่งเป็นขบวนการตอบโต้ 
การเคลื่อนไหวของ นปช. ก็เริม่มกีารใชพ้ื้นทีก่ารสนทนาในบลอ็ก เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์และยทููบ 
จนกลายเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารทางการเมอืง ทัง้ในขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงและ
ในการรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้ทางการเมอืงในทีสุ่ด  
  การเข ้ามามบีทบาทตามล าดบัของโลกไซเบอร ์กบัการจดัระเบยีบองค์กรเพื่อ  
การปฏิบตัิการทางสงัคม (เพื่อการปฏบิตัิการทางการเมอืง) ข้างต้น จะท าให้โลกไซเบอร์ถูกน า 
มาใชเ้พื่อเป็นทรพัยากรของขบวนการทางการเมอืง ตามคุณสมบตัทิีม่คีวามรวดเรว็ ความสะดวก 
การติดต่อสื่อสารแบบสองทางและระหว่างคนหลายคน ทัง้แบบพร้อมกันและไม่พร้อมกัน 
(ความสามารถทีจ่ะสบืคน้ยอ้นหลงั) สามารถกระจายการเขา้ถงึข้อมลูข่าวสารไดอ้ย่างกวา้งขวาง
โดยไม่มรีะยะเวลาเป็นข้อจ ากัด จนสามารถจะกล่าวได้ว่า เครื่องมอืและสาธารณูปโภคของ
เทคโนโลยกีารสื่อสารหรอืโลกไซเบอร์ข้างต้น ได้ส่งผลอย่างยิง่ต่อการไหลเวียนของข้อมูล
ขา่วสารทางการเมอืงและการแปรผลความคดิสาธารณะใหเ้ป็นไปดว้ยความเขม้ขน้ และส่งผลต่อ
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การสร้างคุณค่าและความหมายตามลกัษณะของการประกอบสร้างความเป็นจรงิทางสงัคม 
ซึ่งเป็นการสร้างขึ้นจากการแสดงออกหรอืการสื่อสารของปจัเจกบุคคลและส่วนที่เป็นสงัคม 
ไม่ใช่รฐั (หรอือีกนัยหนึ่งก็คอืเป็นการเปลี่ยนแปลงสงัคม (การเมอืง)  โดยส่วนที่เป็นสงัคม
ไม่ใช่โดยรฐั) การอธบิายขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า โลกไซเบอรไ์ม่ได้มคีวามเกี่ยวขอ้งในฐานะที่เป็นแต่
เพยีงเครื่องมอืของการสื่อสาร แต่ยงัมคีวามเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการสร้างความเข้มข้นของ  
การสื่อสารทีน่ าไปสู่การแปรผล การสรา้งคุณค่าและความหมาย ซึง่เป็นการสรา้งความใหม่ใหก้บั
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม (ขบวนการทางการเมอืง) ทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน 
 เพื่อให้เห็นถึงความเกี่ยวขอ้งของเทคโนโลยกีารสื่อสารและโลกไซเบอร์ที่มต่ีอการจดั
ระเบยีบองคก์รเพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคม (การปฏบิตักิารทางการเมอืง) ในที่นี้ ผู้วจิยัจงึได้
จดักลุ่มความสมัพนัธ์ดงักล่าวไว้ตามตารางที่ 4.1 ซึ่งเป็นการอธบิายลกัษณะของขบวนการ 
คนเสือ้เหลอืง และ 4.2  ซึง่เป็นการอธบิายลกัษณะของคนเสือ้แดง จะท าใหเ้หน็ถงึกระบวนการ
ท างานทีม่ต่ีอการสรา้งความเขม้ขน้ การสรา้งคุณค่าและความหมาย ซึง่เป็นกระบวนการแปรผล
ขอ้มลูขา่วสารไปเป็นปฏบิตักิารทางการเมอืง ในเรือ่งต่างๆ ทีจ่ะไดอ้ธบิายเป็นเรือ่งถดัไป   
 
ตารางที ่4.1 ลกัษณะการจดัระเบยีบองคก์รของกลุ่มพนัธมติร คนเสือ้เหลอืง คนเสือ้หลากสแีละ 
                การพฒันาเป็นขัว้ทางการเมอืงกบัความเกี่ยวขอ้งของโลกไซเบอร์ 
 
 ลกัษณะ 
อุดมการณ์ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร (ฝ่ายต่อต้านทกัษิณ) เป็น 

การเคลื่อนไหวทางการเมอืงภาคประชาชนที่ผูกพนักบัอุดมการณ์ของสงัคม
แบบราชา - ชาตนิิยม ตามวาทกรรมของระบอบประชาธปิไตยทีต่อ้งองิสถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์(Tejapira. 2006 : 19 - 22) 
 
ชูแนวคดิสร้างการเมอืงใหม่ โดยสนับสนุนให้คนดเีป็นผู้ปกครอง (เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมทาง 
การเมอืงมากกว่าการจ ากดับทบาทไวแ้ต่เพยีงนกัการเมอืง (เน้นประชาธปิไตย
ทางตรง) 
 
ก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งช่วงที่รฐับาลประชาธปิตัย์บริหารประเทศ 
ต่อจากพรรคความหวงัใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมของไทย ทีน่ าโดย
ขบวนการประชาสงัคมและพรรคไทยรกัไทย ต่างน าเสนอแนวความคดิแบบ
ชุมชนนิยมโดยอิงกับแนวความคิดการพึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อต่อตา้นรฐับาลพรรคประชาธปิตัยแ์ละกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ  
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 
 ลกัษณะ 
 ในระหว่างการต่อต้านรฐับาลทกัษิณของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในปี 

พ.ศ. 2549 นัน้ เป็นไปดว้ยคู่ความขดัแยง้ตามวาทกรรม 3 ชุด ดว้ยกนั คอื 
1) ชาตนิิยม กบัเสรนีิยมใหม่ 2) ชุมชนนิยม กบัประชานิยม และ 3) การเมอืง
สะอาด กบัการเมอืงโดยการใชเ้งนิจ านวนมาก (Kittirianglarp and Hewison. 
2009 : 454) 

 
ชนชัน้/พืน้ที ่

 
ชนชัน้กลางในเมือง องค์กรแรงงานและกลุ่มคนรากหญ้า รวมทัง้สนธ ิ 
ลิม้ทองกุล โดยมพีนัธมติรจากราชส านัก ขา้ราชการและผูน้ าในกองทพั ฯลฯ 
(Tejapira. 2006 : 10, Streckfuss. 2011 : 313) 
 
เป็นความขดัแย้งระหว่างชนชัน้น าเก่ากบัทกัษิณในประเดน็ของโอกาสและ
สถานะทางสงัคม (Status and opportunities) (Tejapira. 2006 : 35) 
 
ผู้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมอืงเป็นคนท างานตามส านักงาน ซึ่งโดยปกติ
ไม่ใช่ก าลังส าคัญทางการเมืองในรูปแบบการชุมนุมมาก่อน ไม่ใช่มวลชน 
รากหญ้าที่มาจากต่างจังหวัดที่ รวมตัวกัน เ ป็นเครือข่ายจากปญัหา 
ความเดือดร้อนทางเศรษฐกจิและนโยบายของรฐัเหมอืนกรณีสมชัชาคนจน 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2538 (เกษยีร เชะพรีะ. 16 พฤษภาคม 2555, ศุภลกัษณ์ 
กาญจนขนุด.ี 2549 : 177 - 178) 

 
การปฏบิตักิารทางการเมอืง 

 
การจดัการชุมนุมทางการเมอืงของกลุ่มประชาชนเพื่อชาตแิละราชบลัลงัก ์ของ
กลุ่มพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตยโดยทีก่ารจดัชุมนุมทางการเมอืงนัน้
มกีารปราศรยัใหค้วามรู ้มดีนตรพีืน้บา้น ดนตรคีลาสสกิและงิว้ 
 
การจดักจิกรรมทางสงัคมทีส่ะทอ้นการต่อต้านทางการเมอืง เช่น Jazz in the 
Park (การรวมพลคนเบื่อทกัษณิ) 
 
การแปรผลการจดัท ารายการทีวีให้เป็นกิจกรรมทางการเมือง เช่น การจดั
รายการเมอืงไทยรายสปัดาห์สญัจร ของสนธ ิลิม้ทองกุล ประเดน็ทีน่ าเสนอ
ของฝ่ายต่อต้านทกัษิณ จะประกอบไปด้วย ระบบเครอืญาติและพวกพ้องใน
การสรา้งโอกาส คู่แข่งทางธุรกจิและความเป็นธรรมในนโยบาย ภาษีและการ
จดัการเลือกตัง้ ฯลฯ รวมทัง้การเรียกร้องให้ถวายคืนพระราชอ านาจ การ
ต่อตา้นรฐับาลนอมนิีทกัษณิ (การสบืทอดนโยบายประชานิยม) 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
  
 ลกัษณะ 
 การประสานระหว่างการปฏิบัติการทางการเมืองที่สอดรับเข้าด้วยกัน คือ  

1) การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  
2) การปฏบิตัหิน้าทีข่ององคก์รอสิระรวมทัง้ คตส. ฯลฯ 
 
กลุ่มคนเสื้อหลากสี หรือ กลุ่มประชาชนเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 
เป็นการรวมตวัของประชาชนเป็นขบวนการทางการเมอืงขึน้ใหม่ที่เป็นฝ่าย
ตรงกนัขา้มกบัคนเสือ้แดงทีชุ่มนุมทางการเมอืงเพื่อเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลอภสิทิธิ ์
เวชชาชวีะ ยุบสภา เพื่อจดัการเลอืกตัง้ใหม่ในกลางเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2553 
โดยจุดเด่นของคนเสือ้หลากส ีอยู่ที่ด้านหนึ่งเป็นกลุ่มที่อาศยัการสื่อสารและ
ประสานการรวมกลุ่มผ่านสื่อเชงิสงัคม (Social media) โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
เฟซบุ๊ค (Facebook) และอกีดา้นหนึ่ง เป็นการปรากฏตัวของการเคลื่อนไหว
มวลชนที่เป็นด้านตรงกันข้ามกับทักษิณและเครือข่ายที่ไม่ใช่พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธปิไตย 

 
ความเกีย่วขอ้งกบั 
โลกไซเบอร ์

 
การจดัรายการวทิยุชุมชน FM 92.25 Mhz ของนายประชยั เลีย่วไพรตัน์และ
เวบ็ไซตอ์นิไซเดอรข์องเอกยุทธ ์อญัชญับุตร 
 
การจดัรายการเมอืงไทยรายสปัดาห์สญัจร ที่ถ่ายทอดสดผ่านทีวีดาวเทียม 
เอเอสทวี ีวทิยุชุมชนและเวบ็ไซต์ รวมทัง้การเผยแพร่ผ่านสื่อสิง่พมิพใ์นเครอื
ผูจ้ดัการ 
 
การเปิดเวบ็ไซต ์www.thaksingetout.org 
 
การสรา้งพืน้ทีบ่ลอ็กของขบวนการเสรไีทยในเวบ็บอรด์ ซึง่เป็นการจดัตัง้ของ
กลุ่มผูร้่วมสนทนาในพืน้ทีเ่วบ็บอรด์ของพนัทพิย ์
 
การสง่ต่อจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
 
การเพิม่เครื่องมอืในเวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการทีส่ามารถเลอืกตดิตามรายการ 
 
การถ่ายทอดสดแบบฟงัเสยีงพรอ้มชมภาพจรงิของที่ชุมนุม รวมทัง้การเลอืก
ชมย้อนหลงั การน าเอาเทคโนโลยกีารสื่อสารสมยัใหม่เขา้มาร่วมปฏบิตัิการ
ทางการเมอืงในครัง้นี้ สื่อมวลชนได้ให้สมญานามว่า มอ็บออนไลน์หรอืมอ็บ
ดจิติอล เพราะมกีารท างานร่วมกนัของอนิเตอรเ์น็ต ทวีดีาวเทยีม วทิยุชุมชน 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
  
 ลกัษณะ 
 และการจดัรายการเมอืงไทยรายสปัดาหส์ญัจร นอกจากนัน้ในทางวชิาการไดม้ ี

บทความของนักวชิาการเรยีกปรากฏการณ์ใหม่นี้ว่า เป็นการจดัท าวารสาร
ของพลเมอืง (Civil journalism) หรอื วารสารศาสตร์เพื่อสาธารณะ (Public 
journalism) เพราะเหน็ว่ามกีารเปลีย่นโครงสรา้งของการผลติขอ้มลูขา่วสารไป
จากเดมิ โดยจะพบเหน็เป็นการทัว่ไปว่าประชาชนซึ่งแต่เดมิเป็นผู้รบัข้อมูล
ขา่วสารไดแ้ปรเปลีย่นเป็นผูร้่วมผลติขอ้มลูขา่วสารต่อสงัคมไปแลว้ 
 
มีการจัดตัง้กลุ่มต่างๆ ขึ้นโดยใช้เฟซบุ๊ค เป็นเครื่องมือส าคัญ เช่น มัน่ใจ 
คนไทยเกนิ 1 ลา้นต่อต้านการยุบสภา หรอื I Support PM Abhisit หรอืกลุ่ม
มัน่ใจคนไทยเกนิ 20 ลา้นต่อต้านการยุบสภา ฯลฯ ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุรฐับาล
อภสิทิธิ ์และคนเสือ้หลากส ีและกลุ่มพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย 
 
ทวิตเตอร์ ก็เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้ของนักการเมืองและ 
คนมชีื่อเสยีงทางสงัคม เช่น ดารา นักรอ้ง ฯลฯ และถูกน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอื
ในการสือ่สารทางการเมอืง 

 
ตารางที ่4.2 ลกัษณะการจดัระเบยีบองคก์รของแนวรว่มประชาธปิไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาติ 
                กบัความเกีย่วขอ้งของโลกไซเบอร ์
 
 ลกัษณะ 
อุดมการณ์ พฒันาจากการต่อตา้นการรฐัประหาร 19 กนัยายน 2549 โดยการชูค าขวญัต่อ

สาธารณะ “ไม่เอาทกัษิณและไม่เอารฐัประหาร” ไปสู่การต้านรฐัประหารแบบ 
ชูอุดมการณ์ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการโดยย้อนกลับไปชูอุดมการณ์
ประชาธปิไตยแบบ 2475 ต่อต้านการแทรกแซงของทหารและส่วนที่ไม่ใช่
สถาบนัทางการเมอืง (พฤกษ์ เถาถวลิ. 2553 : 116, อุเชนทร ์เชยีงเสน. 2554 
: 145, แนวร่วมประชาชนต้านรฐัประหาร ชูยุทธศาสตร์ คว ่า ล้ม โค่น. 9
สงิหาคม 2555) 
 
ชูการต่อต้านรัฐบาลและผลผลิตของการรัฐประหาร ความไม่เป็นธรรม 
ทางสงัคม (สองมาตรฐาน) รวมทัง้การสบืทอดอ านาจนอกระบบการเมอืง (ตาม
วาทกรรมที่น าเสนอผ่านค าว่ามือที่มองไม่ เห็น) เรียกร้องให้ยุบสภา  
การโค่นลม้อ ามาตยาธปิไตย 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 
 ลกัษณะ 
 การเปรียบเทียบประเด็นทางอุดมการณ์ของขบวนการคนเสื้อเหลืองและ 

คนเสือ้แดงนัน้ นิธ ิเอยีวศรวีงศ ์(2553 : 58 - 63) ชีว้่า ในขณะทีค่นเสือ้เหลอืง
และชนชัน้น าเรียกร้องหารัฐบาลธรรมาภิบาล ซึ่ง เ น้นประสิทธิภาพ  
ความซื่อสตัย์สุจรติและความไพบูลยท์างเศรษฐกจิเหนือกกว่าการเลอืกตัง้ใน
ระบอบประชาธปิไตย คนเสือ้แดงและคนชัน้กลางระดบัล่าง กลบัเรยีกรอ้งการ
มสีว่นร่วมในการปกครองเหนือกว่าสิง่อื่นใดทัง้สิน้ 

 
ชนชัน้/พืน้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คนเสือ้แดงโดยสว่นใหญ่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตรข์องมายาคตวิา่ดว้ย
ความเป็นคนไทยทีถู่กสรา้งขึน้เพื่อต่อสูก้บัลทัธอิาณานิคมตะวนัตก หรอืกล่าว
อีกนัยหนึ่งได้ว่าความเป็นคนเสื้อแดงมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะของ 
อตัลกัษณ์ที่ไม่ใช่คนไทยมาแต่ในอดตี ทีก่ าลงัแสดงออกถึงความต้องการใน
การจดัการตนเองในระดบัทอ้งถิน่ (Streckfuss. 2011 : 303 - 306) 
 
พฤกษ์ เถาถวลิ (2553 : 109) ระบุว่า คนเสือ้แดงเป็นคนชัน้ล่างในต่างจงัหวดั 
ในประเดน็เดยีวกนันี้ นิธ ิเอยีวศรวีงศ ์(2553. 58 - 63) ชีว้่า คนเสือ้แดง คอื 
คนชัน้กลางระดบัล่าง ซึ่งเลิกเป็นเกษตรกรรายย่อยไปนานแล้ว โดยที่ฐาน 
การผลิตของเขาอยู่ที่ระบบตลาดอย่างเต็มตัวและมีความจ าเป็นจะต้องม ี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะทุกระดบั แต่กลบัพบว่าโครงสร้าง
ทางการเมอืงไม่เปิดโอกาสมากไปกว่าการเลอืกตัง้  
 
อภชิาต สถตินิรามยั (2553 : 35) กอ็ธบิายไปในท านองเดยีวกนัว่า คนเสือ้แดง
ไม่ใช่คนจน แต่เป็นชนชัน้กลางระดบัล่างรุ่นใหม่ เป็นผู้ขาดความมัน่คงในชวีติ 
มาจากภาคเศรษฐกจิทีไ่ม่เป็นทางการทัง้ในภาคเกษตรและภาคอื่นๆ 
 
ประภาส ป่ินตบแต่ง (2552 : 43) ระบุว่า คนเสื้อแดง เป็นผู้ประกอบการ 
รายย่อย ทีม่วีถิสีมัพนัธก์บัระบบตลาดและเมอืง การรวมตวักนัของคนเสือ้แดง
ไม่ไดเ้กดิขึน้จากลกัษณะความขดัแยง้ตามต าแหน่งของระบบเศรษฐกจิแต่เป็น
ความคบัขอ้งใจในทางการเมอืง 
 
 อุเชนทร ์เชยีงเสน (2554 : 149) ชีว้่า ขบวนการคนเสือ้แดงเป็นขบวนการ 
โต้กลับต่อขบวนการทางการเมืองที่ต้องการโค่นล้มทักษิณและเครือข่าย 
ในขณะที่คนเสื้อเหลืองสร้างพนัธมติรจากราชส านัก ขา้ราชการและผู้น าใน
กองทพั ฯลฯ คนเสือ้แดงร่วมกบัทกัษิณ ต่อต้านการรฐัประหาร (Streckfuss. 
2011 : 313) 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 
 ลกัษณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปฏบิตักิาร 
ทางการเมอืง 
 
 
 
 
 
 
 
ความเกีย่วขอ้งของ 
โลกไซเบอร ์

ขบวนการคนเสื้อแดงยึดโยงกับกระบวนการเลือกตัง้แบบตัวแทนทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่ (การเลอืกตัง้ในทอ้งถิน่ และการเมอืงทอ้งถิน่)
รวมทัง้ธุรกจิการเมอืงในท้องถิ่น และการเปลี่ยนผ่านของผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นผู้น าแบบเดิมที่มีลักษณะของการน าตามธรรมชาติ ไปสู่การเป็น 
นกัธุรกจิในทอ้งถิน่ ผูร้บัเหมา นายหน้าจดัหางาน ผูป้ระกอบการรายย่อยและ
ผูท้ีม่กีารศกึษาสงู (พฤกษ์ เถาถวลิ.  2553 : 111 - 112) 
 
การรวมตวัเริม่ต้นจากเครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร ของกลุ่มนักศกึษา 
นกักจิกรรมทางสงัคม นกัวชิาการ นกัพฒันาองคก์รเอกชน กรรมกร ซึง่เริม่ตน้
จากการชูแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองว่า ไม่เอาทักษิณ ไม่เอา
รัฐประหาร และพัฒนาเครือข่ายการจัดตัง้ออกไปเป็นระยะๆ นับตัง้แต่ 
การต่อต้านการรฐัประหาร จากเครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร ในวนัที ่
20 กนัยายน พ.ศ. 2549 เป็นแนวร่วมประชาชนต่อต้านรฐัประหาร (นป.ตร.) 
ในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นแนวร่วมประชาธปิไตยขบัไล่เผดจ็การ 
(นปก.) ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2550 และพฒันาเป็นแนวร่วมประชาธปิไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ แดงทัง้แผ่นดิน ในที่สุด ในวนัที่ 9 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552 
 
การระดมมวลชนของคนเสือ้แดง กไ็ดเ้ปลีย่นจากบทบาทคนของนักการเมอืง
ทอ้งถิน่ตามเครอืข่ายของพรรคไทยรกัไทยในช่วงแรกไปสู่การสรา้งผู้น าใหม่
ขึน้โดยผู้ประสานงานสายตรงจากท้องถิ่นไปยงัแกนน าของขบวนการคนเสือ้
แดง หรอื นปช. ในส่วนกลาง เป็นการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารและจดั
ระเบียบองค์กรขึ้นใหม่ตามค าขวัญของแดงทัง้แผ่นดินและการโยง 
การสนบัสนุนทกัษณิเขา้กบัประเดน็ของการพฒันาประชาธปิไตย การต่อต้าน
ระบบสองมาตรฐาน การโค่นล้มระบบอ ามาตย์ และการเรียกร้องให้ยุบสภา 
(พฤกษ์ เถาถวลิ.  2553 : 123)ม ี
 
การน าเอาขอ้มูลไปร่วมสนทนาในพื้นที่ของ Social media เช่น การสร้าง
บลอ็กของไทยอนีิวส ์
 
การพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อเป็นพืน้ทีข่องการต่อต้านการรฐัประหาร 19 กนัยายน 
พ.ศ. 2549 และไม่รบัร่างรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เช่น  www.Saturdayvoice. 
com, www.thaisayno.com, www.nocoup.org และ www.wevoteno.org 

 

http://www.thaisayno.com/
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 
 ลกัษณะ 
 การพฒันาทวีดีาวเทยีมของ พทีวี ีและ www.ptvthai.com, www.HiThaksin. 

org 
 
การพฒันาวทิยุชุมชนและนักจดัรายการวทิยุต่างจงัหวดั เช่นกรณีของชมรม
คนรกัอุดรของขวญัชยั ไพรพนา และวทิยุชุมชนของกลุ่มคนรกัเชยีงใหม่ 51 
 
การสง่ต่อจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

 
การประสานงานกบัเวบ็ไซตฟ้์าเดยีวกนั และ ประชาไท 
 
การประสานงานแบบเปิดกวา้งของขบวนการต่อตา้นรฐัประหาร โดยไปรวมตวั
กบัวทิยุชุมชนคนแทก็ซี ่(ชนิวตัร หาบุญพาด) วทิยุชุมชนคนรกัชาติ (ประยูร 
ครองยศ) วทิยุเสรชีน เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของกลุ่มพลเมอืงภวิฒัน์ และการ
จดัท าหนังสอืพิมพ์และนิตยสารทางการเมืองของสมยศ พฤกษาเกษมสุข 
รวมทัง้ทวีดีาวเทยีมของกลุ่มพทีวี ี
 
การจดัท ารายการความจรงิวนันี้ และครอบครวัความจรงิวนันี้ ซึง่เป็นรายการ
ทวีแีบบถ่ายทอดสดและจดัเป็นกจิกรรมทางการเมอืงในลกัษณะเดยีวกนักบั
รายการเมอืงไทยรายสปัดาหส์ญัจรของสนธ ิลิม้ทองกุล 
 
ในขณะที่คนเสือ้เหลอืงใช้พืน้ทีข่องโลกไซเบอรว์พิากษ์ประเดน็ทางการเมอืง
ร่วมกบันักพฒันาเอกชนและคนชัน้กลางในเมอืง (โดยส่วนใหญ่) คนเสือ้แดง  
ก็ใช้พื้นที่ของโลกไซเบอร์วิพากษ์ประเด็นทางการเมืองร่วมกับเครือข่าย 
นกัธุรกจิการเมอืงและอทิธพิลทอ้งถิน่ (โดยส่วนใหญ่) กลุ่มชนชัน้กลางใหม่ใน
ภาคชนบท กลุ่มอาชพีอสิระรายย่อยในเมอืง (กลุ่มคนขบัรถแทก็ซี่ มอเตอร์-
ไซดร์บัจา้ง และรา้นอาหารขา้งทาง) ส าหรบัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกบัคน
ในเมอืง เยาวชน และนักพฒันาเอกชน โดยการสื่อสารของโลกไซเบอร์นัน้ 
คนเสือ้แดงสรา้งช่องทางการสือ่สารผ่านกลุ่มวนัอาทติยส์แีดง 

 
กระบวนการแปรผลขอ้มลูข่าวสารไปเป็นปฏบิตักิารทางการเมอืง ตามผลของการสรา้ง

ความเขม้ขน้ในการสื่อสาร การสรา้งคุณค่าและความหมายของโลกไซเบอร ์ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบั
การจดัระเบยีบองคก์รทางการเมอืง ประกอบดว้ย 1) โลกไซเบอรก์บัทรพัยากรของขบวนการทาง
การเมอืง 2) การพฒันาเทคโนโลย ีการลดต้นทุน และการเพิ่มความสามารถของพลเมอืง  
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3) การสรา้งความเป็นการเมอืง 4) การสื่อสารทีเ่ขม้ขน้และความเป็นไปไดข้องการระดมทรพัยากร 
5) การเดนิทางทีเ่ขม้ขน้ของการสื่อสาร (ทีเ่ขม้ขน้) 6) การสรา้งขัว้ทางการเมอืงและคู่ตรงกนัขา้ม 
7) การจดัระเบยีบองคก์รทางการเมอืง 
 
 โลกไซเบอรก์บัทรพัยากรของขบวนการทางการเมือง 
 การปฏบิตัิการทางการเมอืงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืขบวนการทาง
การเมอืงทัง้สองขัว้ของไทย ไม่ว่าจะเป็นทัง้ คนเสื้อเหลือง คนเสื้อแดง และคนเสื้อหลากส ี 
ต่างน าเอาเทคโนโลยกีารสื่อสารหรอืโลกไซเบอร ์เขา้ไปผนวกรวมกบัการปฏบิตักิาร เพื่อใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจประเดน็ข้อเรยีกรอ้ง สื่อสารเพื่อการนัดหมาย
ระดมก าลงัมวลชน รวมทัง้เป็นการสื่อเพื่อเป็นการเพิม่พูนความรูภ้ายในเครอืข่ายของแต่ละขัว้ 
ซึ่งเป็นไปตามความคดิเห็นของ คาสเทลลส์ (Castells) จอร์แดน (Jordan) และรฮงิโกลด์ 
(Rheingold) ทีช่ี้ว่า เทคโนโลยดีา้นขอ้มลูข่าวสารและอนิเตอรเ์น็ต จะเขา้มามบีทบาทสนับสนุน
ต่อการจดัระเบยีบองคก์รเพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการปฏบิตักิารทางการเมอืงมากขึน้ 
โดยการท างานของโลกไซเบอรข์องขบวนการทางการเมอืงของไทย ประกอบด้วยการท างาน
ของกลไกการสื่อสาร 5 ส่วนด้วยกนั คอื 1) สื่อที่มโีครงสรา้งการสื่อสารแบบกระจายออกจาก
ศูนย์กลาง 2) สื่อที่มโีครงสร้างการสื่อสารแบบเครอืข่าย 3) การจดักิจกรรมทางการเมอืง  
4) การแปรผลกจิกรรมทางสงัคมโดยปกตใิห้เป็นการเมอืง 5) การพฒันาการใช้เครื่องมอืและ
เทคโนโลยขีองการสื่อสารใหม่ๆ  ซึง่เป็นการรวมความสามารถของเครื่องมอืของการสื่อสารทัง้ใน
การแพร่กระจายและการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสาร และสรา้งความเขม้ขน้ของการแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็นที่มต่ีอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่กระท าการแลกเปลี่ยนไปพร้อมกันกับการแพร่กระจาย  
ให้เครอืข่ายสามารถได้ร่วมรบัรู้ไปพร้อมๆ กนัอีกด้วย คุณสมบตัขิองการสื่อสารที่เกดิขึ้นใหม่
จากการรวมพลงัขององคป์ระกอบทัง้ 5 ส่วนเขา้ดว้ยกนันี้ คอื ทรพัยากรใหม่ของการจดัระเบยีบ
องคก์รเพื่อการปฏบิตักิารทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ทัง้ขบวนการของคนเสือ้เหลอืง และคนเสือ้แดง  
 การใชท้วีดีาวเทยีม เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ และวทิยุชุมชน ซึง่เป็นการสื่อสารทีม่โีครงสรา้ง
แบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง รวมกบัเครอืข่ายการสื่อสารของอนิเตอรเ์น็ต ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์ 
เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์บลอ็ก บอรด์ การส่งขอ้ความสัน้ การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ยูทูบ ฯลฯ 
เป็นโครงสรา้งใหม่ของการสื่อสารแบบตาข่าย แต่ในการปฏบิตักิารทางการเมอืงโดยการสื่อสาร
ทีม่โีครงสรา้งแบบตาขา่ยของคนเสือ้เหลอืงและคนเสือ้แดงจะแตกต่างจากโครงสรา้งแบบตาข่าย
ตามการศึกษาการสื่อสารทางการเมอืงในสหรฐัอเมรกิาของ บอนเช็ค (Boncheck) เพราะว่า  
สื่อที่มโีครงสร้างแบบกระจายออกจากศูนย์กลางที่มารวมกันเป็นการสื่อสารแบบตาข่ายของ
ขบวนการทางการเมอืงของไทยนี้ เป็นตาขา่ยของการรวมกบัสื่อมวลชนกระแสรองหรอืสื่อมวลชน
แบบทางเลือก ไม่ใช่สื่อมวลชนกระแสหลกั ไม่ผนวกรวมเป็นการสื่อสารของสงัคมโดยรวม 
แต่เป็นปรากฏการณ์ทีก่่อตวัและขยายตวัในพืน้ทีส่าธารณะ จนสามารถไปขดัขวางหรอืลดทอน
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การสื่อสารของรฐัที่เป็นการสื่อสารที่มีโครงสร้างแบบกระจายออกจากศูนย์กลางเป็นหลัก  
กล่าวอกีนัยหนึ่ง คอืโครงสรา้งการสื่อสารแบบตาข่ายของไทยเกดิขึน้ในพื้นที่นอกภาครฐั และ
สามารถลดความส าคัญของบทบาทหรือผลของการสื่อสารของสื่อมวลชนกระแสหลักและ 
การสื่อสารของรฐัได ้โดยจะเหน็ไดจ้ากความสามารถของการระดมก าลงัมวลชนจ านวนมากของ
ทัง้คนเสือ้เหลอืง คนเสือ้แดง ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 จนถงึ พ.ศ. 2554 ซึง่เป็นการเอาชนะหรอื 
ฝ่าวงล้อมการปิดกัน้ การขดัขวาง การชี้แจงตอบโต้ของรฐั จงึเท่ากับว่า การท าหน้าที่เป็น 
ผูก้ าหนดวาระขอ้มูลข่าวสารทีเ่คยผูกขาดไวใ้ห้เป็นหน้าทีข่องภาครฐัและสื่อมวลชนกระแสหลกั 
ไดย้ตุลิงตามไปดว้ย  
 มากไปกว่านัน้ จะเหน็ไดว้่า การท างานร่วมกนัของกลไกการสื่อสารทัง้ 5 ส่วนขา้งต้น 
จะเป็นการบ่งบอกถึงลกัษณะการท างานของกลไกการสื่อสารกับการเป็นทรพัยากรในทาง
การเมอืงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืขบวนการทางการเมอืงภาคประชาชน  เช่น 
บทบาทที่โดดเด่นของ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคน 
เสือ้เหลอืงซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารของคนชัน้กลาง คนท างานส านักงานในเมอืง ซึง่มกัจะ
ใช้สื่อเชงิสงัคมเหล่านี้เป็นปกติในชีวติประจ าวนั หรอืในกรณีของคนเสื้อแดง ก็จะพบว่า ทีวี
ดาวเทยีม เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ และวทิยุชุมชน มบีทบาทส าคญัทีจ่ะต้องสื่อสารกบัคนส่วนใหญ่ใน
พืน้ทีช่นบททีย่งัมกีารพึง่พาการสื่อสารขา้งต้น ทัง้นี้กเ็พราะว่าการใชเ้ครื่องมอืการสื่อสารเหล่านี้ 
ไม่ได้ด ารงอยู่อย่างโดดๆ แต่จะเป็นไปในลกัษณะของเงื่อนไขแวดลอ้มทางสงัคมนัน้ๆ ดงัจะเหน็
ไดจ้ากการศกึษากรณีการขบัไล่ประธานาธบิดเีอสตราดา (Estrada) ของฟิลปิปินส์ ก็พบว่า กลไก
การท างานของสื่อ ไม่ได้มเีพยีงการส่งข้อความผ่านเครื่องส่งข้อความ ผ่านโทรศพัท์มอืถือแต่
เพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัมกีารส่งผ่านบรกิารของเว็บไซต์ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผลที่เกิด
จากการถ่ายทอดสดการลงมติของวุฒสิภาในการประชุมถอดถอนประธานาธบิด ีความส าคญั
ของวทิยุ หนังสอืพมิพ์ รวมทัง้บทบาทของชนชัน้กลาง นักธุรกจิ และศาสนจกัร รวมทัง้ความนิยม
ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการตดิหรอืใชโ้ทรศพัท์มอืถอืบ่อย (Cell phone maniacs) และอุดมการณ์ทีม่ต่ีอ
ความส าเรจ็ของการชุมนุมทางการเมอืงที่ถนนเอ็ดซาในการโค่นลม้อ านาจเผดจ็การทางการเมอืง
ของมาร์กอส (Marcos) ในปี ค.ศ. 1986 ผนวกรวมเป็นการท างานร่วมกนั หรอืกรณีของ 
การเคลื่อนไหวทางการเมอืงของขบวนการสเีขยีวของคนอหิร่าน ก็ไม่ได้เกดิจากการท างานของ
ทวติเตอรแ์ต่โดยล าพงั ยงัมสีื่อเชงิสงัคมประเภทอื่นที่ท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิ ไม่ว่าจะเป็น 
เฟซบุ ๊ค บลอ็ก การส่งขอ้ความหรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้ เงื่อนไขทางสงัคมที่ม ี
การนิยมใช้บล็อกอย่างแพร่หลาย (Blogosphere) รวมทัง้การปะทะกนัของสองแนวทางระหว่าง
แนวทางปฏิรูปกับอนุรักษ์นิยม ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความเป็น  
โลกตะวนัตกทบัซ้อนอยู่ นอกจากนัน้ ยงัมปีระเดน็การเสยีชวีติของผู้ร่วมชุมนุมที่เป็นสตรทีี่มี
การโยงเรือ่งการตายเขา้กบัการตายอย่างเสยีสละอกีดว้ย  
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 ดงันัน้ การพิจารณาคุณลักษณะการท างานของโลกไซเบอร์ที่มีการน าไปใช้เป็น 
ทรพัยากรในการจดัระเบยีบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืสรา้งเป็นปฏบิตักิารทาง
การเมือง จงึจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาลักษณะของการท างานร่วมกับสื่อ และเครื่องมอือื่นๆ 
รวมทัง้เงื่อนไขแวดล้อมและบริบททางสงัคมไปพรอ้มกนั เป็นการพจิารณาในระดบัโครงสรา้ง
มากกว่าทีจ่ะใหค้วามส าคญัเฉพาะสื่อในรายการใดรายการหนึ่ง และให้ความส าคญัต่อการเป็น
ทรพัยากรในระดบัเครือ่งมอื 
 
 การพฒันาเทคโนโลยี การลดต้นทุน และการเพ่ิมความสามารถของพลเมือง 
          จากพฒันาการของการน าเอาเครื่องมอืการสื่อสารทัง้ทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ 
วทิยชุุมชน เวบ็ไซต ์การส่งขอ้ความสัน้ การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์การสนทนาในหอ้งสนทนา 
บลอ็ก เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์ยูทูบ ฯลฯ นัน้ หากพจิารณาโดยรวมของสถานการณ์ทางการเมอืง 
ทีเ่กดิขึน้แบบเรยีงล าดบัจากการสื่อสารของคนเสือ้เหลอืง คนเสือ้แดง และคนเสื้อหลากส ีก็จะ
พบลกัษณะของการคลีค่ลายตวัของความเป็นเจา้ของสื่อที่จะต้องใช้งบประมาณจ านวนหนึ่งใน
การลงทุนเพื่อผลติขอ้มลูขา่วสารและจดัระบบการบรหิารจดัการในลกัษณะเป็นองคก์ร นับตัง้แต่
การจดัท าสถานีทวีดีาวเทยีม เอเอสทวี ีวทิยชุุมชนเจา้ฟ้า และการผลติสื่อสิง่พมิพ ์รวมทัง้การจดั
กจิกรรมสญัจรของ สนธ ิลิม้ทองกุล การจดัท าสถานีทวีดีาวเทยีม และวทิยุชุมชนของกลุ่มประชยั 
เลีย่วไพรตัน์ หรอืแมก้ระทัง่สถานทวีดีาวเทยีม FMTV ของส านักสนัตอิโศก ในท านองเดยีวกนั
ในการจดัตัง้เครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร รวมทัง้การต่อต้านรฐัประหารของกลุ่มย่อยๆ 
ต่างๆ จะจัดตัง้กลุ่มทางการเมืองพร้อมๆ กับการเปิดเว็บไซต์ขึ้นเป็นเครื่องมือส าคัญใน  
การสื่อสารรวมทัง้มลีกัษณะเป็นองคป์ระกอบของการจดัระเบยีบองคก์รทีม่คีุณค่ามากกว่าการใช้
งานเพื่อการสื่อสารแต่เพยีงอย่างเดยีว เช่น http://www.saturdayvoice.com ของกลุ่มคนวนัเสาร์
ไม่เอาเผดจ็การ http://www.nocoup.org ของเครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร http://www. 
thaisayno.com ซึง่ใชเ้ป็นเวบ็ไซต์ในการรณรงคไ์ม่รบัร่างรฐัธรรมนูญ 2550 จะเหน็ไดว้่า การน าเอา
เครื่องมอืการสื่อสารมาใช้เป็นทรพัยากรเพื่อการจดัระเบียบองค์กรเพื่อการปฏิบัติการทาง
การเมอืงนัน้ มลีกัษณะของการลดค่าใช้จ่ายส าหรบัการสรา้งเครื่องมอืดงักล่าวลงไป เพราะว่า 
การเปิดเว็บไซต์สามารถจะด าเนินการได้สะดวกตามโครงข่ายสาธารณูปการที่รฐับาลโดย
กระทรวงไอซที ีไดเ้ปิดใหบ้รกิารเครื่องมอืเหล่านี้ไวก่้อนหน้านี้แลว้ ซึง่จะท าใหก้ารใชส้ื่อเหล่านี้
สามารถสรา้งขึน้ไดโ้ดยไม่จ าเป็นจะต้องอาศยัสื่อทีส่รา้งขึน้โดยองคก์ร (โดยกลุ่มผูจ้ดัการ โดยกลุ่ม
ประชยั เลีย่วไพรตัน์ โดยส านักสนัตอิโศก) มากไปกว่านัน้ การน าเอาสื่อเชงิสงัคม เช่น เฟซบุ๊ค 
ทวติเตอร ์การส่งขอ้ความสัน้ ฯลฯ มาใชเ้ป็นเป็นเครื่องมอืของการสื่อความคดิเหน็ทางการเมอืง 
ก็ยิง่สะท้อนถงึความเป็นสื่อกบัความเป็นปจัเจกบุคคลมากกว่าจะเป็นเครื่องมอืของทัง้องค์กร
และกลุ่ม เพยีงแต่ว่าลกัษณะของการสะท้อนความคดิเหน็ของปจัเจกบุคคลเหล่านัน้มลีกัษณะ
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ของการแสดงออกเป็นความคดิเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปในทางเดยีวกนั ซึ่งถือได้ว่าเป็นไป
ตามลกัษณะของการแปรผลความคดิเหน็เป็นความคดิสาธารณะ  
 กล่าวได้ว่า การพฒันาของโลกไซเบอร์ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอื  
ในการปฏบิตักิารของขบวนการทางการเมอืงในภาคประชาชนของไทยนัน้ ด้านหนึ่ง มลีกัษณะ
ของการก้าวไปตามการพฒันาความสามารถของเทคโนโลยแีละการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ลดต้นทุนในการระดมก าลังมวลชน อีกด้านหนึ่ง  ก็สะท้อนการเมืองที่เป็น 
การแสดงออกของผู้คนในระดบัปจัเจกบุคคล ที่มารวมเข้าด้วยกนัเป็นกลุ่ม เป็นขบวนการ  
ซึง่เป็นลกัษณะทีส่ าคญัของการพฒันาความเป็นการเมอืงของภาคพลเมอืง (Civil politics) ควบคู่
ไปกบัการการปฏบิตักิารแบบรวมกลุ่ม ทีม่ลีกัษณะแตกต่างออกไปจากการรวมตวักนัเป็นสมาชกิ
ขององคก์รเหมอืนกบักรณขีองสมาชกิสหภาพแรงงานในขบวนการแรงงาน 
 
 การสร้างความเป็นการเมือง 
 พลงัของการสื่อสารทีเ่กดิขึน้จากการท างานร่วมกนัของทัง้ 5 องคป์ระกอบขา้งต้น มสี่วน
ส าคญัในการสรา้งความเป็นการเมอืง (Politicize) ขึน้ในกลุ่มคนใหม่ๆ หรอืน าพาเอาคนเหล่านี้
ไปร่วมการชุมนุมทางการเมอืง ทัง้คนเสื้อเหลอืง คนเสื้อแดง (รวมทัง้คนเสื้อหลากส)ี จงึไม่น่า
แปลกใจทีจ่ะพบเหน็กลุ่มคนทีเ่ขา้มาร่วมการชุมนุมของคนเสือ้เหลอืง ซึง่สะทอ้นถงึลกัษณะของ
การใชช้วีติของคนในเมอืงโดยทัว่ไป เช่น การประกาศร่วมสนับสนุนการชุมนุมและบรจิาคขา้วกล่อง
ของรา้นทีม่ชีื่อเสยีง กาแฟ เพลงแจซ๊ ภาพการรว่มการชุมนุมทีเ่ป็นหญงิสาวชาวกรุง ฯลฯ ซึง่เป็น
การยนืยนัว่าเป็นการปฏบิตักิารทางการเมอืงที่มผีูเ้ขา้ร่วมเพิม่เตมิจากเครอืข่ายที่มอียู่เดมิของ
ขบวนการแรงงาน ขบวนการประชาสงัคม ขบวนการรณรงค์ประชาธปิไตย หรอืการชุมนุมทาง
การเมอืงกรณีอื่นๆ ทีเ่คยมมีาก่อนหน้านี้ ในท านองเดยีวกนักบัผลพวงทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องจากทวีี
ดาวเทยีม เคเบลิทวีที้องถิน่ และวทิยุชุมชน ในภาคชนบท เช่น บทบาทของสถานีวทิยุชุมชน 
คนรกัอุดรของ ขวญัชยั ไพรพนา ที่มกีารน าขอ้มูลจากกลุ่มพทีวีใีนการต่อต้านการรฐัประหาร 
การไม่รบัร่างรฐัธรรมนูญ 2550 ไปขยายผลการสื่อสารโดยผลติเป็นรูปวซีดีแีละพูดในรายการ
วทิยุ กแ็สดงถงึการท าหน้าที่ที่มากกว่าการเป็นผู้กระจายเสยีงออกไปยงัผู้ฟงัเท่านัน้ แต่ยงัท า
หน้าที่ร่วมผลิตสารขึ้นใหม่ เป็นผู้ท าหน้าที่เอาข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่ในเมอืงและเรื่องของ
ปญัญาชน ไปเป็นประเดน็การสนทนาของคนในภาคชนบทด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆ ก่อนที่
ประชาชนผู้รบัขอ้มลูข่าวสารจะน าไปพูดคุยสนทนากนัโดยทัว่ไป ตามวถิขีองสงัคมแบบชุมชน 
ซึง่เป็นสงัคมแบบเครอืข่ายตามธรรมชาต ิการท าหน้าทีเ่ชื่อมโยงขอ้มูลจากในเมอืงไปยงัชนบท
พรอ้มทัง้ลดทอนเรื่องยากๆ ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจไดง้่ายๆ ของวทิยุชุมชนขา้งต้น มลีกัษณะคลา้ยคลงึ
กบัการเป็นจุดตดัของการสื่อสาร (Intersection) ของวารเ์น็ตกบัวารุง ของอนิโดนีเซยี ทีเ่ชื่อมโยง
ประเดน็การสื่อสารในพืน้ทีเ่ครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตกบัการสนทนาของชุมชนในพืน้ที่ทางกายภาพ
ที่มกีารพบปะกนัตามแบบของวารุง ซึ่งเป็นร้านค้าย่อยในชุมชนและมกีารสื่อสารกนัต่อๆ ไป
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ตามล าดบั จงึนบัไดว้่า ในขณะทีอ่นิเตอรเ์น็ต ไดส้รา้งความเป็นการเมอืงใหก้บัคนรุ่นใหม่ในเมอืง 
ทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวีทีอ้งถิน่และวทิยุชุมชน กไ็ดส้รา้งความสนใจและสรา้งความเป็นการเมอืง
ขึน้ส าหรบัคนชัน้กลางใหม่ในภาคชนบท (กรณีแรกเป็นส่วนหนึ่งของค าอธบิายส าหรบัการท า
หน้าที่ของโลกไซเบอร์กบัการปฏบิตัิการทางการเมอืงของคนเสื้อเหลือง ในขณะที่กรณีหลงั 
เป็นค าอธบิายส าหรบัคนเสือ้แดง) 
 การสร้างความเป็นการเมอืง ทัง้ในพื้นที่เมอืงที่เป็นคนวยัท างานและในภาคชนบท 
ที่เป็นคนชัน้กลางใหม่และคนชนบทโดยทัว่ไปให้มโีอกาสรบัรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นโดยตรง ถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่ งของการพัฒนา
ประชาธปิไตยที่เกิดขึน้ตามบรบิทของสองนคราประชาธปิไตย ที่แสดงออกต่อการมสี่วนร่วม
ในทางการเมอืงผ่านการปฏิบตัิการและใช้สื่อที่มีลกัษณะเดียวกัน ของคนเสื้อเหลืองที่เป็น
ตัวแทนของชนชัน้กลางเก่าในเมือง กับคนเสื้อแดงที่เ ป็นตัวแทนของคนชัน้กลางใหม ่ 
ในชนบท ต่างฝ่ายต่างมอุีดมการณ์และพนัธมติรทางการเมอืงที่แตกต่างกนั ต่างฝ่ายต่างผลติ
ประเด็นทางความคดิและความเชื่อที่มต่ีอประเดน็ทางการเมอืงรวมทัง้มขี้อเสนอต่อการสร้าง
ความมัน่คงต่อคุณภาพชวีติและหลกัประกนัในอนาคตทีต่่างกนั  
 
 การส่ือสารท่ีเข้มข้นและความเป็นไปได้ของการระดมทรพัยากร 
 การท างานของกลไกการสื่อสารทัง้ 5 องคป์ระกอบขา้งต้น ทีใ่ชใ้นการจดัระเบยีบองคก์ร
เพื่อการปฏบิตักิารทางการเมอืงของทัง้คนเสือ้เหลอืงและคนเสือ้แดง นัน้ เป็นการผนวกรวมของ
พลงัการสื่อทีม่โีครงสรา้งแบบตาข่ายเขา้กบักจิกรรมทางการเมอืง การสรา้งความเป็นการเมอืง 
และความสามารถของเทคโนโลยกีารสื่อสาร โดยในเบือ้งต้น ความสามารถของสื่อทีม่โีครงสรา้ง
แบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง เช่น ทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ และวทิยุชุมชน จะท าหน้าที่
แพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารออกไปเพื่อสรา้งความเขา้ถงึข้อมูลข่าวสารใหก้ว้างไกล นอกจากนัน้ยงั
จะเพิม่ความเขม้ขน้ของการสื่อสารดว้ยการโทรศพัทเ์ขา้ไปร่วมสนทนาสอบถามขอ้มลู และแสดง
ความคดิเหน็ในการร่วมรายการต่างๆ รวมทัง้ส่งขอ้ความแบบสัน้ร่วมบนจอทวีใีนระหว่างการ
ออกอากาศในรายการต่างๆ ซึง่เป็นไปตามลกัษณะของการร่วมแสดงความคดิเหน็ต่อสาธารณะ
เช่นเดยีวกบัที่มกีารด าเนินการตามรายการของสื่อมวลชนกระแสหลกัหรอืฟรทีวีแีละรายการ
วทิยคุลื่นหลกัโดยทัว่ไป 
 ส าหรบัการท างานของสื่อที่มโีครงสรา้งแบบเครอืข่าย (ที่พฒันาจากการอ่านมาเป็น
การเขยีนและการเปิดพื้นที่บรกิารร่วมสนทนาร่วมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ) ทัง้
เวบ็ไซต์ เวบ็บลอ็ก การส่งขอ้ความสัน้ การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์และ 
ยทููบ ฯลฯ สื่อเหล่าน้ี จะมคีุณสมบตัเิบื้องต้นที่เป็นการแสดงออกของปจัเจกบุคคลที่ร่วมแสดง
ความคดิต่อสาธารณะ เป็นการแสดงการมสี่วนร่วมต่อประเดน็สาธารณะโดยตรง เป็นการเปลีย่น
บทบาทจากการเป็นผู้รบัสารไปเป็นผู้ผลติสารที่มคีวามรวดเรว็ และเพิม่วถิขีองการสื่อสารจาก
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การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารจากคนๆ หนึ่งไปยงัคนหลายคน และพฒันาเป็นการสื่อสาร
ระหว่างคนหลายคน ซึง่เป็นไปตามพฒันาการของเทคโนโลยกีารสื่อสารและองคป์ระกอบพืน้ฐาน
ของความเป็นเครอืข่าย รวมทัง้การเลือกที่จะสร้างปฏิสมัพนัธ์การสื่อสารกบัสาธารณะหรอื  
คู่สนทนาแบบใชเ้วลาพรอ้มกนั หรอื ใชเ้วลาไมพ่รอ้มกนั (ความสามารถของการสื่อสารทีใ่ชเ้วลา
ไม่พร้อมกนันี้ เช่น การฝากข้อความเสยีง การส่งข้อความสัน้ การส่งขอ้ความเป็นชุด การส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่ข้อมูลในพื้นที่เว็บไซต์ต่างๆ ล้วนแต่เป็นสื่อที่มี
ความสามารถในการสื่อสารทัง้แบบใช้เวลาพร้อมกันและไม่พร้อมกัน)  วิถีของการสื่อสาร 
ในแบบทีส่องนัน้ จะท าใหอ้ายุของขอ้มลูข่าวสารยดืออกไปจากวงจรชวีติเดมิทีจ่ะสูญดบัไปตาม
ลกัษณะของสื่อประเภทนัน้ๆ เช่น ความรวดเรว็ของสื่อวทิยุ และความสามารถที่สื่อสารได้ทัง้
ภาพและเสยีงรวมทัง้บรรยากาศ อารมณ์ของเหตุการณ์ในทวีี แต่ไม่สามารถทีจ่ะเกบ็รวมไวเ้พื่อ
ดยูอ้นหลงัได ้มากไปกว่านัน้ การสื่อสารแบบเครอืข่ายนี้ ยงัเอื้อต่อการสื่อสารแบบไม่เผชญิหน้า
ในพื้นที่ข้อมูลข่าวสาร ไม่จ าเป็นจะต้องสื่อสารแบบเผชิญหน้าตามวิถีของสงัคมแบบชุมชน 
ทางกายภาพ ซึง่จะเอือ้ต่อการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในบางกรณี 
 ลกัษณะของการสื่อสารแบบเครอืข่ายข้างต้น ได้ส่งผลต่อการสร้างความเข้มข้นของ 
การสรา้งความคดิเหน็ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นองคป์ระกอบส าคญัทีส่ามารถแปรผล
เรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาที่น้อยล ง รวมทัง้ 
เป็นความสามารถเฉพาะที่สื่อมวลชนกระแสหลกัหรอืสื่อที่มโีครงสรา้งการสื่อสารแบบกระจาย
ออกจากศูนย์กลาง ไม่สามารถกระท าได้ ผลจากการท างานของการสื่อสารดงักล่าวข้างต้น  
จงึท าใหก้ารปฏบิตักิารทางการเมอืงของคนเสือ้เหลอืงจงึสามารถสรา้งความเขา้ใจต่อคนในเมอืง
ในหวัเมอืงต่างจงัหวดั และประชาชนในสาขาอาชพีต่างๆ ที่มต่ีอค าที่เข้าใจได้ยากๆ เช่น ค าว่า 
การคอร์รปัชันเชิงนโยบาย ทุนนิยมพวกพ้อง การบิดเบือนการใช้อ านาจ ฯลฯ ในช่วงของ 
การชุมนุมทางทางการเมอืง ในปี พ.ศ. 2549 หรอื ค าว่า สองมาตรฐาน ความเหลื่อมล ้าทาง
สงัคม อ ามาตยาธปิไตย ในการเคลื่อนไหวทางการเมอืงของคนเสือ้แดง ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 
พ.ศ. 2553 ซึง่เป็นค าทีม่กีารพดูถงึกนัโดยทัว่ไปในภาคชนบท และบางสาขาอาชพี เช่น คนขบัรถ
แทก็ซี ่มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง ผูป้ระกอบการรายย่อยอสิระ ฯลฯ สถานการณ์ของการท าความเขา้ใจ
ค ายากๆ โดยความสามารถของโลกไซเบอรใ์นลกัษณะเดยีวกนัน้ี ไดเ้คยเกดิเป็นกระแสการปลุก
เร้าทางการเมอืงในการเคลื่อนไหวเพื่อปฏริูป 1998 ของอินโดนีเซยีมาก่อน โดยในครัง้นัน้ 
ประชาชนชาวอนิโดนีเซยี ต่างใหค้วามสนใจต่อบทความเรือ่งความมัง่คัง่ของซูฮารโ์ต ซึง่มคีวาม
เกี่ยวขอ้งกบัการอธบิายของค าต่างๆ ที่สะทอ้นความเป็นธุรกจิการเมอืงทีเ่ป็นความรู้ทีเ่รยีนกนั
ในรัว้มหาวทิยาลยั เช่น คอรร์ปัชัน่ การสมคบคดิ ทุนนิยมพวกพอ้ง ระบบเครอืญาต ิความจ าเป็น
ของการแกไ้ขรฐัธรรมนูญ ฯลฯ  
 การท างานที่เข้มข้นของการสื่อสารที่แปรผลจากความเข้าใจที่มีต่อประเด็นทาง
การเมอืงหรอืค าเขา้ใจยากขา้งตน้ นัน้ เกดิขึน้ในพืน้ทีข่องขอ้มลูข่าวสารซึง่เป็นพืน้ทีน่อกภาครฐั
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ก่อนที่จะมาปะทะกบัประเด็นการสื่อสารของรฐั (รวมทัง้ความเชื่อที่เคยมต่ีอระบบทางสงัคม) 
และสามารถเอาชนะการการขดัขวางและอ านาจในการก ากับสื่อของรัฐ ดังจะเห็นได้จาก
ความสามารถของคนเสือ้เหลอืงทีส่ามารถระดมคนไดเ้ป็นจ านวนมากโดยตลอดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 
มาจนถึงปี พ.ศ. 2551 ที่สามารถสร้างผลต่อทางการเมอืงของรฐับาลทกัษิณ ชนิวตัร รฐับาล
สมคัร สุนทรเวช และรฐับาลสมชาย วงศ์สวสัดิ ์หรอื ความสามารถของคนเสือ้แดงในการระดม
มวลชน ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 จนถงึปี พ.ศ. 2553 ในการปะทะกบัรฐับาลอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ 
มากไปกว่านัน้ กค็อื การร่วมกนัสรา้งวารสารศาสตรภ์าคพลเมอืง ทีม่ลีกัษณะของการร่วมผลติ
ขอ้มลูขา่วสาร รว่มกนัก าหนดระเบยีบวาระความส าคญัของข่าวสาร รวมทัง้ก าหนดคุณค่าทีม่ต่ีอ
ขา่วสารกบัสงัคม นัน้ ดา้นหนึ่ง วารสารศาสตรภ์าคพลเมอืง ไม่ไดเ้กดิขึน้เฉพาะกรณีปรากฏการณ์
สนธ ิลิ้มทองกุล แต่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการปฏบิตักิารทางการเมอืงแบบมวลชนของ
ขบวนการทางการเมอืงทัง้คนเสือ้เหลอืง คนเสือ้แดง และคนเสือ้หลากส ีอกีดา้นหนึ่ง วารสารศาสตร์
ภาคพลเมอืง ไมไ่ดเ้กดิขึน้ดว้ยปจัจยัของเทคโนโลยใีหมแ่ต่เพยีงอยา่งเดยีว ยงัมปีจัจยัของขอ้มลู 
ความรู้ ความคิดของสาธารณะและอุดมการณ์ชุดใหม่ในทางการเมอืง ที่เป็นผลต่อเนื่องจาก 
การแปรผลเรื่องเขา้ใจได้ยากเป็นเรื่องที่ท าความเขา้ใจได้ เป็นองค์ประกอบส าคญัของการจดั
ระเบยีบองคก์รของขบวนการทางการเมอืงไปพรอ้มกนัดว้ย 
 
 การเดินทางท่ีเข้มข้นของการส่ือสาร (ท่ีเข้มข้น) 
 กลไกการท างานของสื่อทีผ่นึกรวมกนัขา้งต้น สื่อทีม่โีครงสรา้งแบบกระจายออกจาก
ศูนย์กลาง เช่น ทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวีท้องถิ่นและวิทยุชุมชน ของทัง้คนเสื้อเหลืองและ 
คนเสื้อแดง ที่ได้ท าหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสารออกไปให้มกีารไหลเวยีนไปยงัเครอืข่ายของ
อนิเตอรเ์น็ตและการท างานของโลกไซเบอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมอืสื่อสารที่มโีครงสรา้งการสื่อสาร
แบบเครอืขา่ยโดยเฉพาะพืน้ทีใ่นเมอืงและการสนทนาแบบเผชญิหน้าตามวถิสีงัคมแบบชุมชนใน
ชนบท หรอื การไหลเวยีนทีไ่หลยอ้นกลบักนัตามลกัษณะของการเชื่อมโยงขอ้มลูข่าวสารซึง่กนั
และกนั จนสร้างเป็นวถิีของการสื่อสารแบบตาข่ายขึ้นในพื้นที่ของการสื่อสารกระแสรอง นัน้ 
ลกัษณะของขอ้มลูข่าวสารจะมกีารสื่อสารกนัดว้ยความเขม้ข้น ผ่านการเปลีย่นบทบาทของผูร้บั
สารไปเป็นผูผ้ลติและกระท าการส่งสารออกไปเป็นความคดิสาธารณะ ดงัจะพบเหน็จากการร่วม
แสดงความคดิเหน็ในพืน้ทีข่องอนิเตอรเ์น็ต เวบ็บลอ็ก เวบ็บอรด์ ในกรณีการแสดงความคดิเหน็
ต่างๆ ทีม่ต่ีอทกัษณิและเครอืขา่ยหรอืต่อกรณีการรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 (ในพืน้ที่
เมอืง) และการร่วมสนทนาในรายการวทิยุชุมชน รวมทัง้การเปลี่ยนบทบาทของวทิยุชุมจาก  
ทีเ่คยจดัรายการเพลงลูกทุ่งยอดนิยมมาเป็นวทิยุเพื่อการสนทนาทางการเมอืง (ในพืน้ที่ชนบท
หรอืบางส่วนของเมอืง) ซึ่งยงัจะรวมเอาบทสนทนาระหว่างกันและกันในการพบปะกันตาม
ลกัษณะของการใชช้วีติประจ าในสงัคมแบบชุมชน การเปลีย่นบทบาทของผูร้บัสารไปเป็นผูผ้ลติ
สารออกไปยงัพืน้ทีส่าธารณะขา้งตน้ เท่ากบัว่า ผูร้บัสารไดแ้ปรผลการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารทีไ่ดร้บั
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มาแล้วไตร่ตรองตามลกัษณะของการผลติความคดิของตนเองพรอ้มกบัค านึงการยอมรบัของ
สงัคมแลว้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ เดลลา พอรต์า (Della Porta) ทีอ่ธบิายว่า การท างานแบบ
เครอืขา่ยของอนิเตอรเ์น็ต จะท าหน้าทีใ่นการช่วยสรา้งการยอมรบัของสาธารณะขึน้ ซึง่คุณสมบตัิ
ลกัษณะนี้การสื่อสารแบบเดิมหรอืการสื่อสารที่มโีครงสร้างแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง  
ไมส่ามารถทีจ่ะสรา้งขึน้ได ้ 
 การสื่อสารในลกัษณะน้ีจะเกิดขึน้ตามวถิีของความรวดเรว็ กระชบัแน่น ตามวถิีของ
การด ารงอยู่แบบเครอืข่ายและความทนัสมยัของเทคโนโลยกีารสื่อสาร รวมทัง้จะผนวกรวมเอา
อารมณ์ร่วมในลกัษณะส่วนตวัเจอืปนไปกบัประเดน็การสื่อสารพรอ้มกนัไปด้วย ซึง่จะเป็นไปใน
ลกัษณะของการสื่อสารของ ลมิ (Lim) ทีศ่กึษาการเคลื่อนไหวทางการเมอืงเพื่อการปฏริปู 1998 
แล้วพบว่าเส้นทางของการเผยแพร่ขอ้มูลเรื่องความมัง่คัง่ของซูฮารโ์ต มทีัง้การจดัท าเอกสาร
ส าเนาขอ้มลู (ชที) แลว้ขายตามจุดสีแ่ยกต่างๆและสถานีรถไฟของเมอืงใหญ่ และสามารถสรา้ง
ความรู้ขึ้นใหม่ให้กบัคนขบัรถแท็กซี่ คนขบัรถโดยสาร และคนขบัรถไฟ ฯลฯ มากไปกว่านัน้ 
ความเป็นเครอืข่ายของโลกไซเบอร์และเครอืข่ายของชุมชน ยงัท าหน้าที่รวมเอาลกัษณะทาง
พฤตกิรรมทางสงัคมมารว่มเป็นเครือ่งมอืของการสื่อสารตามไปดว้ย เช่น การพูดต่อกนัๆ ในเรื่อง
ของข่าวลอื การซุบซบินินทา รวมทัง้การไม่ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั 
แต่จะส่งต่อออกไปยงัคนทีใ่กลช้ดิในเครอืขา่ยดว้ยความรวดเรว็แทน 
  การสื่อสารแบบเครอืขา่ยของสงัคมชุมชน นัน้ ดา้นหนึ่ง จะมกีารท างานร่วมกบักลไก 
การท างานของทวีีดาวเทียม เคเบิลทีวีท้องถิ่นและวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารผ่าน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต แต่อกีดา้นหนึ่ง ก็จะประสานการสื่อสารแบบช่วงชัน้บงัคบับญัชาของผูน้ า
ในชุมชน ซึง่เป็นโครงสรา้งของการสื่อสารแบบเก่าทีด่ ารงอยู่ในสงัคม ในกรณีดงักล่าวนี้ จะพบเหน็
ได้จากการอธบิายถงึการเชื่อมโยงระหว่างวาร์เน็ตกบัวารุง ในการศึกษากรณีการเคลื่อนไหว 
เพื่อการปฏริปู 1998 อนิโดนีเซยี ของลมิ และค าอธบิายเรื่องคนเสือ้แดงกบันักจดัรายการวทิยุ
ชุมชนหรอืผู้น าในท้องถิ่นในบทบาทของการท าหน้าที่เหมอืนผู้รกัษาประตู (Gatekeeper)  
ตามความเหน็ของ พชิาย รตันดลิก ณ ภเูกต็ (สมัภาษณ์. 14 สงิหาคม 2555) 
 จากขอ้มลูขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่า ความเขม้ขน้ของขอ้มลูข่าวสารในการสื่อสารอนัน าไปสู่
การปฏบิตักิารทางการเมอืงของขบวนการทางการเมอืงของไทย นัน้ นอกจากจะรวมเอาโครงสรา้ง 
การสื่อสารทัง้สองแบบเข้าด้วยกนัแล้ว ในความเป็นเครอืข่าย (แบบสงัคมชุมชน) ยงัรวมเอา
ลกัษณะทางสงัคมเช่น การซุบซบินินทา ข่าวลอื การไม่ตรวจทานความละเอยีดลกึซึง้ของขอ้มลู 
ซึง่เป็นเรือ่งของความเป็นอารมณ์ และความไม่เป็นเหตุเป็นผล ซึง่เป็นองคป์ระกอบของพฤตกิรรม
การรวมหมู่ (Collective behavior) และเป็นองคป์ระกอบของทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม
แบบดัง้เดมิ ในขณะเดยีวกนั การทีย่งัมกีารพึง่พาการสื่อสารแบบช่วงชัน้บงัคบับญัชาของแกนน า
หรอืผู้ประสานงานในชุมชน ซึ่งเป็นโครงสร้างของการจดัองค์กรแบบเดมิที่ไม่ใช่โครงสร้างที่
เป็นไปตามแนวนอน (Horizontal organization) อนัเป็นลกัษณะตรงกนัขา้มกบัองค์ประกอบ
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ของความใหม่ที่เกิดขึ้นตามวิถีของการสื่อสารและลักษณะของการจดัระเบียบองค์กรเพื่ อ 
การเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการปฏบิตักิารทางการเมอืงแบบใหม่ จงึเท่ากบัว่า การสื่อสารที่
เข้มข้นที่เกิดขึ้นใหม่ในการสื่อสารทางการเมอืงของไทยนัน้ มลี ักษณะเป็นองค์ประกอบทัง้  
ความเก่าและใหม่รวมกนั คอื 1) การเปลีย่นบทบาทจากผูร้บัสารเป็นผูผ้ลติ โดยทีก่ารเปลีย่น
บทบาทดงักล่าว เท่ากบัว่า การสื่อสารได้ร่วมสร้างกระบวนการแปรผลข้อมูลเป็นความคดิ
สาธารณะไปดว้ย 2) เครอืข่ายแบบสงัคมชุมชนไดร้วมเอาส่วนทีเ่ป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ใช่เรื่องเหตุ
และผลมารวมเป็นส่วนหนึ่งของการแปรผลตามไปดว้ย 3) การเดนิทางของขอ้มลูข่าวสารยงัคง
ตัง้อยู่บนฐานความสมัพนัธ์ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นตามลกัษณะของวฒันธรรมชุมชนแบบวารุง
ของอินโดนีเซยีและบทบาทของผู้น าชุมชนในฐานะที่เป็นผู้รกัษาประตูและความส าคญัตาม
โครงสรา้งของสงัคมเครอืขา่ยชุมชนในกรณขีองไทย 
 
 การสร้างขัว้ทางการเมืองและคู่ตรงกนัข้าม 
 ลกัษณะส าคญัของความสามารถในการท างานของโลกไซเบอร์ (การท างานร่วมกนั
ของทัง้ 5 องคป์ระกอบ) กค็อื การท างานของกระบวนการทีเ่ขม้ขน้ของการสื่อสารไดช้่วยแปรผล
เรื่องทีเ่ขา้ใจยากใหเ้ป็นทีเ่รื่องทีเ่ขา้ใจได้โดยทัว่ไป กระบวนการดงักล่าวต่างไปจากการสื่อสาร
แบบเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของรฐัทีม่กัจะอาศยักลไกการท างานของสื่อทีม่วีถิขีองโครงสรา้งการ
สื่อสารแบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง เช่น ทวี ีวทิยุและหนังสอืพมิพ ์นอกจากนัน้ โลกไซเบอร์
ยงัมลีกัษณะส าคญัอีกประการหนึ่ง คอื การสนองตอบต่อการสร้างขัว้ทางสงัคม (Self/Social 
dichotomy) เพราะว่า สื่อเชงิสงัคมหรอืการสื่อสารแบบเครอืขา่ย ไดท้ าหน้าที่ในเบือ้งต้นเป็นการ
จดัหมวดหมู่ผู้คนในสงัคมไวเ้ป็นหมวดหมู่ตามพฤติกรรมของการใช้ชวีติ การนิยมชมชอบหรอื
ตามทศันคตทิีม่ต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปในทางเดยีวกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการท าหน้าที่ของบลอ็ก 
เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์ฯลฯ โดยทีท่ ัง้คนเสือ้เหลอืง คนเสือ้แดง และคนเสือ้หลากส ีต่างกใ็ชเ้ครื่องมอื
การสื่อสารเหล่านี้ทัง้สิน้ ลกัษณะของการรวมตวักนัเป็นสงัคมเครอืข่ายขา้งต้น นอกจากจะแสดง
ความเป็นเอกภาพของคนในกลุ่มเดยีวกนัแลว้ ยงัจะสรา้งลกัษณะของความเป็นตวัตนของตนเอง
เสนอต่อสาธารณะไปพรอ้มกนัดว้ย ซึง่เป็นไปตามการอธบิายถงึความเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง
เป็นส่วนประกอบ เช่น วทิยุชุมชนคนแทก็ซี ่ทีเ่ป็นขบวนการย่อยของคนเสือ้แดง หรอืกลุ่มเฟซบุ๊ค 
มัน่ใจคนไทยเกนิ 1 ลา้น ต้านการยุบสภา ต่างมลีกัษณะของการสรา้งแกนขึน้ในสงัคม (Pillarization) 
ตามการอธบิายของ กานซบีูม (Ganzeboom) และ อูลท ี(Ultee) ที่ว่า การก่อตวัทางสงัคมขึ้น
เป็นแกนจะเปรยีบเทยีบตวัเองกบัสงัคม ในขณะเดยีวกนักจ็ะเป็นไปตามผลของการสื่อสารขอ้มลู
ข่าวสารระหว่างกนัและกนัในสงัคมเครอืข่าย ตามการอธบิายของ เบอรเ์กอร ์และ ลคัค์มานน์ 
(Berger and Luckmann) ว่า ความเป็นจรงิหรอืเหตุการณ์ทีแ่ต่ละคนประสบพบในชวีติประจ าวนั
และการไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั จะส่งผลใหแ้ต่ละคนสะสม
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การรบัรูต่้างๆ แตกต่างกนัออกไป โดยแต่ละคนกจ็ะถอืเอาองคป์ระกอบของความหลากหลายที่
ตนเองประสบเป็นความจรงิของชวีติพรอ้มกบัปฏเิสธส่วนอื่นๆ ไปโดยปรยิาย 
 การท างานของโลกไซเบอรม์สี่วนส าคญัในการสรา้งขัว้ทางการเมอืงแบบเหลอืง - แดง 
ตามความเกี่ยวขอ้งกนัของความสามารถในการท างานของโลกไซเบอรท์ีม่ต่ีอการแปรผลขอ้มูล 
ความรูแ้ละความคดิสาธารณะกบัการท าหน้าทีร่องรบัการสรา้งกลุ่มและการสรา้งเครอืข่าย โดยที่
ความแตกต่างของความเป็นเหลอืง - แดง ต่างมาจากกรอบอุดมการณ์ทีอ่ธบิายประเดน็ทีต่นเอง
ประสบพบและมสี่วนร่วมรบัรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน รวมทัง้การค านึงต่อความมัน่คง 
ในอนาคตที่ต่างกนั โดยขัว้การเมอืงแบบเหลอืงให้ความส าคญัต่อการวพิากษ์พฤตกิรรมของ 
ชนชัน้น า (ใหม่) ที่มกีารคอร์รปัชนัเชิงนโยบาย มีการเอื้อประโยชน์ต่อระบบพวกพ้องและ 
เครือญาติ การบิดเบือนการใช้อ านาจทางการเมือง  ฯลฯ ในขณะที่ข ัว้การเมืองแบบแดง 
จะวพิากษ์ต่อพฤตกิรรมของชนชัน้น า (เก่า) ทีย่งัคงองิระบบอ านาจของทหารและระบบเผด็จการ 
สรา้งมาตรฐานทางสงัคมทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างคนในเมอืงกบัชนบท ระหว่างคนรวยกบัคนจน 
รวมทัง้โอกาสทีจ่ะเขา้ถงึทรพัยากรและบรกิารต่างๆ ของรฐั 
 ยิง่ไปกว่านัน้ ขัว้ทางการเมอืงแบบเหลอืง - แดงของไทย ยงัรวมลกัษณะทางสงัคม
หลายลกัษณะเข้าด้วยกนั โดยที่ข ัว้เหลอืง จะเป็นการรวมกนัของชนชัน้น า (เก่า) ขบวนการ
ประชาสงัคมเดมิ ซึ่งมนีักพฒันาองค์กรเอกชน นักกจิกรรมทางสงัคม ปญัญาชน ชนชัน้กลาง  
ในเมอืง มพีรรคประชาธปิตัย์ สมาชกิวุฒสิภาบางส่วนที่ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในระบบรฐัสภา 
รวมทัง้การพึง่พาบทบาทขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ในขณะที่ข ัว้แดง กจ็ะเป็นการรวมกนั
ของชนชัน้น า (ใหม่) กบั ขบวนการประชาสงัคมที่สร้างตวัขึ้นใหม่ ซึ่งมกีารประสานงานทาง
การเมอืงกบัอดตีสมาชกิของพรรคไทยรกัไทย กลุ่มการเมอืงในทอ้งถิน่และผูท้ีไ่ด้รบัผลประโยชน์
จากนโยบายประชานิยม มพีรรคเพื่อไทย (พรรคไทยรกัไทยและพรรคพลงัประชาชนในอดตี) 
สมาชกิวุฒสิภาบางส่วนเป็นตวัแทนในระบบรฐัสภา รวมทัง้การพึง่พาอทิธพิลของ พ.ต.ท. ทกัษณิ 
ชนิวตัร โดยทีต่่างฝา่ยต่างวพิากษ์ซึง่กนัและกนัตามลกัษณะของการเมอืงคู่ตรงกนัขา้มเพื่อสรา้ง
ความชอบธรรมให้กับการสร้างขัว้ทางการเมอืงของตน ซึ่งนอกจากจะสรา้งวถิกีารสื่อสารที่
เขม้ขน้ในเครอืข่ายของตน ตอกย ้าในการสรา้งอตัลกัษณ์ของตนแลว้ ยงัเป็นการผลติความเป็น 
คู่ตรงกนัขา้มไปพรอ้มกนัดว้ยตามการอธบิายของ ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร ที่ว่า แนวความคดิ
ทางการเมอืงแบบคู่ตรงกนัขา้ม นอกจากจะวพิากษ์ด้านตรงกันข้ามแล้วยงัปิดกัน้ที่จะยอมรบั
ความตรงกนัขา้มไปพร้อมกนั และบอบบโิอ (Bobbio) ก็น าเอาตวัแบบทางความคดินี้สนับสนุน
การอธบิายแนวคดิทางการเมอืงแบบ ซา้ย/ขวา  
 
 คณุค่าและความหมาย กบัการจดัระเบียบองคก์รทางการเมือง 
 ลกัษณะของขบวนการทางการเมอืงของไทย (ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่) 
มลีกัษณะเฉพาะที่ต่างไปจากกรณีศกึษาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริูป 
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1998 ของอินโดนีเซยี กรณีการขบัไล่ประธานาธบิดโีจเซฟ เอสตราดา ของฟิลปิปินส์ในปี   
ค.ศ. 2001 และกรณีการเคลื่อนไหวทางการเมอืงของอยีปิต์และอาหรบัสปรงิ ในปี ค.ศ. 2011 
ทัง้สามกรณีแม้จะเป็นขบวนการทางการเมอืงที่มกีารท างานของโลกไซเบอร์เป็นเครื่องมือ 
การสื่อสารก็ตาม แต่ทัง้สามกรณีเป็นความขดัแยง้ระหว่างภาคประชาสงัคมกบัรฐัเป็นดา้นหลกั 
ในขณะที่กรณีของไทยนัน้ ด้านหนึ่ง เป็นความขดัแยง้ระหว่างรฐับาลกบัประชาสงัคม (ระหว่าง
กลุ่มพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตยกบัรฐับาลทกัษณิและเครอืข่าย หรอืระหว่างแนวร่วม
ประชาธปิไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาตกิบัรฐับาลอภสิทิธิแ์ละระบบอ านาจเก่า) อกีดา้นหนึ่งเป็น
อุดมการณ์ที่แตกต่างกนัของขบวนการทางการเมอืง (ภาคประชาสงัคม) ซึ่งเป็นไปในลกัษณะ
เดยีวกบัความขดัแยง้ระหว่างชาวครสิเตยีนกบัมุสลิมในโมลุกกุของอนิโดนีเซยี(ในกรณีลสัการ ์ 
จฮิดั) ที่ต่างก็ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารปฏบิตัิการทางการเมอืงเช่นเดยีวกนั  
ในขณะเดยีวกนัก็เป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัความขดัแย้งระหว่างแนวทางอนุรกัษ์กบัแนวทาง
ปฏริปูของการเมอืงอหิร่าน เพยีงแต่ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมอืงตามอุดมการณ์สองแนวทาง
ของอิหร่านนัน้ในการแสดงออกต่อผลการเลอืกตัง้ในปี ค.ศ. 2009 นัน้ มกีารเคลื่อนไหวของ
ขบวนการสีเขยีว ซึ่งเป็นขบวนการทางการเมอืงของแนวทางปฏิรูปเพียงขบวนเดียว ไม่มี
ลกัษณะเป็นการปฏบิตักิารทางการเมอืงของภาคประชาสงัคมเป็นสองขบวนเช่นกรณขีองไทย  
 จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาโดยล าดบัข้างต้น จะเห็นว่าความสามารถในการท างานของ
โลกไซเบอร์ (การท างานร่วมกนัของทัง้ 5 องค์ประกอบ) มสี่วนส าคญัอย่างยิง่ต่อการเป็น
เครือ่งมอืสื่อสารทางการเมอืงทัง้ขัว้การเมอืงแบบเหลอืง - แดง มากไปกว่านัน้ ยงัเป็นการสรา้ง
คุณค่าและความหมายของการแปรผลขอ้มลูขา่วสารใหเ้ป็นองคป์ระกอบส าคญัในการจดัระเบยีบ
องค์กรเพื่อการปฏิบตัิการทางการเมอืงผ่านกระบวนการท างานตามกลไกของกระบวนการ 
สรา้งกรอบ (Framing process) ซึง่เป็นกระบวนการอธบิายการแปรผลขอ้มลูข่าวสารเป็นความคดิ
สาธารณะและการปฏบิตัิการทางการเมอืงตามกรอบของการปฏบิตัิการรวมกลุ่ม (Collective 
action framing) ดงัจะเห็นได้จาก 1) กรอบการเชื่อมโยง (Frame bridging) ที่อธบิายถึง 
การรวมตัวกันของนักพัฒนาองค์กรเอกชน ขบวนการแรงงานและขบวนการประชาสังคม 
รวมทัง้ปญัญาชน คนชัน้กลางในเมอืง ที่รวมตวักนัเป็นพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย 
เพื่อตอ้งการโค่นลม้อ านาจทางการเมอืงของระบอบทกัษณิ หรอื การรวมตวัของนักกจิกรรมทาง
สงัคม นักศกึษากลุ่มย่อย นักเคลื่อนไหวทางสงัคม นักพฒันาองค์กรเอกชน ที่รวมตวักนัเป็น 
เครอืข่าย 19 กนัยา ต้านรฐัประหาร 2) กรอบการขยายความ (Framing amplification) ทีอ่ธบิาย
ถงึการอา้งประเดน็ทางการเมอืงเพื่อขบัไล่รฐับาลสมคัร สุนทรเวช และ รฐับาลสมชาย วงศ์สวสัดิ ์
ว่าเป็นนอมนิีของทกัษิณ ของคนเสื้อเหลอืง ในปี พ.ศ. 2551 เช่นเดยีวกนักบัการอ้างความ 
ชอบธรรมในการเรยีกรอ้งใหม้กีารยุบสภาเพื่อจดัการเลอืกตัง้ใหม่ของคนเสื้อแดง เพราะเหน็ว่า
รฐับาลอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เป็นรฐับาลทีส่บืทอดอ านาจจากการรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 
3) กรอบของการขยายตวั (Framing extension) เป็นการอธบิายถงึการขยายแนวร่วม การขยาย
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สมาชกิในการจดัระเบยีบองคก์รในทางการเมอืงของทัง้คนเสือ้เหลอืงและคนเสือ้แดง 4) กรอบ
การเปลี่ยนผ่าน (Framing transformation) ที่อธบิายลกัษณะการรวมตวัเป็นองค์กรเพื่อ 
การปฏิบตัิการทางการเมอืงที่รวมตัวขององค์กรประชาสังคม เช่น การรวมตัวกันระหว่าง 
นายสนธ ิลิม้ทองกุล เจา้ของรายการเมอืงไทยรายสปัดาหส์ญัจร กบั ขบวนการภาคประชาสงัคม 
ไม่ว่าจะเป็นขบวนการแรงงาน ขบวนการประชาธปิไตยและขบวนการทางศาสนา (สนัตอิโศก) 
โดยทุกภาคส่วนมารวมกนัเป็นขบวนการทางการเมอืงเพื่อโค่นลม้ทกัษณิ ซึง่เป็นการรวมตวักนั
บนพืน้ฐานของจดุมุง่หมาย (Goals) ทีน่อกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายเดมิทีม่อียู่ขององคก์รประชา
สงัคมต่างๆ ดงันัน้ การปฏบิตั ิการที่จะแสดงออกในทางการเมอืงของพนัธมติรประชาชน 
เพื่อประชาธปิไตย ซึ่งเป็นองค์กรที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ จะแตกต่างออกไปจากการแสดงออกในทาง
การเมอืงขององค์กรประชาสงัคมเดิมที่แต่ละภาคส่วนสงักดั ในท านองเดียวกนันี้  กรอบของ 
การเปลี่ยนผ่าน ก็สามารถอธบิายได้ถงึบทบาทของแต่ละองค์กรแต่ละภาคส่วนที่มารวมตวักนั
เพื่อต่อต้านการรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ที่เป็นการรวมตวักนัของนักกจิกรรมทาง
สงัคม นักศกึษา นักพฒันาเอกชน รวมทัง้เครอืข่ายทางการเมอืงของอดตีสมาชกิพรรคไทยรกัไทย 
ฯลฯ ซึง่มารวมตวักนัเพื่อต่อต้านการรฐัประหารซึง่เป็นเรือ่งวตัถุประสงคท์ีร่ว่มกนัใหม ่ 
 กระบวนการสรา้งกรอบทัง้ 4 ขัน้ตอนขา้งต้น ท าใหเ้หน็ถงึการท างานตามกระบวนการ
ของการจดัระเบยีบองคก์รเพื่อการปฏบิตักิารทางการเมอืงทีม่กีารรวมกนัดว้ยความหลากหลาย
(ทัง้ในความเป็นกลุ่มและองคก์รภาคประชาสงัคมและรปูแบบของการจดัระเบยีบองคก์รแบบเป็น
พนัธมติร เครอืข่าย หรอืขบวนการ) ในขณะเดยีวกนัก็ท าให้เกิดความกระจ่างชดัขึ้นอีกว่า 
การรวมตวัของกลุ่มและองค์กรภาคประชาสงัคมเหล่านัน้ เกดิขึ้นได้ เพราะต่างมจีุดมุ่งหมาย
สนองตอบต่อประเดน็ทางสงัคม (Social issue) ความเป็นประชาธปิไตยในทางการเมอืง การต่อต้าน
คอรร์ปัชนั การต่อตา้นการบดิเบอืนการใชอ้ านาจ ฯลฯ ไปในทางเดยีวกนัและสนับสนุนซึง่กนัและกนั 
รวมทัง้ยงัอธิบายได้อีกว่า การรวมตัวกันเพื่อการดงักล่าวนัน้ เกิดขึ้นได้ เพราะเป็นผลจาก 
การท างานตามความสามารถของการสื่อสารของโลกไซเบอร์และเป็นไปตามกระบวนการผลติ
ของขอ้มลูขา่วสารทีท่ างานควบคู่ไปกบักลไกทางสงัคมและการเมอืง 
  



บทท่ี 5 
 
 

ความใหม่ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมของไทย 
 
โครงสร้างใหม่ของการส่ือสาร 
 

จากการศกึษาการปฏบิตักิารของขบวนการทางการเมอืงของทัง้คนเสือ้เหลอืง คนเสือ้แดง 
และคนเสือ้หลากส ีในระหว่างปี พ.ศ. 2549 จนถงึ พ.ศ. 2554 ผูว้จิยั พบว่า โครงสรา้งการสื่อสาร 
ในสงัคมของไทยได้เปลี่ยนไปจากเดมิแล้วโดยสิ้นเชงิ โดยเป็นผลมาจากการท างานของกลไก
การสื่อสารของโลกไซเบอรท์ี่ผนวกรวมเขา้กบัการสื่อสารแบบเดมิ และได้สถาปนาการสื่อสาร
แบบใหม่ที่มอีงค์ประกอบ 5 ส่วนด้วยกนั คอื 1) การสื่อสารของสื่อที่มโีครงสร้างแบบกระจาย
ออกจากศูนยก์ลาง ประกอบดว้ย ทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวีทีอ้งถิน่และวทิยุชุมชน 2) การสื่อสาร
ของสื่อทีม่โีครงสรา้งการสื่อสารแบบเครอืขา่ย ประกอบดว้ย เวบ็ไซต ์เวบ็บลอ็ก เวบ็บอรด์ การส่ง
ขอ้ความสัน้ การส่งชุดขอ้มลู การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์และยทููบ ฯลฯ  
3) การสื่อสารทางตรงของการจดักิจกรรมทางการเมอืง เช่น การจดัการชุมนุมทางการเมอืง   
4) การแปรผลกจิกรรมการผลติของสื่อโดยปกตใิหเ้ป็นการสื่อสารทางการเมอืง เช่น การจดัรายการ 
ทวีขีองรายการเมอืงไทยรายสปัดาห์สญัจร หรอื รายการครอบครวัความจรงิวนันี้สญัจร ซึ่ งม ี
การจดัรายการเหมอืนกับการบนัทกึเทปแต่จดัให้มลีกัษณะของการชุมนุมทางการเมอืงและ 
มกีารถ่ายทอดสดในรายการทวีดีาวเทยีมและสื่ออื่นๆ 5) พฒันาเทคโนโลยขีองการสื่อสารใหม่ๆ 
ซึ่งเป็นการรวมความสามารถของเครื่องมอืของการสื่อสารทัง้ในการแพร่กระจายในการเขา้ถงึ
ขอ้มูลข่าวสาร และ สรา้งความเขม้เขน้ของการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นที่มต่ีอขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงเขา้กบัเครอืข่ายการถ่ายทอดสญัญาณ
ภาพและเสยีงของโครงข่ายดาวเทยีม หรอืการเชื่อมโยงประเดน็จากทวติเตอร ์เฟซบุ๊ค เขา้กบั
การเผยแพร่ของบล็อก เว็บไซต์ วทิยุชุมชน ทวีดีาวเทยีม รวมทัง้การเชื่อมต่อเข้ากบัการรายงาน
ขา่วของทวี ีวทิย ุและหนงัสอืพมิพท์ีเ่ป็นสื่อกระแสหลกั  
 แต่การท างานของกลไกการสื่อสารของโลกไซเบอร์ของไทยขา้งต้น นัน้ ไม่รวมกบั  
การสื่อสารของสื่อกระแสหลกัเป็นการสื่อสารโดยโครงสรา้งแบบตาข่าย (Nestcast structure) 
ตามการสรุปผลการศกึษาของ บอนเชค็ (Boncheck) ทีศ่กึษาการสื่อสารทางการเมอืงของการจดั 
การเลอืกตัง้และพรรคการเมอืงในสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว และเป็นสงัคมทีอ่ยู่
ในยคุหลงั - อุตสาหกรรมโดยพบว่ามกีารรวมโครงสรา้งแบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง (Broadcast  
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structure) กบัโครงสรา้งการสื่อสารแบบเครอืข่าย (Network structure) เขา้ดว้ยกนัโดยทีก่รณี
ของไทย ผู้วจิยั พบว่า ประการแรก โครงสรา้งของการสื่อสารแบบตาข่าย เป็นการรวมกนัของ 
การสื่อสารของสื่อที่มโีครงสรา้งแบบกระจายออกจากศูนยก์ลางเฉพาะส่วนทีเ่ป็นสื่อกระแสรอง 
คอื ทวีดีาวเทยีมและวทิยชุุมชน กบั การสื่อสารของสื่อทีม่โีครงสรา้งแบบเครอืข่าย ประการท่ีสอง 
การรวมโครงสรา้งของการสื่อสารทัง้ 2 ลกัษณะ เกดิขึน้ในพื้นที่นอกภาครฐั ไม่รวมเขา้กบัรฐั 
มหิน าซ ้า ยงัมลีกัษณะเป็นการปฏบิตักิารทา้ทายรฐั ปะทะกบัรฐั เสยีดว้ยซ ้าไป ประการท่ีสาม  
การท างานของการสื่อสารแบบตาขา่ยขา้งตน้ นอกจากจะรวมเอาโครงสรา้งของการสื่อสารสองแบบ
เขา้ดว้ยกนัแลว้ ยงัผนวกรวมเอาการสื่อสารทางตรงของกจิกรรมทางการเมอืง การตดิต่อสื่อสาร
ทางสงัคม ไปใชเ้ป็นทรพัยากรในการระดมก าลงัมวลชนส าหรบัการปฏบิตักิารทางการเมอืงอกีดว้ย 
 

 
ภาพท่ี 5.1 ลกัษณะของวถิกีารสื่อสารของรฐักบัการสื่อสารในพืน้ทีส่าธารณะของไทย 

 

 การสื่อสารทางการเมอืงของไทยในปจัจุบนั มโีครงสรา้งการสื่อสารทีแ่ตกต่างกนัโดย
สิ้นเชิง ระหว่างการสื่อสารของรฐัที่อาศัยการสื่อสารของสื่อโครงสร้างแบบกระจายออกจาก
ศูนยก์ลาง เช่น ทวี ีวทิยุ และหนังสอืพมิพ์ ฯลฯ แมจ้ะมกีจิกรรมการมสี่วนร่วมของการสื่อสาร  
อยู่บ้าง เช่น การโหวตคะแนน การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น การร่วมรบัฟงัความคดิเหน็ ก็จะ
เป็นไปแบบไมม่คีวามเขม้ขน้ แต่การสื่อสารแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในพืน้ทีส่าธารณะเป็นการสื่อสาร 

เป็นการสื่อสารตามโครงสร้างของการ 
กระจายออกจากศูนย์กลาง  เ ป็นการ 
สื่ อ ส า ร ข อ ง รั ฐ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร  ร ว ม ทั ้ง 
เป็นกลไกทีร่ฐัสามารถก ากบัควบคุมได ้

เป็นการสื่อสารที่มีโครงสร้างแบบตาข่าย ในพื้นที่ที่ไม่ใช่รฐั 
โดยมีสื่ อมวลชนที่ เ ป็นกระแสรองมาท าหน้าที่ ในการ
แพรก่ระจายขอ้มลูขา่วสารออกไปในวงกวา้ง เป็นการสื่อสารที่
ผสมรวมความเขม้ขน้ของการแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารเขา้ไป
ตามศกัยภาพของเครอืขา่ย และเป็นการสือ่สารทีร่ฐัไมส่ามารถ
ควบคุมก ากบัไดแ้มก้ระทัง่สือ่มวลชนแบบกระแสรอง 

ทีวี วิทยุ 



191 

ทีม่โีครงสรา้งแบบตาข่ายในพื้นที่ที่มสีื่อมวลชนกระแสรองซึ่งไดน้ าเอาความเขม้ขน้ของสื่อเชงิ
สงัคมและการสรา้งกจิกรรมต่างๆ ของการสื่อสารทางตรงมาต่อเตมิสสีนัใหก้บัการสื่อสารอยู่เสมอๆ 
แบบไม่รู้จกัเหน็ดเหนื่อย การสื่อสารของรฐัที่ยงัเป็นการสื่อสารแบบเดมินัน้ นับวนัจะผุกร่อน 
ลดความส าคญัลงและเป็นฝ่ายถูกกระท า แต่การสื่อสารที่เกดิขึน้ใหม่กลบัมพีลงัและอ านาจทะลุ
ทะลวงมากกว่า เป็นฝ่ายกระท าและจะน าไปสู่การหลอมรวมเป็นการสื่อสารที่มโีครงสรา้งแบบ 
ตาขา่ยจากสื่อมวลชนกระแสรองเขา้ไปแยง่พืน้ทีส่ ื่อกระแสหลกัมากขึน้ในล าดบัต่อไป 
 
จตวิุถีของการส่ือสารกบัขบวนการทางการเมือง 
 
 จตวิุถีของการส่ือสาร 
 แทท้ีจ่รงิการผสมผสานของกลไกการท างานของโลกไซเบอรท์ัง้ 5 ส่วนขา้งต้น เป็น
การรวมกนัของวถิขีองการสื่อสาร 4 องคป์ระกอบดว้ยกนั ประกอบดว้ย สองส่วนแรก เป็นการรวม 
กนัของการสื่อสารทีม่โีครงสรา้งกระจายออกจากศูนยก์ลาง (Broadcast Structure) ของทวีดีาวเทยีม 
วทิยชุุมชน และเคเบลิทวีทีอ้งถิน่ กบัการสื่อสารทีม่โีครงสรา้งแบบเครอืข่าย (Network Structure) 
ที่เกิดจากการท างานของอนิเตอร์เน็ต สองส่วนหลงั เป็นการความละเอียดที่ลกึลงไปของมติิ
ความเป็นเครอืข่ายของสงัคมที่แตกต่างกนัแต่มาท างานร่วมกนัโดยใกล้ชดิระหว่างการท างาน
ของสื่อเชงิสงัคมในพืน้ทีข่อ้มลูข่าวสาร ซึง่เป็นชุมชนของโลกเสมอืนจรงิ (Virtual Community) 
กบั สงัคมเครอืข่ายแบบชุมชนซึ่งมสี่วนผสมของการสื่อสารแบบเผชญิหน้ากบัความเป็นชุมชน
ทางกายภาพ (Physical Community) ผูว้จิยัเรยีกการท างานของวถิกีารสื่อสารทีเ่กดิขึน้ใหม่นี้ว่า 
จตุวถิขีองการสื่อสาร (Quartet Communication) โดยทีชุ่มชนทางกายภาพนี้ยงัรวมเอาการสื่อสาร
ทางตรงของการจดักจิกรรมทางสงัคมหรอืทางการเมอืงในรปูแบบต่างๆ มารวมไวด้ว้ย 
 การท างานของจตุวถิีของการสื่อสาร นัน้ จะมอีงค์ประกอบไปตามคุณลกัษณะของ
ความสามารถของวถิกีารสื่อสารแต่ละประเภท โดยในเบื้องต้นจะเป็นไปตามการอธบิายเรื่อง  
การสื่อสารตามโครงสรา้งแบบตาขา่ยของบอนเชค็ (Boncheck) ทีร่ะบุว่า 1) ส่วนทีเ่ป็นการสื่อสาร
แบบกระจายออกจากศูนย์กลาง จะท าหน้าที่ในการแพร่กระจายและเน้นการครอบคลุมของ 
การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร ความเป็นปจัจุบนั การถ่ายทอดความรูส้กึและอารมณ์โดยภาพและเสยีง 
เป็นต้น 2) ส่วนที่เป็นการสื่อสารแบบเครอืข่าย จะท าหน้าที่สรา้งความเขม้ขน้ของปฏสิมัพนัธ์   
มคีวามเรว็เป็นองคป์ระกอบพืน้ฐาน มกีารยดือายุขอ้มลูข่าวสารออกไปใหส้ามารถสรา้งปฏสิมัพนัธ์
โตต้อบไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ฯลฯ 3) การท างานของเครอืข่ายแบบเสมอืนจรงิหรอื
ในพื้นที่ข ้อมูลข่าวสารซึ่งในที่นี้ก ็คอืพื้นที่ของสื่อเชงิสงัคมที่อยู่รวมกนัเป็นเครอืข่ายตาม
ความสามารถในการจดัการของสื่อ เช่น บลอ็ก เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์การส่งขอ้ความสัน้ การส่งชุด
ขอ้มูล ยูทูบ ฯลฯ เป็นพื้นที่ที่สามารถสะท้อนความต้องการ ความคดิเหน็ที่มต่ีอประเดน็ต่างๆ 
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ทางสงัคมหรอืการเมอืงไดอ้ย่างเตม็ทีโ่ดยสามารถเลอืกทีจ่ะสื่อสารแบบไม่เปิดเผยตวัตนหรอืไม่
เผชญิหน้า ซึง่เท่ากบัเป็นทางเลอืกทีจ่ะใชเ้ป็นช่องทางในการประเมนิความต้องการทางสงัคมหรอื
การเมอืงไดอ้กีทางหนึ่ง 4) การท างานของเครอืข่ายตามวถิคีวามเป็นชุมชน เป็นการท างานของ
ความสมัพนัธ ์ความใกลช้ดิทีม่ต่ีอกนัและกนัตามวถิขีองความเป็นชุมชนละแวกบา้น สงัคมแบบ
เครอืญาตพิีน้่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงัคมชนบท 
 การท างานของจตุวถิขีองการสื่อสารตามคุณลกัษณะ 4 ประการขา้งต้น ไดส้รา้งบทบาท
ของการสื่อสารในสงัคมใหเ้ป็นไปด้วยความเขม้ขน้ ยกระดบัประสทิธภิาพของการเขา้ถงึขอ้มูล
ข่าวสาร และการแปรผลขอ้มูลข่าวสารเป็นความคดิสาธารณะไดก้วา้งขวางมากกว่าการสื่อสาร
แบบเดมิ ท าใหเ้รือ่งทีเ่ขา้ใจยากๆ แปรผลเป็นเรื่องทีส่ามารถท าความเขา้ใจได ้อกีทัง้ยงัสามารถ
ลดต้นทุนและย่นย่อระยะเวลาในการสื่อสารลงไปจากเดมิ ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องไม่เคยเกิดขึ้น
ภายใต้การสื่อสารแบบเดมิที่อาศยัแต่เพยีงการสื่อสารแบบกระจายออกจากศูนยก์ลางแต่เพยีง
อยา่งเดยีว 
 การท างานของจตุวถิขีองการสื่อสาร คอื กระบวนการทีส่รา้งความเขม้ขน้ของการสื่อสาร
และส่งผลต่อความเข้มข้นของการปฏิบตัิการทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งเร้า ต่อ 
การตอบสนองการสรา้งขอ้มลูความรูข้ ึน้ภายในเครอืขา่ยทัง้ในโลกของสื่อเชงิสงัคมหรอืเครอืข่าย
ของโลกเสมอืนจรงิและเครอืข่ายของสงัคมแบบชุมชนหรอืโลกของความเป็นจรงิทางกายภาพ 
ที่ด้านหนึ่ง ความเขม้ข้นของการสื่อสารได้ท าหน้าที่สร้างเครอืข่ายทางสงัคมตามลกัษณะของ
การแบ่งตัวทางสังคม (Segmentation) แต่อีกด้านหนึ่ง ความเข้มข้นดังกล่าวก็ไปปิดกั ้น 
ความแตกต่างของขอ้มูลข่าวสารของเครอืข่ายอื่นๆ ตามลกัษณะของการวิพากษ์คู่ตรงกนัขา้ม
ตามลกัษณะของการสรา้งขัว้ทางการเมอืง (Dichotomy Politics) ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีค่นเสือ้เหลอืง 
สรา้งขบวนการของตนเองขึน้จากการวพิากษ์ทกัษณิและเครอืข่ายไปพรอ้มกนั และเช่นเดยีวกนั
กบัที่คนเสื้อแดงสร้างขบวนการขึ้นจากการวพิากษ์การรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549  
การก่อตวัของคนเสือ้เหลอืงและคนเสื้อแดงขา้งต้น เป็นการก่อตวัหรอืสรา้งขัว้ทางการเมอืงขึน้
ตามกระบวนการของการสรา้งแกนทางสงัคม (Pillarization) พรอ้มกบัการวพิากษ์การเมอืงแบบ
คู่ตรงกนัข้าม (Binary Opposition) มากไปกว่านัน้ ยงัเป็นการผสมกบัองค์ประกอบอื่นๆ  
ทีห่ลากหลาย เป็นการรวมกนัทัง้ขบวนการทางสงัคม ขบวนการทางการเมอืงและขบวนการอื่น
รวมเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะขบวนการประชาสงัคม หรอืขบวนการของคนชัน้ล่าง  
ชนชัน้กลาง หรอืชนชัน้น า แต่ยงัรวมผลของการสื่อสาร (Media Effects) และการท างานทีเ่ขม้ขน้ 
ของกลไกของจตุวถิขีองการสื่อสารเขา้ไวด้ว้ย 
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 การช่วงชิงพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือสร้างความหมายของประชาธิปไตย 
 ลกัษณะของความเขม้ขน้ของการสื่อสารของจตุวถิขีองการสื่อสาร ทีผ่สมผสานระหว่าง 
วถิขีองการกระจายออกจากศูนยก์ลางและการสื่อสารแบบเครอืข่าย ไดท้ าใหก้ารปฏบิตักิารทาง
การเมอืงของคนเสือ้เหลอืงและคนเสือ้แดง สามารถสื่อสารต่อสาธารณะและสรา้งความเป็นไปได้
ในการเคลื่อนไหวทางการเมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแปรผลเรื่องทีเ่ขา้ใจไดย้ากๆ ใหเ้ป็นเรื่อง
ทีส่ามารถท าความเขา้ใจได ้โดยมกีารสรา้งการปฏบิตักิารของการสื่อสารในทางการเมอืงในสอง
ลกัษณะดว้ยกนั คอื หนึ่ง การทา้ทายกบัรฐัของคนเสือ้เหลอืงทีน่ าเสนอประเดน็วพิากษ์นโยบาย
ของรฐับาลทกัษิณและเครอืข่ายในเรื่องการคอร์รปัชนัทางนโยบาย ทุนนิยมพวกพ้อง ระบบ  
เครอืญาติ การบดิเบอืนการใช้อ านาจรฐั ในกรณีของคนเสื้อแดงก็จะเห็นได้จากการน าเสนอ
ประเดน็ของการต่อต้านรฐัประหาร ระบบอ ามาตยาธปิไตย ความไม่เท่าเทยีมทางสงัคมระหว่าง
คนชัน้สงูหรอืในเมอืงกบัคนชัน้กลางใหม่ในชนบท (ต่างจงัหวดั) สอง การทา้ทายต่อรฐัขา้งต้นนัน้ 
จะกระท าการไปพรอ้มๆ กบัการวพิากษ์อุดมการณ์ทีส่นับสนุนการสรา้งนโยบายนัน้ๆ ตามลกัษณะ
ของการเมอืงแบบดา้นตรงกนัขา้ม 
 การปฏบิตัิการของการสื่อสารทางการเมอืงข้างต้น เกิดขึ้นอย่างมปีระสทิธภิาพได้ 
กเ็พราะกระบวนการท างานของจตุวถิขีองการสื่อสาร ซึ่งเป็นกลไกการท างานของการสื่อสารที่
สนบัสนุนซึง่กนัและกนั ทัง้เป็นชุดของเครื่องมอื เป็นเครอืข่ายทีร่องรบัการเชื่อมโยงระหว่างพืน้ที่
ของข้อมูลข่าวสารและพื้นที่ของการปฏิบตัิการจรงิทางกายภาพ เป็นผลให้การเข้าถึงข้อมูล  
และน าเอาขอ้มูลนัน้ไปใช้ในกจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ สามารถด าเนินการไดส้ะดวก รวดเรว็ 
และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต ่ า ในขณะที่ความเข้มข้นของการสื่อสารของจตุวิถีของการสื่อสา ร  
ทีผ่สมผสานระหว่างวถิขีองการกระจายออกจากศูนยก์ลางและการสื่อสารแบบเครอืข่าย กไ็ดท้ า
ให้การแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารเป็นไปอย่างหลากหลายกว้างขวางไปตามวถิขีองการกระจาย  
ออกจากศูนย์กลาง ลกึซึ้งตามวถิีของการแลกเปลี่ยนสนทนาตามความเข้มข้นของเครอืข่าย  
จงึท าให้ประเดน็ในการท้าทายต่อรฐัและการวพิากษ์อุดมการณ์ในด้านตรงกนัขา้มเกดิขึน้อย่าง
หลากหลายและเข้มข้นตามไปด้วย ไม่ใช่เป็นการปะทะหรือเป็นความขัดแย้งคู่ใดคู่หนึ่ ง  
โดยล าพงั (ไม่ใช่ความขดัแย้งระหว่างขบวนการทางการเมอืงกับรฐั ไม่ใช่เป็นการปะทะต่อ
โอกาสและสถานะทางสังคมของชนชัน้น าเก่ากับชนชั ้นน าใหม่ และไม่ใช่การปะทะหรือ 
ความขดัแยง้ระหว่างขบวนการทางการเมอืงของคนเสือ้เหลอืงกบัคนเสือ้แดง) แต่เป็นการปะทะ
หรือความขดัแย้งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันทุกคู่ความขดัแย้ง เป็นความขดัแย้งระหว่างขัว้ทาง
การเมอืงที่ผลดักนัรุกผลดักนัรบัในบทบาทของการเป็นรฐับาล (เป็นรฐั ) โดยที่แต่ละขัว้ต่าง 
สรา้งกลไกการท างานของจตุวถิขีองการสื่อสารขึน้เพื่อสรา้งเครอืข่ายของการเคลื่อนไหวแบบ
มวลชนขึน้รองรบัการทา้ทายต่อรฐัและการวพิากษ์อุดมการณ์ในดา้นตรงกนัขา้ม เป็นการช่วงชงิ
พืน้ทีส่าธารณะ เพื่อสรา้งความหมายของการพฒันาประชาธปิไตยของขัว้ของตนเอง 
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 การช่วงชงิพื้นที่สาธารณะของขัว้ทางการเมอืงดงักล่าว นอกจากจะเกี่ยวข้องกบั  
การสื่อสารทางการเมอืงทัง้สองลกัษณะข้างต้นแล้ว ยงัมคีวามเกี่ยวข้องกบัมติิของการสร้าง
โครงสรา้งการสื่อสารแบบตาข่ายทีแ่ตกต่างกนัของเครอืข่ายทางสงัคมโดยกรณีของคนเสื้อเหลอืง
สรา้งเครอืข่ายขึน้ในพืน้ที่ของคนในสงัคมเมอืงและการพึง่พาสื่อเชงิสงัคม ในขณะทีค่นเสื้อแดง
สรา้งเครอืข่ายจากความแนบแน่นของทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ และวทิยุชุมชน ทีไ่ปโยง
เขา้กบัวถิสีงัคมแบบชุมชน ทัง้การสื่อสารแบบเผชญิหน้าและระบบอุปถมัภใ์นระดบัทอ้งถิน่ 
 
ความใหม่ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมของไทย 
 
 จตวิุถีของการส่ือสารกบัการเปล่ียนฐานทรพัยากร 
 บทบาทของการสื่อสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบองค์กรเพื่อรองรับ 
การปฏบิตักิารทางการเมอืงขา้งตน้ ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งเฉพาะการถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืเท่านัน้ แต่ยงัมี
ผลมาจากการเปลี่ยนวถิีหรอืการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการสื่อสาร อนัเป็นส่วนผสมของ 
การท างานของโครงสรา้งการสื่อสารสองแบบ และการผนวกรวมเขา้ด้วยกนัในรายละเอยีดของ
ความลกึในการเป็นเครอืข่ายทัง้ตามความสามารถของเทคโนโลยกีารสื่อสาร และมติทิีห่ลากหลาย
ของเครอืขา่ยของสงัคมแบบชุมชนในความเป็นจรงิ ทีม่รีายละเอยีดของประสบการณ์และประวตั ิ
ศาสตร ์ความรูส้กึผูกพนั รวมทัง้อารมณ์ความรูส้กึ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการก าหนดคุณค่า
และความเชื่อ โดยองคป์ระกอบทัง้ 4 ประการของจตุวถิขีองการสื่อสารนัน้ท างานร่วมกนั เป็นชุด
ของเครือ่งมอืทีท่ างานสอดรบัซึง่กนัและกนั 
 การท างานของจตุวถิขีองการสื่อสารมคีวามเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกบัการพฒันา
ประชาธปิไตยทัง้ในเมอืงและชนบทของไทยตามบรบิทของสองนัคราประชาธปิไตย รวมทัง้มี
ความเกี่ยวข้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจและการเมอืงที่จะต้องแข่งขนักบัโลกตามกระแสของ  
โลกาภวิตัน์ มคีวามเกี่ยวข้องกบัการปะทะของสถานภาพทางสงัคมระหว่างชนชัน้น าเก่ากบั  
ชนชัน้น าใหม่ เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของขบวนการทางการเมอืงภาคประชาชน รวมทัง้เป็น
ส่วนหนึ่งของการสรา้งและการบ ารุงรกัษาขัว้ทางการเมอืง จนสามารถจะกล่าวไดว้่า จตุวถิขีอง
การสื่อสารมคีวามส าคญัต่อการจดัระเบยีบองค์กรและการปฏบิตักิารโค่นล้มทกัษิณ (ของคน 
เสือ้เหลอืง) และการต่อตา้นการรฐัประหาร (ของคนเสือ้แดง) ซึง่เป็นขอ้สรุปทีส่อดคลอ้งกบัขอ้เสนอ 
ของ มาคโิน (Makino) และชเิกโตม ิ(Shigetomi) ทีเ่สนอว่า การศกึษาเรือ่งขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมในประเทศก าลงัพฒันา ใหน้ าเอาเรื่องขอ้มูลข่าวสารและการสนับสนุนทางเทคโนโลย ี
รวมทัง้ความส าคญัต่อการก าหนดคุณค่าการยอมรบัและแบบแผนทางสงัคม มาร่วมพจิารณาเป็น
ทรพัยากรเช่นเดยีวกบัความจ าเป็นเรือ่งการเงนิดว้ย 
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 มากไปกว่านัน้ จตุวถิขีองการสื่อสาร ไม่ได้มคีวามหมายเฉพาะแต่การเป็นเครื่องมอื
ท างานของสื่อชนิดต่างๆ แต่ยงัรวมถงึความเป็นเครอืข่ายและความเป็นสงัคมแบบชุมชน ที่มี
ความเกีย่วขอ้งกบัการก าหนดคุณค่าการยอมรบัทางสงัคม ซึง่จะเหน็ไดจ้ากทัง้คนเสือ้เหลอืงและ
คนเสือ้แดง ต่างน าเอาเครือ่งมอืการสื่อสารทีม่อีงคป์ระกอบตามจตุวถิขีองการสื่อสารไปประกอบ 
การใช้ในลกัษณะที่เหมอืนกนัก็ตาม แต่ขบวนการทางการเมอืงทัง้สองขัว้ต่างก าหนดคุณค่า 
การยอมรบัและอุดมการณ์ทีแ่ตกต่างกนั มหิน าซ ้ายงัวพิากษ์และสรา้งการเมอืงแบบคู่ตรงกนัขา้ม
ดว้ยซ ้าไป จงึสรา้งผลลพัธท์ีแ่ตกต่างและตรงกนัขา้มกนัไปตามลกัษณะของประเดน็ของการสื่อสาร
และการก าหนดคุณค่าทางสงัคม และน าไปสู่การสรา้งความหมายของประชาธปิไตยทีแ่ตกต่างกนั 
ทัง้นี้ บทบาทของการก าหนดคุณค่าของการยอมรบัทางสงัคมทีเ่พิม่เตมิจากการพจิารณาเฉพาะแต่
การท างานของเครื่องมอืการสื่อสาร นัน้ สอดคล้องกับตัวแบบในการอธิบายถึงการท างานของ 
การสื่อสารทีม่คีอมพวิเตอรเ์ป็นสื่อกลาง (Computer - Mediated Communication) ซึง่มคีวาม
เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัอื่นๆ ไปพรอ้มกนั ทัง้ปจัจยัเชงิบรบิทและปจัจยัด้านข่าวสาร ของ บวิบาส 
(Bubas) 

ดงันัน้ ความเกี่ยวข้องการสื่อสารที่ไปมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
โอกาสทางการเมอืง ตามทฤษฎขีองทาโร่ (Tarrow) ทีอ่ธบิายว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้ง
ของโอกาสทางการเมอืงกบัรปูแบบการเคลื่อนไหวทางการเมอืงนัน้มคีวามเกี่ยวขอ้งต่อการก าหนด
ซึง่กนัและกนั นัน้ ค าว่า การสื่อสารทีพู่ดถงึขา้งต้นย่อมจะหมายความรวมถงึเทคโนโลยกีารสื่อสาร
ทีเ่ป็นเครือ่งมอื กบั ความเกี่ยวขอ้งของการก าหนดคุณค่าการยอมรบัทางสงัคม ทีผ่นวกรวมกบั
มติขิองเครอืข่ายทางสงัคมด้วย จงึกล่าวไดว้่า บทบาทของการสื่อสารขา้งต้น ไม่ใช่เป็นเรื่องใน
ระดบัเครื่องมอื แต่เป็นระดบัโครงสรา้งและความหมายของฐานทรพัยากรทีข่ยายความออกไป
จากเดมิ ผูว้จิยัสรุปว่า ความใหม่ทีเ่กดิขึ้นในขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมหรอืการปฏบิตักิาร
ทางการเมอืงของภาคประชาสงัคม นัน้ มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการท างานของจตุวถิขีองการสื่อสาร 
อยา่งแนบแน่น สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของ คาแนล (Canel.  1997 : 192 - 201) ในขอ้ทีว่่าลกัษณะ
ของความใหม่ที่เกิดขึ้นในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะเกิดขึ้นตามความขดัแย้งของ 
การสื่อสาร ทีเ่ป็นเรื่องของการสรา้งคุณค่า ความหมายและการขดัเกลาทางสงัคม ซึง่จะต่างไป
จากการด าเนินงานของสหภาพแรงงานหรอืพรรคการเมอืง ที่มฐีานะเป็นเครื่องมอืและกลไก  
ทางสงัคม  

นอกจากนัน้ ผูว้จิยัยงัพบว่า การท างานของการสื่อสารทีเ่ขม้ขน้ของจตุวถิขีองการสื่อสาร 
(คุณค่าและความหมายที่สรา้งขึน้ใหม่) ได้ท าให้การแปรผลความคดิสาธารณะที่มต่ีอเหตุและ
ผลต่างๆ ที่มต่ีอประเดน็ทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม เป็นไปด้วยความเขม้ขน้พรอ้มกบั 
การทา้ทายต่อระบบสงัคมหรอืความชอบธรรมเดมิทีเ่คยมอียู่อยา่งถงึรากถงึโคนตามไปดว้ย เช่น 
การท้าทายของขบวนการคนเสื้อเหลอืง ต่อรฐับาลพรรคไทยรกัไทยของทกัษิณและเครอืข่าย  
ในปี พ.ศ. 2549 รฐับาลสมคัร สุนทรเวชและรฐับาลสมชาย วงศส์วสัดิ ์ตามวาทกรรมทางการเมอืง
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ทีว่่าเป็นรฐับาลนอมนิีทกัษณิ แมว้่าทัง้สามรฐับาลจะมาจากการเลอืกตัง้ก็ตาม หรอืการต่อต้าน
การรฐัประหาร การประกาศโค่นล้มระบบอ านาจเก่าของขบวนการคนเสื้อแดง แมจ้ะต้องปะทะ
กบัฝ่ายทหารในระหว่างเหตุการณ์เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึง่ต่างเป็นผลพวงทีม่าจาก
การสร้างคุณค่าและความหมายของขบวนการที่มโีลกไซเบอร์หรอืการท างานของจตุวถิีของ  
การสื่อสารเป็นส่วนประกอบทัง้สิน้ 

อยา่งไรกต็าม ผูว้จิยักย็งัพบว่า ความใหมท่ีเ่กดิขึน้ขา้งต้นของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สงัคม (การปฏบิตักิารทางการเมอืง) นัน้ ไม่ไดเ้กดิขึน้ในขัน้ตอนของสงัคมยุคหลงั - อุตสาหกรรม 
และ ไม่ใช่การแปรผลความขดัแยง้ทางสงัคมเป็นประเดน็ทางการเมอืง แต่เป็นเรื่องของความ 
คบัขอ้งใจในการมสี่วนร่วมต่อการจดัระบบการปกครองหรอืประเดน็ทางการเมอืงโดยตรงและ
เกดิขึน้ในยคุสมยัก่อนทีจ่ะพฒันาเป็นสงัคมอุตสาหกรรม 
 

 การส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะกบัความแตกต่างจากรฐั 
 จตุวถิขีองการสื่อสาร เป็นการสื่อสารทีแ่ตกต่างไปจากการสื่อสารของรฐัทีม่แีต่เพยีง
การสื่อสารทีเ่ป็นไปตามโครงสรา้งของการสื่อสารแบบกระจายออกจากศูนยก์ลางเป็นส่วนใหญ่ 
มกีารพึง่พาสื่อแบบเดมิเป็นเครือ่งมอืในการสื่อสาร เช่น ทวี ีวทิยุ หนังสอืพมิพ ์เป็นการสื่อสารที่
เป็นไปตามช่วงชัน้บงัคบับญัชา แมว้่าจะมกีารสื่อสารทีเ่ป็นเครอืข่ายมาร่วมผสมบา้งกไ็ม่มากนัก
และไม่สามารถทีจ่ะสรา้งความเขม้ขน้ไดเ้พยีงพอต่อการสรา้งความเปลีย่นแปลงได้ เช่น การใช้
เว็บไซต์แบบ 1.0 ซึ่งเป็นการใช้เว็บไซต์เพื่อการอ่าน การรบัข้อร้องเรยีน มากกว่าที่จะเป็น  
การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น แต่จตุวถิีของการสื่อสาร ได้ท าให้การสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ  
มกีารสรา้งเครอืข่ายของการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนัอย่างเขม้ขน้ ประกอบด้วย
สื่อเชงิสงัคม เช่น เวบ็ไซตแ์บบ 2.0 เวบ็บลอ็ก เวบ็บอรด์ เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์ยทูบู การส่งขอ้ความ 
การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์บบกลุ่มรายชื่อ ฯลฯ เป็นการสื่อสารแบบเครอืข่าย (Social media 
network) มคีวามแนบแน่นกบัการสื่อสารแบบเผชญิหน้าของเครอืข่ายแบบสงัคมชุมชนและวถิี
ของความเป็นชุมชน ตามลกัษณะที่เกดิขึน้กบัการสื่อสารของคนเสื้อแดงในในต่างจงัหวดัหรอื
โดยรอบกรุงเทพมหานคร ประกอบกบัยงัมกีารสื่อสารแบบการกระจายออกจากศูนยก์ลางของ
สื่อแบบเดมิแต่เป็นสื่อแบบทางเลอืกของทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ และวทิยุชุมชน ซึง่ลว้น
แต่เป็นเครื่องมอืการสื่อสารที่รฐัไม่สามารถก ากบัได้ และเป็นการสื่อสารที่อยู่ในพื้นที่นอกรฐั 
ดงันัน้ จตุวถิขีองการสื่อสารได้สรา้งการสื่อสารขึ้นในพื้นที่สาธารณะ โดยสรา้งขัว้ทางการเมอืง 
ขึน้เป็นสองขัว้ ต่างฝ่ายต่างวพิากษ์ซึ่งกนัและกนัและท้าทายกบัส่วนที่เป็นรฐัที่อยู่ฝ่ายตรงกนั
ขา้มกบัขัว้อุดมการณ์ทางการเมอืงของตนไปพรอ้มๆ กนั 
 ลกัษณะของพืน้ทีส่าธารณะของไทย ขา้งตน้ ต่างไปจากพืน้ทีส่าธารณะของ ฮาเบอรม์าส 
(Habermas) กล่าวคอื (1) พืน้ทีส่าธารณะของฮาเบอรม์าส เป็นพืน้ทีท่ีป่ะทะกนัระหว่างประชาสงัคม
กบัรฐัในประเด็นทางสงัคม เป็นเรื่องของปจัเจกบุคคล กลุ่ม สงัคมและรฐั โดยมหีนังสอืพมิพ ์ 
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ซึง่เป็นการประกอบกจิการของชนชัน้กระฎุมพ ี(ไม่ใช่รฐั) ท าหน้าทีเ่ป็นสื่อกลาง แต่พืน้ทีส่าธารณะ
ของไทย เป็นการปะทะกันของขัว้อุดมการณ์ทางการเมอืง ไม่ใช่ประเด็นทางสงัคม ซึ่งเป็น
ต าแหน่งของความขดัแยง้ที่ยงัไม่ได้แยกตวัออกไปจากเรื่องของเศรษฐกจิและการเมอืง ไม่ได้
ปะทะระหว่างประชาสงัคมกบัรฐัเท่านัน้ ยงัมกีารปะทะกนัในระหว่างขบวนการประชาสงัคมหรอื
ในภาคส่วนของประชาชนที่แบ่งกันตามขัว้ตามไปด้วย มหิน าซ ้ายงัมกีารรวมเอาชนชัน้น า  
(ทีเ่ป็นผูบ้รหิารรฐั) เขา้มาเกี่ยวขอ้งรวมไวด้ว้ย (2) พืน้ทีส่าธารณะของฮาเบอรม์าส มหีนังสอืพมิพ ์
เป็นการแสดงความเป็นอสิระจากรฐั แต่ในพื้นที่สาธารณะของไทย การท างานของจตุวถิีของ 
การสื่อสารซึ่งมสีื่อหลายชนิดรวมกนัทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวีที้องถิ่น และวทิยุชุมชน รวมทัง้
เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต เป็นสื่อทีแ่สดงถงึความเป็นอสิระจากรฐั (3) พืน้ทีส่าธารณะของฮาเบอรม์าส  
เป็นการอธบิายเพื่อจดัระเบยีบองค์กรของภาคส่วนทางสงัคม (ประชาชน) โดยมหีนังสอืพมิพ ์
เป็นทรพัยากรที่ส าคัญในการต่อรองกับรฐัและระบบสงัคมเดิม แต่พื้นที่สาธารณะของไทย  
เป็นการอธบิายถงึการจดัระเบยีบองคก์รภาคประชาชนทีแ่บ่งตวัออกเป็นสองขัว้ตามอุดมการณ์
ทางการเมอืง โดยที่แต่ละขัว้ต่างฝ่ายต่างก็จะมกีารรวมชนชัน้น าไว้ด้วย ต่างฝ่ายต่างใช้จตุวถิี
ของการสื่อสารเป็นเครื่องมอื ดา้นหน่ึง ปะทะกนักบัขัว้ตรงกนัขา้มในพืน้ทีส่าธารณะ อกีดา้นหน่ึง 
กป็ะทะกบัรฐัและการสื่อสารแบบเดมิ (ซึ่งมกัจะเป็นคู่ตรงกนัขา้มในการสรา้งเป็นพนัธมติรของ
ขบวนการโตก้ลบั) 
 จากการเปรยีบเทียบข้างต้น จะพบว่า พื้นที่สาธารณะของฮาเบอร์มาส อธบิายถึง  
การขดักนัของสงัคมทีจ่ะน าไปสู่การจดัระเบยีบใหม่ในทางสงัคมระหว่างประชาสงัคมกบัรฐัแต่ใน
กรณีของไทย โลกไซเบอรแ์ละจตุวถิขีองการสื่อสารนัน้ อธบิายถงึการขดักนัในพื้นที่สาธารณะ
ระหว่างขัว้อุดมการณ์ทางการเมอืง (ขัว้ทางสงัคม) มลีกัษณะช่วงชงิการสร้างความหมาย   
การช่วงชงิพืน้ทีส่าธารณะ พรอ้มๆ กบัการจดัระเบยีบกบัรฐั 
 
 สถานะใหม่ของการส่ือสาร : เคร่ืองมือ โครงสร้าง และข้อมลูข่าวสาร 
 ผู้วจิยั พบว่า โลกไซเบอร์ไม่ได้สร้างผลกระทบเฉพาะส่วนที่เป็นเครื่องมอืของ  
การสื่อสารเท่านัน้ โครงสรา้งการสื่อสารแบบใหม่ ไดส้รา้งปฏสิมัพนัธก์บัเครอืข่ายของสงัคม ทัง้ผ่าน
การท างานของเครอืข่ายของสื่อเชงิสงัคมและเครอืข่ายของวถิสีงัคมชุมชน จนน าไปสู่การสรา้ง
การสื่อสารทีเ่ขม้ขน้ในสงัคม โดยผลของการสื่อสารทีเ่ขม้ขน้ นัน้ ไดน้ าไปสู่การเปลีย่นแปลงต่างๆ 
ตามล าดบั เช่น การพฒันาการสื่อสารจากลกัษณะเครอืข่ายไปสนับสนุนต่อการสร้างขัว้ทาง
การเมอืง การกระจายขอ้มูลข่าวสาร การนัดหมายระดมก าลงัของมวลชน รวมทัง้การยกระดบั
ความรูใ้หม่ๆ หรอืการแปรผลเรื่องที่เขา้ใจไดย้ากให้เป็นเรื่องที่สามารถเขา้ใจไดง้่ายและสื่อสาร
กนัโดยทัว่ไป ตลอดจนการรองรบัต่อการสรา้งเครอืข่ายทางความรูแ้ละอุดมการณ์ทางการเมอืง ฯลฯ 
 ผลจากการท างานของโลกไซเบอรข์า้งต้น ท าใหส้ถานะของการสื่อสารพฒันาออกไป
จากเดมิทีเ่ป็นเรื่องของเครื่องมอื การเป็นตวักลาง การเป็นเวทขีองการสรา้งความคดิสาธารณะ 
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และการเป็นพืน้ทีข่องการต่อสู ้ช่วงชงิการสรา้งความหมาย ซึง่เป็นผลจากการท างานร่วมกนัของ
ขอ้มูลข่าวสารที่เข้มขน้ของจตุวถิขีองการสื่อสาร ซึ่งมมีติขิองการผนวกรวมกบัความเป็นไปใน 
ทางสงัคม เป็นผลใหค้วามส าคญัของขอ้มลูข่าวสารและประเดน็ทางสงัคม กลายเป็นองคป์ระกอบ
ทีส่ าคญัในการวเิคราะหป์ญัหารว่มกบัประเดน็ทางเศรษฐกจิและการเมอืง 
 

 
ภาพท่ี 5.2 การเปลีย่นแปลงของการวเิคราะห ์เศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคม 

 
 นอกจากนัน้แลว้ จตุวถิขีองการสื่อสาร ยงัจะไปสนับสนุนการท างานตามกระบวนการ
สรา้งกรอบซึง่ลว้นแต่ต้องอาศยัขอ้มลูข่าวสารและการแลกเปลีย่นเพื่อน าไปสู่การสรา้งพนัธมติร
หรอืการสร้างความร่วมมอืเพื่อการปฏบิตักิารทางการเมอืง ไม่ว่าจะเป็นการท างานของกรอบ
การเชื่อมโยง กรอบการขยายความ กรอบการขยายตวั และกรอบของการเปลีย่นผ่าน จงึเท่ากบัว่า 
การท างานของจตุวถิขีองการสื่อสาร เป็นการท างานร่วมกนัตามระบบความสมัพนัธท์ีส่รา้งขึน้หรอื
เป็นระบบการผลติขอ้มลูขา่วสารและการรบัรูท้ีเ่ป็นจรงิของสงัคม (เปรยีบเทยีบกบัความสมัพนัธ์
ของการผลติในระบบเศรษฐกจิ) โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นบทบาทจากผูร้บัสารใหเ้ป็นผูผ้ลติ
ขอ้มลูขา่วสาร สามารถสรา้งบทบาทของปจัเจกบุคคลใหแ้สดงความคดิต่อสาธารณะ ฯลฯ 
 
 ศนูยก์ลางความขดัแย้งไม่ได้เคล่ือนย้ายไปสู่ประเดน็ทางสงัคม 
 การปฏบิตักิารของขบวนการทางการเมอืงทัง้สองขัว้ของไทยทีส่รา้งปฏบิตักิารในระบอบ
ประชาธปิไตยของคนเสือ้เหลอืง คนเสือ้แดง และคนเสือ้หลากส ีตามการศกึษานี้ เป็นการยนืยนัว่า 
ศูนยก์ลางของความขดัแยง้ไม่ไดเ้คลื่อนยา้ยจากเรื่องการผลติทางเศรษฐกจิไปสู่เรื่องทางสงัคม
เหมอืนกบัทีเ่กดิขึน้ในยโุรป แต่เป็นการน าเอาเรือ่งของขอ้มลูข่าวสาร เครอืข่ายทางสงัคม ตลอดจน
กระบวนการทางสงัคม ไปผนวกรวมเขา้เป็นกระบวนการของการปฏบิตักิารทางการเมอืงและ
การสรา้งขัว้ทางการเมอืง การทีศู่นยก์ลางความขดัแยง้ของไทยยงัคงผูกพนักบัศูนยก์ลางทีเ่ป็น
เรือ่งทางการเมอืงและเศรษฐกจิ เพราะว่ามคีวามขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้มคีวามเกี่ยวขอ้งอย่างแนบแน่น
กบัการขยายตวัของกระแสโลกาภวิตัน์ที่เป็นเงื่อนไขส าคญัของไทยที่จะต้องเร่งสรา้งเศรษฐกจิ
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ขึน้ใหม่ หลงัวกิฤตทิางการเงนิในปี พ.ศ. 2540 โดยทกัษณิและเครอืข่ายทีต่้องการน าพาเศรษฐกจิ 
ให้ก้าวตามแนวทางเสรนิียมใหม่ จงึน าไปสู่การต่อต้านโดยฝ่ายตรงกนัขา้มที่น าเสนอแนวทาง
ชุมชนนิยม ชาตินิยมและเศรษฐกิจพอเพียง และวิพากษ์การบรหิารประเทศของทกัษิณและ
เครอืข่ายด้วยการสื่อสารในประเดน็คอรร์ปัชนัทางนโยบาย ระบบทุนนิยมพวกพอ้ง ระบบเครอืญาต ิ
การบดิเบอืนการใชอ้ านาจ ฯลฯ เช่นเดยีวกบัการตอบโตก้ารรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 
ของคนเสือ้แดงทีว่พิากษ์การรฐัประหารดว้ยการสื่อสารในประเดน็ทางการเมอืงเรื่องการแทรกแซง
ของอ านาจนอกระบบ อ ามาตยาธปิไตย สองมาตรฐาน และความเหลื่อมล ้าทางสงัคม ฯลฯ 
 จงึการอธบิายขา้งตน้ กล่าวไดว้่า ศูนยก์ลางของความขดัแยง้ของไทยยงัเกี่ยวขอ้งกบั
ประเดน็ทางเศรษฐกจิและการเมอืง ต่างไปจากการอธบิายของทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทาง
สงัคมแบบใหม่ในยุโรปของ ลาคลาว (Laclau) และ มูฟฟ์ (Mouffe) ได้เน้นว่า ศูนยก์ลางของ
ความขดัแย้งได้เคลื่อนออกไปจากเรื่องการผลติไปเป็นเรื่องทางสงัคม โดยที่ทัง้สองเสนอให้ 
ยอ้นกลบัไปทบทวนการศึกษาความสมัพนัธ์ทางสงัคมและการขดัเกลาทางสงัคมแทนการให้
ความส าคญัต่อความสมัพนัธแ์ละการเอารดัเอาเปรยีบทางเศรษฐกจิการผลติ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า 
ในกรณีของไทยก็จ าเป็นที่จะต้องการศกึษาความสมัพนัธ์ทางสงัคมและการขดัเกลาทางสงัคม
ดว้ยเช่นกนั เพราะเรื่องดงักล่าวเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัที่ตดิตวัมากบัการก าหนดคุณค่าของ
ขอ้มูลข่าวสารและความเกี่ยวข้องของเครอืข่ายทางสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมตามวถิี
ชุมชนทางกายภาพ ซึง่จะท าให้บรบิทของความแตกต่างระหว่างความเป็นเมอืงกบัชนบท และ
บรบิทของสองนคัราประชาธปิไตยมคีวามชดัเจนมากขึน้ไปจากเดมิ 
  
 จตวิุถีของการส่ือสาร ทุนใหม่ ทุนทางสงัคมของการพฒันาประชาธิปไตย 
 การท างานของจตุวถิขีองการสื่อสารซึง่เป็นการท างานร่วมกนัของเทคโนโลยกีารสื่อสาร
ทัง้แบบเก่าและใหม่ ที่มอีงค์ประกอบหลายๆ ส่วนรวมเขา้ด้วยกนั เป็นการท างานร่วมกนัของ
โครงสรา้งการสื่อสารแบบกระจายออกจากศูนยก์ลางกบัการสื่อสารแบบเครอืข่ายและเกดิเป็น
โครงสรา้งของการสื่อสารแบบตาข่ายขึน้ในพืน้ทีส่าธารณะ ในพืน้ทีน่อกภาครฐั โดยเป็นการท างาน
รว่มกนัของสื่อมวลชนกระแสรองกบัเครอืข่ายของอนิเตอรเ์น็ตและเครอืข่ายของสงัคมแบบชุมชน
ทางกายภาพ มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัการรวมเครอืข่ายของ วารเ์น็ต กบั เครอืข่ายของสงัคมชุมชน
แบบวารงุของอนิโดนีเซยี กรณขีองลสัการ ์จฮิดั (Laskar Jihad) ของอนิโดนีเซยีในปี ค.ศ. 1999 
การชุมนุมใหญ่ของประชาชนทีเ่อด็ซาเป็นครัง้ที ่2 ในปี ค.ศ. 2001 เพื่อขบัไล่เอสตราดา ทีฟิ่ลปิปินส ์
การเคลื่อนไหวทางการเมอืงแบบมวลชนของขบวนการสเีขยีวของคนอหิร่านในปี ค.ศ. 2009 
การเคลื่อนไหวทางการเมอืงครัง้ใหญ่ของอยีปิต์ รวมทัง้กลุ่มประเทศอาหรบั ในปี ค.ศ. 2011 กรณ ี
ศกึษาเหล่านี้ ลว้นแต่สะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างความก้าวหน้าของเทคโนโลยกีารสื่อสารทีถู่กน า 
ไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตักิารทางเมอืง เป็นการแสดงความแนบแน่นระหว่างการเดนิทาง
ของขอ้มลูขา่วสารจากพืน้ทีข่องการสื่อสารในโลกไซเบอรก์บัสงัคมแบบเครอืขา่ยของระบบสงัคม
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ที่มผีลต่อการปฏบิตัิการทางเมอืงทัง้สิ้น เป็นการแสดงถึงความสมัพนัธ์ของการเชื่อมโยง  
การเดนิทางของขอ้มลูขา่วสารจากพืน้ทีข่องโลกเสมอืนจรงิ (โลกขอ้มลูข่าวสาร) กบั การปฏบิตักิาร 
ทางการเมอืงตามผลของการรบัรูท้ีเ่ป็นจรงิของสงัคมในโลกทางกายภาพ โดยดา้นหนึ่ง สะทอ้น
ความแนบแน่นต่อกนัและกนัของทัง้สองพื้นที่ อกีดา้นหนึ่ง ก็จะสะท้อนลกัษณะของบรบิทของ
สงัคมทีจ่ะเป็นพืน้ทีด่ดูซบัและการรว่มผลติ รว่มสรา้งขอ้มลูข่าวสารทีจ่ะไหลเวยีนยอ้นกลบัไปยงั
พืน้ทีข่องโลกขอ้มลูข่าวสาร ซึง่เป็นส่วนส าคญัของการสรา้งความคดิสาธารณะ มากไปกว่านัน้ 
ในการศกึษานี้ ยงัพบว่า ผลของความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบเครอืข่ายโดยเฉพาะในเครอืข่าย
แบบสงัคมชุมชนยงัน าเอาลกัษณะของความสมัพนัธแ์บบช่วงชัน้บงัคบับญัชาซึง่เป็นบทบาทของ
แกนน าหรอืผูป้ระสานงานในชุมชนไปผนวกรวมเขา้ดว้ยกนั จงึเท่ากบัว่า ความเขม้ขน้ของจตุวถิี
ของการสื่อสารนี้ ไดร้วมเอาการสื่อสารทัง้แบบแนวนอน ทีไ่หลเวยีนไปตามเครอืข่ายและทัง้ส่วน
ทีเ่ป็นขอ้มลูและไมใ่ช่ขอ้มลู กบั การประสานสัง่การหรอืการมอบหมายแบบช่วงชัน้บงัคบับญัชา 
รวมเป็นความเขม้ขน้ทีล่กึซึง้ตามลกัษณะของความเป็นระบบพวกพอ้งและระบบอุปถมัภท์ีด่ ารง
อยูใ่นสงัคมของไทย 
 จากการอธบิายมาตามล าดบัข้างต้น ผู้วจิยั มคีวามเห็นว่า จตุวถิีของการสื่อสารที่  
เกิดจากผสมผสานการท างานของเทคโนโลยกีารสื่อสารทัง้ในระดบัเครื่องมอืและโครงสร้าง   
ซึ่งเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายและมติิทางสงัคมรวมทัง้บรบิทของเศรษฐกิจ การเมอืงและสงัคมที่มี
ความเกีย่วขอ้งทัง้ประวตัศิาสตรแ์ละกระแสความนิยมต่างๆ ก าลงัถูกสรา้งขึน้ใหม่ องคป์ระกอบ
ทีเ่กดิขึน้จากการท างานร่วมกนันี้ เป็นผลท าใหค้วามขดัแยง้ในระดบัรากฐานทีด่ ารงอยู่ในสงัคม
ของไทยในมติต่ิางๆ สามารถทีจ่ะสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัได ้เป็นความสามารถของ
พลงัของการสื่อสารที่ผสมรวมกบัการท างานของกระบวนการทางสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่  
การรบัรูต้ามความเป็นจรงิของสงัคม ที่เป็นไปตามลกัษณะของการยอมรบัและร่วมก าหนดคุณค่า
รว่มกนัของสงัคม ประกอบกบับรบิทของสงัคมไทยทีม่คีวามขดัแยง้กนัทัง้ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ 
สงัคม และการเมอืงระหว่างภาคเมอืงกบัชนบทตามบรบิทของสองนัคราประชาธปิไตยอยู่แล้ว 
เมื่อความขดัแย้งนี้ปะทะกบักระแสของทุนนิยมเสรใีหม่และโลกาภวิตัน์ก็ย่อมจะเป็นเงื่อนไข 
ไปก าหนดแนวทางที่แตกต่างกนัระหว่าง แนวทางหนึ่งที่เลอืกจะเดนิตามโลกาภวิตัน์ แต่อีก
แนวทางหนึ่งเลอืกที่จะต่อต้าน ซึ่งเป็นปฏกิริยิาของความสมัพนัธร์ะหว่าง บรบิทของสองนัครา
ประชาธปิไตย โลกาภวิตัน์ และจตุวถิขีองการสื่อสาร 
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ค ำย่อ (Glossary) 
 

CMC theory  Computer - Mediated Communication theory 
CSOs   Civil Society Organizations 
DC00   Washington, DC in April 2000 
ESDA   Epifanio de los Santos Avenue 
EDSA 2   The Second People Power Revolution 
G30S   Gerakan 30 September 
G30s/PKI  Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (PKI)  
ICT   Internet and Communications Technology 
NSMs theory  New Social Movements theory 
PAD   People’s Alliance for Democracy 
POS theory  Political Opportunity Structures theory 
RMS   The Republic of the South Moluccas 
SMNs   Social Media Networks 
SMOs   Social Movement Organizations 
SMS   Short Messaging Service 
SMs theory  Social Movements Theory 
SVM   Sudan Vote Monitor 
UDD   United Front of Democracy Against Dictatorship 
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พพิทัธ์  ชนะสงคราม 
ผูอ้ํานวยการสถานีโทรทศัน์ดาวเทยีม ไทยทวีดี ี
สถานที ่  สถานีโทรทศัน์ดาวเทยีม ไทยทวีดี ี ถนนแจง้วฒันะ กรงุเทพมหานคร 
วนัสัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 
ถาม : มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบทบาทของสื่อต่อสงัคมในปจัจบุนั 
ตอบ : ผมพูดถงึบทบาทสื่อในเบื้องต้นนี้ว่า สื่อมนัไม่ใช่สื่อที่คนทัว่ไปเขา้ใจ การเกิด
ของสื่อ คนทัว่ไปเขา้ใจว่าบทบาทของสื่อคอืองคก์รทีท่าํหน้าทีอ่ย่างเทีย่งธรรม ทําหน้าทีใ่นการสื่อ
ขา่วสารอยา่งตรงไปตรงมา แต่ในความเป็นจรงิสื่อมนัถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืทางเศรษฐกจิ สงัคมและ
การเมอืง เป็นเครือ่งมอืทางอํานาจของนักธุรกจิทีต่้องการทีจ่ะตอกยํ้าใหม้นุษยเ์กดิการเป็นพวก
นิยม ใหป้ ัน่กเิลศมนุษยใ์หต้อ้งการเหน็รปู รส กลิน่ เสยีง ทีส่มบรูณ์ ใหต้อ้งการหลงไปในกลไกที่
ตนเองตอ้งการขายสนิคา้ในทางธุรกจิ เพราะฉะนัน้สื่อในอดตี ไม่ว่าจะเป็นทวี ีวทิยุ หนังสอืพมิพ ์
จงึเกิดขึ้นมาด้วยภารกิจตนเองโดยตรง เราจงึเห็นว่านักธุรกิจที่เป็นเจ้าของสื่อเป็นนักธุรกิจ  
ทีร่ํ่ารวยมหาศาลและมอีทิธพิลทางการเมอืง ทางเศรษฐกจิอยา่งมหาศาล  
 กลบักนัอกีดา้นหนึ่ง สื่อมนัถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืทางอํานาจของรฐัในทัว่โลกมาตัง้แต่อดตี
มาจนถงึปจัจุบนั การเกดิของสื่อไม่ว่าวทิยุ ทวี ีกต็ามในอดตีมนัอยู่ภายใต้เครื่องมอืของกองทพั 
เพราะฉะนัน้วทิยุบ้านเรากต็าม ทวีบีา้นเราก็ตาม ในอดตีอยู่ภายใต้กองทพับก มนักเ็ห็นชดักนั 
เพราะว่ากองทพัเหล่านี้ต้องการใช้สื่อเหล่านี้ไปสรา้งความมัน่คงแห่งรฐัในสไตล์ที่เค้าต้องการ 
เมือ่ใดกต็ามทีเ่คา้มคีวามคดิเหน็ว่าลทัธบิางลทัธเิป็นพษิภยัสําหรบัเขา เขากจ็ะใชส้ื่อเหล่านี้เป็น
เครือ่งมอืในการโฆษณาเพื่อใหค้นเชื่อว่ากลุ่มอกีกลุ่มหนึ่ง ฝ่ายอกีฝ่ายหน่ึง เป็นศตัรใูนความมัน่คง
แห่งรฐั เพราะฉะนัน้จงึไมน่่าแปลกทีใ่นอดตีมนัจงึมวีทิยุยานเกราะ ทวีชี่อง 3 ทวีชี่อง 5 ทีเ่ขา้มามี
บทบาท ในส่วนของรัฐก็ใช้สื่อเพื่อสร้างความมัน่คงให้กับรัฐให้คนเชื่อ เป็นเครื่องมือใน  
การโฆษณาชวนเชื่อ ในซกีของธุรกจิเป็นเครื่องมอืในการโฆษณาเพื่อใหค้นมาสนับสนุนซือ้สนิคา้
เพราะฉะนัน้ในซกีของคน 2 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกจิก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นนักการเมอืง ไม่ว่าจะเป็น
อํานาจรฐัก็ตาม เขารูถ้งึสมรรถนะของสื่อตรงนี้ แล้วก็มาใช้เครื่องมอืของมนัมาอย่างยาวนาน 
เพราะฉะนัน้ทีห่ลายคนบอกว่าสื่อตอ้งเป็นกลาง ในมมุมองผม ผมมองว่าเหลวไหล  
 เวลาไปที่ไหนผมชอบพูดว่า คนบ้านผมตวัดํามนัก็สวย คนอสีานตวัดํามนัก็สวย แต่
เดีย๋วนี้สื่อบอกว่าต้องไวทเ์ทนนิ่ง ต้องขาว เป็นการสรา้งภาพของการโฆษณาขายเครื่องสําอาง 
จนเด็กวยัรุ่นก็ตาม คนต่างจงัหวดัก็ตาม ต่างมคีวามรู้สึกดําไม่สวย ขาวสิสวย เพราะฉะนัน้  
การไปซื้อสนิคา้ที่กนิแลว้ตวัขาว ครมีทีท่าแลว้หน้าขาว ที่แอบไปฉีดกนัใต้ถุนโรงแรมมัง่ ใต้ถุน
หา้งสรรพสนิคา้มัง่ เพราะมคีวามเชื่อตามการตอกยํา้ค่านิยมของสื่อ  
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ถาม : การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัการสื่อสารของไทย 
ตอบ : สมยัก่อน บรรณาธกิารของหนังสือพิมพ์มบีทบาทมาก เจ้าของหนังสอืพมิพ ์ 
เจา้ของรายการทวีต่ีางๆ มบีทบาทมาก ใครๆ กต่็างเขา้หา แต่ปจัจบุนัน้ีไมใ่ช่ เพราะเคา้ไมจ่าํเป็น 
ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืกลางผ่านสื่อเหล่านี้แลว้ วนัน้ีผมสามารถสื่อสารตรงไปยงัสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ 
ผ่านเฟซบุ๊คโดยตรง เพราะฉะนัน้บทบาทของสื่อมนัเปลีย่นไป โครงสรา้งของการสื่อสารในส่วน
นี้มนัเปลีย่นไปแลว้ทัว่โลก 
 วนันี้สมาคมนักข่าว นักหนังสอืพมิพ์ สมาคมวทิยุโทรทศัน์ จะตําหนิสื่อที่เกดิขึน้ใหม่
ไม่ว่าจะเป็นทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวี ีวทิยุชุมชน ว่าไม่ใช่สื่อจรงิ เป็นสื่อเทยีม แต่ผมกลบัเหน็ว่า
เป็นสื่อจรงิ เป็นการสื่อสารทางตรง ทีไ่ม่ใชบ้ทบาทของสื่อกลางหรอืตวักลาง เทคโนโลยสีื่อสาร
มนัเกิดขึน้มามนัทนัสมยั พอมนัทนัสมยัมนัทําให้คนสามารถสื่อตรงได้ ยอ้นยุคกลบัไปสื่อตรง 
ซึง่กนัและกนั ผมคดิว่าสื่อตวันี้มนัเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะรบัใชค้นอยา่งแทจ้รงิ 
 ผมคดิว่าวนันี้ พอสื่อมนัพฒันามาถึงยุคนี้ ประโยชน์และคุณค่าของมนัถูกนํามาใช้
โดยตรงเพื่อคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมนัจงึเกิดขึ้น ววิฒันาการของสื่อ วทิยุหลวงตาบวัที่เป็นแนว
ธรรมะจงึเกดิขึน้ วทิยุชุมชนของพวกสนัตอิโศก วทิยุธรรมกาย แล้วต่อไปทวีมีนัก็จะตามมาอกี 
ความจรงิวทิยมุนัไมซ่บัซอ้น ต่อไปมนัรู ้มนัทนักนั ทวีกีท็ําไม่ยาก ต่อไปกลุ่มต่างๆ กแ็ตกไปอกี
ต่างๆ มากมาย มนักจ็ะผ่านมาเป็นเครื่องมอืของคนแต่ละกลุ่ม แต่ละประชาคม เช่น การเกดิเอ
เอสทวี ีดทีวี ีเอเชยีอพัเดท วอยซท์วี ีสปรงินิวส ์หรอืบลูสกาย จะเป็นสื่อทีท่ าหน้าทีส่ ื่อสารแบบ
เจาะจงกบัคนในกลุ่มเดยีวกนัมากกว่าสื่อสารกบัคนทัว่ไป 
 พฒันาการของเทคโนโลยกีารสื่อสารขา้งต้นไม่มที่าทวี่าจะหยุดลงแต่เพยีงเท่านี้ ยงัมี
เครือ่งมอืทีเ่ชื่อมต่อกบัสื่อใหม่ๆ  เหล่านี้ทีเ่รยีกกนัว่าอุปกรณ์เสรมิ (Application) ซึง่จะทําใหผู้ใ้ช้
สามารถจะมคีวามสามารถในการสื่อดงักล่าวไปเพื่อการต่างๆ ไดส้ะดวก รวดเรว็มากขึน้กว่าเดมิ 
สอดคล้องกบัคนเมอืง คนชัน้กลาง เยาวชน คนรุ่นใหม่ แต่ถ้าเป็นคนในภาคชนบท เครื่องมอื
เหล่านี้จะถูกนําไปใช่รว่มกบัการสื่อสารของวทิยุชุมชน 
ถาม : สื่อใหม่ๆ กบัการสื่อสารทางการเมอืงหรอืการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหว 
ทางการเมอืง 
ตอบ : ผมว่ามนัอยู่ที่การจะใช้เครื่องมอืเหล่านัน้ อะไรที่มนัมมีากในยุคนัน้ มนัต้องใช ้ 
ในยคุทีไ่ทยรบพมา่ใชด้าบไมไ่ดใ้ชปื้น บางทมีนักไ็มไ่ดใ้ชปื้นอยา่งเดยีว ผมเขา้ใจว่าการทีจ่ะมอง
ว่าทาํไมการไดม้าซึง่การสื่อสาร การไดม้าซึง่ประโยชน์ การไดม้าซึง่อํานาจ มนัตอบไม่ไดว้่าทําไม
อยา่งนี้ตอ้งใชด้าบสูก้นั และทําไมอนันี้ใชปื้นสูก้นั ใชร้ะเบดิสูก้นั ทีส่ําเรจ็ในแต่ละที ่ผมว่ามนัอยู่
ทีเ่ครือ่งมอือนัไหนทีม่นัมาก มนัมคีวามเหมาะสมสําหรบัความจาํเป็นทีส่อดคลอ้งของแต่ละกลุ่ม 
ของแต่ละประเทศ แต่ละที่ กลุ่มคนเสือ้เหลอืงมเีอเอสทวี ีของกลุ่มคนเสื้อแดงกม็วีทิยุเชยีงใหม ่
มขีวญัชยั ไพรพนา อนันี้มองว่าเป็นรายการความนิยมที่มต่ีอสนธแิละจตุพร กลุ่มคนเสื้อแดง 



221 

เหน็แบบมาจากเอเอสทวีมีาจากสนธ ิแต่กลุ่มคนเสือ้แดงทําไดด้กีว่า มทีวี ีมหีนังสอืพมิพ ์มวีทิย ุ
มเีวบ็ไซต ์ทวีกีค็อื เอเชยีอพัเดท วอยซท์วี ีแลว้แดงกม็ ีเวบ็ไซต์ทีจ่ดัเป็นรายการวทิยุ ทวี ีเขามี
ครบหมด เดีย๋วนี้จดัรายการวิทยุผ่านเว็บไซต์ได้เลย เพราะฉะนัน้กลุ่มคนแดงมทีุนสําหรบั 
การระดมกําลงัที่มากกว่า แลว้กก็ระจายเป็นทุนใหท้ําแบบเตม็รปูแบบ มปีระสทิธภิาพในการใช้
สื่อเครือ่งมอืทางการเมอืงมากกว่า  
 ปจัจบุนัจะเหน็ไดว้่าพรรคเพื่อไทย ทกัษณิใชส้ื่อพวกนี้ลงลกึและฐานกวา้งดว้ยมากกว่า
ยุคใดๆ ทัง้สิ้นที่เคยใช้ ปจัจุบนัผมว่าผลพวงของขอ้มูลที่มกีารสื่อสารของสื่อเหล่านี้มนัลุกลาม
ขยายผลไปเยอะแลว้ จนกระทัง่เวลาเรานัง่รถแทก็ซีจ่ะพบว่าคนขบัแทก็ซีเ่ขาจะเป็นฝ่ายอธบิาย
ใหเ้ราฟงัว่าเป็นเพราะอะไรเขาจงึสนับสนุนคนเสื้อแดงและทกัษณิ มนัถูกตอกยํ้ามาผ่านการลง
ลกึและขยายฐานพวกนี้ ในแง่ของการเคลื่อนไหวทางการเมอืง สื่อกเ็ป็นเครื่องมอื เป็นตวักลาง 
เป็นเทคโนโลย ีไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์หรอืเฟซบุ๊ค เป็นตวักลางของการสื่อสาร ไม่ใช่ความเป็นกลาง 
ในขอ้มลู ความเป็นไปของขอ้มลูขา่วสารทีผ่่านตวักลางเหล่านัน้กจ็ะเป็นไปตามสภาวะทางสงัคม 
เช่นทีม่กีารแบ่งเป็นสองขัว้ระหว่างฝา่ยไมเ่อาทกัษณิกบัอกีกลุ่มหนึ่งทีไ่มเ่อาอํามาตยาธปิไตย 
 

สมภพ บุนนาค 
นกักจิกรรมเคลื่อนไหวทางสงัคม 
สถานที ่  สถานีโทรทศัน์ดาวเทยีม ไทยทวีดี ีถนนแจง้วฒันะ กรงุเทพมหานคร 
วนัสมัภาษณ์ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

ถาม : มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบทบาทของสื่อต่อสงัคมในปจัจบุนั 
ตอบ : ปจัจุบนัโลกของเทคโนโลยขีอ้มลูข่าวสาร (IT) โลกของวทิยาศาสตรก์้าวหน้าขึน้มา 
มนัไดค้น้พบว่าการทีม่นุษยส์ื่อสมัพนัธก์นั สมยัก่อนเรยีกว่าโทรจติ คดิถงึกนั มนัไม่เป็นรปูธรรม 
เดีย๋วนี้มนัเห็นรูปธรรมหมดเพราะว่าธรรมชาติมนัค้นพบว่ามนุษย์มนัแยกจากกันไม่ได้เลย  
อย่างคุณกบัผมห่างกนัแค่นี้ เสยีงมนัก็อยู่แค่นี้ แต่ถ้าห่างกนัก็ไม่ได้ยนิ แต่เดีย๋วนี้ไม่ว่าอยู่ห่าง
แค่ไหน ผมพูดไปคุณไดย้นิ นี่คอืโลกของวทิยาศาสตรท์ี่มนัค้นพบในบรรยากาศ คนที่สามารถ
ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมอืเหล่านี้ขึ้นมามนัก็เอาไปใช้ในทางการอํานาจ เสริมอํานาจตัวเอง  
เพื่อผลประโยชน์ของตวัเอง เพราะฉะนัน้ความหมายของโลกาภวิตัน์มนักค็อืไม่มอีะไรทีผ่ดิคาด 
มนุษยค์ดิคน้ความสมัพนัธ์ใหม่ คุณจะกู่ก้องรอ้งตะโกนแบบไหนมนัไม่ไดห้าย อย่างน้อยเรานัง่
อยู่ทีน่ี่ ถ้ามคีนอดัเทปไวม้นักจ็ะถูกอดัเกบ็ไวแ้ลว้ แต่ถ้าสามารถนําสิง่นี้ไปถ่ายทอด อยู่ไกลแค่ไหน 
กไ็ดย้นิทีเ่ราพดูกนัมนัไดย้นิหมดเลย  
 ผมว่าสําคญัที่สุดว่ามนัจะใชใ้นทางการเมอืงไดอ้ย่างไร มนัก็เหน็ว่าการเมอืงคอือะไร 
การเมอืงคอือํานาจ เมือ่การเมอืงคอือํานาจ อํานาจทีจ่ะบงการทัง้หลายทัง้ปวง เหตุการณ์ต่อเนื่อง
ต่างๆ สมยัก่อนเรากแ็ค่คดิว่าใครกุมขอ้มลูคนนัน้มอีํานาจ แต่เดีย๋วนี้คนกุมขอ้มลูอย่างเดยีวไม่พอ
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ถา้คุณสื่อสารไมไ่ด ้เรือ่งของการสื่อมนัจงึกลายเป็นนวตักรรมของการผลติคดิคน้ทางการสร้างขึน้ 
ซึง่แน่นอนว่าอะไรทีม่นัถูกผลติขึน้มาแลว้ คนทีย่ดึกุมอยู่มนักเ็หมอืนเป็นปจัจยัการผลติอย่างหน่ึง 
ใครควบคุมปจัจยัการผลติมนัจะมอีํานาจทีจ่ะไปจดัการความสําคญัทางการผลติ คนทีเ่สยีเปรยีบ
ก็คอืคนที่รบัสาร เพราะฉะนัน้ในทางการเมอืงแน่นอน ตอนที่ผมไปประเทศเดนมาร์กมเีรื่องที ่
เค้าจะสรา้งถนน ผมกไ็ปดูในทวี ีเขาขึน้ตวัวิง่ตลอดเลยคอืใหข้อ้มูลข่าวสารตลอด เขาต้องการ
ประชามติของประชาชน การที่ตัง้คําถามหรอืสอบถามในภาคประชาชน มนัใช้เวลานานมาก  
6 เดอืน แลว้ประชาชนกเ็หน็เคา้กส็ามารถทีจ่ะเขา้ถงึอะไรได้ ผมกถ็ามว่า แลว้ประชาชนต้องไป
ลงประชามตแิบบไหน เคา้ก็สามารถลงประชามตผิ่านในนี้เลย แลว้ต้องเตรยีมการเรื่องการโกง
อยา่งไร เคา้บอกว่าโกงไม่ไดห้รอก เพราะว่าศกัยภาพของคนทีน่ัน่มนัสูงมาก เมื่อใดกต็ามทีเ่คา้
รูว้่าคุณเอาสื่อเขา้ไปใช้มนัเป็นเรื่องใหญ่มาก ตดิตะรางเอาง่ายๆ คอืการละเมดิสทิธแิบบที่ ใคร 
จะใช้แทนใครไม่ได้ ทางสวเีดนเค้าเรยีกเป็น การเมอืงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - politic) หรอื 
อีกตัวอย่างหนึ่งที่โคเปนเฮเกน โรงงานเคมีที่ตัง้มานานเป็นร้อยปีแล้ว  สร้างปญัหาให้กับ
ชาวบา้นแยะเยอะไปหมด จนชาวบา้นต้องประทว้ง มกีารใชก้ําลงั กแ็ก้ปญัหาไม่ได ้ในทีสุ่ดกใ็ห้
ประชาชนลงประชามติ สุดท้ายข้อสรุปชาวบ้านไม่เอาโรงงาน ทนีี้เมื่อไม่เอาโรงงาน ผู้ลงทุน  
กเ็ริม่มปีญัหา เขาก็ไปฟ้องรฐับาล รฐักต็้องหาเงนิมาจ่าย ประชาชนก็ต้องจ่ายภาษีเพิม่ขึน้เพื่อ
ชดเชยเรื่องดงักล่าว ปรากฏว่าชาวบ้านยอมเพิม่ภาษีไปเลยแล้วก็เอาโรงงานนี้ออกไป เดีย๋วนี้
กลายเป็นที่พกันักศึกษา เป็นพพิธิภณัฑ ์ประชาชนก็ได้ประโยชน์จากสิง่เหล่านี้ ต่างฝ่ายต่าง 
ไดป้ระโยชน์ ลกัษณะอยา่งนี้จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่ศกัยภาพของประชาชนสงู  
 เรื่องการประชาสมัพนัธ์ (Public relations) กบัประชามต ิเดีย๋วนี้มกีารใช้ตลอดเลย  
มกีารตัง้คําถามว่าจะเป็นการขดัขวางการลงทุนหรอืไม่ เค้าบอกว่า อนันี้เจา้หน้าที่รฐัอธบิายว่า
มนัไม่ขดัขวางในแง่ที่ว่าเมื่อผลกระทบสิง่แวดล้อมต่อชาวบ้านมนัสูงมาก ต้นทุนของชาวบ้าน 
มนัสูงดว้ย เพราะฉะนัน้การทีจ่ะอนุญาตใหม้โีรงงานหรอือุตสาหกรรมใดๆ กต็าม ผูล้งทุนกต็้อง
เข้าใจจุดนี้ เพราะฉะนัน้สิง่ที่สําคญัก็คอืพวกคุณต้องบรหิารภาษี คอืหมายถึงว่า Cost ของ 
การลงทุนต้องบวกดว้ยภาษทีี่เพิม่ขึน้ทีจ่ะคนืกลบัมาสู่ชุมชน ผมว่าเรากอ็ยากเหน็บา้นเมอืงเรา
เป็นแบบนี้ แต่มนัเป็นไปไดย้ากเนื่องจากประชาชน พืน้ฐานของเราไม่มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาตรง
นัน้ได ้เมื่อความเหลื่อมลํ้าทางการศกึษาเกดิขึน้ ความรูค้วามเขา้ใจทีแ่ตกต่าง ผูท้ี่ไดป้ระโยชน์  
กค็อืผูใ้ชอ้ํานาจ กลุ่มนัน้คอืใครกค็อืกลุ่มนกัการเมอืง 
ถาม   : การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัการสื่อสารของไทย 
ตอบ : เรื่องสื่อใหม่ ปจัจุบนัเรื่องเคเบลิทวีหีรอืทวีดีาวเทยีมเป็นสื่อใหม่ มนัพฒันาไป
ตามเทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้ การเปลีย่นแปลงไม่ใช่ทางเดยีว การเปลีย่นแปลงมลีกัษณะซบัซอ้น 
บางอย่างก็ใช้อยู่ บางอย่างกไ็ม่ไดใ้ช้ บางอย่างก็หมดสภาพไป ยกตวัอย่างเช่น กรมไปรษณีย์ 
โทรเลขหมดสภาพไป จดหมายกไ็มม่คีนใช ้ศาลกย็อมรบัคําชีแ้จงผ่านแฟกซแ์ลว้ เมื่อก่อนไม่รบั 
ความละเอยีดถีถ่ว้นของการสื่อขา่วมลีดลง ผูท้ีร่บัสื่อถ้าไม่มศีกัยภาพพอทีจ่ะตคีวามกจ็ะสบัสนได้ 
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โดยสรุปไม่ว่าสื่อจะพฒันาไปมากน้อยขนาดไหน ศกัยภาพคนจะต้องตามให้ทนัไปดว้ย ปญัหา
อยา่งหนึ่งในเวลานี้ทีส่าํคญัคอื ระบบการศกึษาของเราอ่อน ประเดน็นี้สําคญัอยู่ตรงทีว่่า ปจัจุบนั
แมว้่าสื่อจะพฒันาไปอยา่งไรกต็าม คนลงรายละเอยีดลกึลงไปยงัน้อย อยู่แต่หวัขอ้ ฟงัแต่กระแส 
แลว้กเ็ดนิตามหวัขอ้หรอืกระแสเลย อนันี้อนัตราย เราเป็นอย่างนี้มาเกอืบ 10 ปีมาแลว้ อย่างน้อยก็
เกนิ 5 ปี อยา่งน้อยกต็ัง้แต่เริม่ตน้กลุ่มพนัธมติร คอืกระแสมวลชนมนัขึน้สูงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 - 
2547 เป็นตน้มา มลีกัษณะเดนิตามหวัขอ้มากกว่าเดนิตามรายละเอยีด  
 ตวัสื่อใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อใหม่ก็ตาม สื่อเก่าก็ตาม ที่พฒันามาบวกรวมเขา้ด้วยกนั
อย่างปจัจุบนั เราพฒันาขอ้มลูไปยงัการสื่อสารแบบเรว็ๆ มากขึน้ ความเรว็เขา้มา สิง่ทีจ่ะต้อง
เขา้มาสรา้งสมดุล (Balance) คอืความชา้และความละเอยีด คือตวัสื่อมนัทําใหเ้กดิความเรว็เกิด
หวัขอ้ แล้วคนไม่ลงรายละเอยีด นัน่แสดงว่า ถ้ามนัจะต้องปรบัตวั ต้องสรา้งดุลขึน้มาให้สมดุล 
มนัตอ้งเอาความชา้เขา้มาดุล เอาความละเอยีดเขา้มาดุล ผมคดิว่ามนัเป็นลกัษณะคู่ขนานไปดว้ยกนั 
แต่ถ้าเป็นคู่ขนาน คนกจ็ะไม่เดนิตามหวัขอ้ คอืกระบวนการระหว่างหวัขอ้กบัรายละเอยีดมนัจะ 
ตอ้งถ่วงดุลกนัภายใน  
ถาม : สื่อใหม่ๆ กบัการสื่อสารทางการเมอืงหรอืการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหว 
ทางการเมอืง 
ตอบ : พนัธมติรคบัข้องเรื่องอะไร มนัคับข้องในเรื่องของบรรยากาศ หนึ่ง ปญัหา
เศรษฐกจิแก้ไม่ได้ เกดิความขดัแย้งทีเ่ป็นความเหลื่อมลํ้ากนัก็คอื ทกัษณิใช้นโยบาย ลด แลก 
แจก แถม กบัคนชัน้ล่าง คนชัน้กลางกร็ูส้กึว่าไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย คนชัน้กลางกร็ูส้กึมนัไม่มี
ประโยชน์กบัเคา้เลย ความเป็นเหตุเป็นผลของทัง้สองส่วนก็เริม่สะสม พนัธมติรยงัรูส้กึว่าเรื่อง
การเอาเงนิไปแจกชาวบา้น รกัษา 30 บาทรกัษาทุกโรค แต่ในขณะเดยีวกนั คนมสีตางคต์้องเป็น
คนจา่ย จะเหน็ความแตกต่างของการอธบิายปรากฏการณ์ทางสงัคมระหว่างคนเสือ้เหลอืงกบัคน
เสื้อแดง ในขณะที่คนเสื้อเหลอืงจะอธบิายถงึความคบัขอ้งใจ ความไม่เป็นธรรมแบบนามธรรม 
แต่การอธิบายทางการเมืองของคนเสื้อแดง อธิบายได้จากการพึ่งพาพรรคการเมอืงที่เอื้อ
ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ที่ไม่เคยมพีรรคการเมอืงใดทํามาก่อน และในด้านเศรษฐกิจก็ได้รบั
ประโยชน์ต่างๆ โดยตรงจากผูใ้หไ้ปถงึผูร้บัโดยตรงแบบมอืถงึมอื 
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นายสุปัน รักเช้ือ 
บรรณาธกิารสาํนกัขา่ว ไอเอน็เอน็ 
สถานที ่  โรงแรมเอสซ ีปารค์ ถนนเลยีบทางด่วนเอกมยั - รามอนิทรา กรงุเทพมหานคร 
วนัสมัภาษณ์  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 
ถาม : มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบทบาทของสื่อต่อสงัคมในปจัจบุนั 
ตอบ : การนําเสนอเรื่องของสื่อในปจัจุบนัมผีลต่อการสรา้งการรบัรูข้องคนโดยทัว่ไป
เป็นอยา่งมาก ดูจากการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเรื่องเยอรมนัทีแ่ฟนบอลเขารอ้งไหเ้พราะฟงัเพลง
ชาติเยอรมนั สํานึกในความเป็นชาติ เขารกัชาติ แต่ภาพที่สื่อ โทรทศัน์ที่คนได้ดูกันทัว่โลก 
กลบัไปนําเสนอในช่วงทีเ่ยอรมนัถูกยงินําไป 2 : 0 เหมอืนจะบอกว่าเยอรมนัแพ ้จงึทําใหแ้ฟนบอล
ชาวเยอรมนัผู้หลัง่น้ําตาคนนัน้ ออกมาโวยวายว่าเขาจะฟ้องยูฟ่า เพราะทําให้เขาได้รบั 
ความเสยีหาย ดงันัน้ การทําหน้าที่เป็นผู้เสนอของสื่อจงึเป็นบทบาทที่สําคญัมากในการรบัรู้ 
ของผูค้น  
ถาม   : การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัการสื่อสารของไทย 
ตอบ : มสีองประเดน็ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนั คอื เทคโนโลยกีบัตวัสาร (Message) เช่น 
ขอ้ความสัน้ (SMS) หรอื ทวติเตอร ์ผมคดิว่ามนัคอืเทคโนโลย ีเป็นเครื่องมอืสําหรบัการนําพา
ตวัสารของผู้ส่งไปยงัผู้รบั ประเดน็ที่น่าสนใจคอื ทวติเตอรจ์ะสื่อสารโดยขอ้ความสัน้ๆ เหมอืน 
SMS เหมาะสาํหรบัการกระตุน้เบือ้งต้น แต่จะมขีอ้จาํกดัในการอธบิายรายละเอยีด การพูดสัน้ๆ 
เหล่านี้ มผีลมาจากขอ้จาํกดัทางเทคโนโลย ีในกรณีของการส่งขอ้ความสัน้ SMS ในเมอืงไทยเรา 
มขีอ้หา้มไม่ใหส้่งขอ้ความเกนิกว่า 70 เคาะแป้นอกัษรต่อการส่งขอ้ความ 1 ครัง้ และส่งผลใหม้ี
การนําเอาเครือ่งหมายและนยัยะของสญัลกัษณ์มาช่วยในการอธบิายความ รวมทัง้การเวน้วรรค
จะมคีวามสําคญัอย่างยิง่ เช่น การรายงานข่าวของสํานักข่าวไอเอน็เอน็เมื่อวานทีร่ายงานผ่าน SMS 
ว่า “ตํารวจตรงัยงิเมยี ยงิพ่อตา ยงิตวัเอง” แต่บางสํานักส่งขอ้ความว่า “ตํารวจตรงัคลัง่ ยงิเมยี
พ่อตา” ซึ่งการที่ไม่เว้นวรรคระหว่างคาํว่า เมยี กบั พ่อตา ความหมายเปลี่ยนไปเลย ดงันัน้  
ในการสื่อสารสมยัใหมเ่วน้วรรค การใชส้ญัลกัษณ์ขดีกลาง หรอืขดี/จงึเป็นเรือ่งทีจ่าํเป็นมากขึน้  
 บทบาทของสื่อใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์มอืถอื เวบ็ไซต์ บล็อก เฟซบุ๊ค 
ทวติเตอร ์หรอืขอ้ความสัน้แบบ SMS มนัไม่ไดม้าแทนสื่อเดมิ ไม่ว่าจะเป็นหนังสอืพมิพ ์ทวี ีวทิย ุ
แต่มนัจะไปลดความนิยมสื่อเหล่านัน้ลง  
 ธุรกจิทวีดีาวเทยีมทีท่ําธุรกจิในเชงิโฆษณามนัอยู่ไม่ได ้ตวัเมด็เงนิทีบ่อกกําไร 2 พนัลา้น 
3 พนัลา้นต่อปีทีร่วมกนั นี่คอืมาจากธุรกจิทวีดีาวเทยีมทีม่าจากขายตรงเป็นหลกั เมื่อก่อนบรษิทั
ขายตรงแทนที่จะไปซือ้เวลาของสื่อหลกั เขากเ็อาเมด็เงนิตรงนี้มาสรา้งทวีดีาวเทยีมของตวัเอง
ทวีขีายตรง แล้วพวกน้ีก็ป ัน่ราคาตลาด อย่างสื่อใหญ่ๆ ทําไมเดลนิิวส ์ไทยรฐั มตชิน จงึทําทวีี
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ดาวเทยีม โพสต์ทูเดย์ก็กําลงัจะทํา นี่คอืการสร้างภาพลกัษณ์ว่าเป็นสื่อแบบผสมผสาน 
(Multimedia) ครบวงจร แล้วเวลาการตลาดไปเสนอขายโฆษณาได้ยงิสปอตในทวีดีาวเทยีม 
โฆษณาหนงัสอืพมิพ ์ลงเวบ็ไซต ์ลงวทิย ุดคูรบถว้น แต่มตีวัสารเดยีวกนั แต่ไปหลายช่องทาง  
ถาม : สื่อใหม่ๆ กบัการสื่อสารทางการเมอืงหรอืการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมอืง 
ตอบ : ผมนิยามอาจจะเลวร้าย นี่คือเครื่องมอืในการชี้นําและโฆษณาชวนเชื่อของ
พรรคการเมอืง ทวีดีาวเทยีมทีเ่กดิขึน้ในนามของพรรคการเมอืงหรอืเกี่ยวพนักบัผลประโยชน์ของ
กลุ่มทางการเมอืง เราต้องตัง้คําถามว่าเขาคอืสื่อหรอืเป็นแค่กระบอกเสียงประชาสมัพนัธ์ของ
พรรคการเมอืง ผมคดิว่าในสงัคมไทยยงัให้คําตอบไม่ได ้สมาคมสื่อตอบไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ 
70% เสนอแต่กจิกรรมของพรรค คุณเสนอแต่ความเคลื่อนไหวของตวับุคคล ของพรรคการเมอืง 
ถงึแมพู้ดถงึเรื่องราคาขา้วเปลอืก ราคามนัสําปะหลงั แต่ก็มาโจมตคีวามสามารถของนโยบาย
รฐับาล การทีจ่ะไปถามว่าเรานิยามตรงนี้เป็นสื่อหรอืไม่ โดยส่วนตวัผม ผมไมน่ิยามตรงน้ีเป็นสื่อ  
 ใชค้ําว่าสื่อตวัเดยีว ไม่ได้ แต่ถ้าใช้สื่อสารมวลชน มนัเป็นของกลุ่มคน กลุ่มคนที่เป็น
เจา้ของสื่อ สื่อเชงิสงัคมและเทคโนโลยกีารสื่อสารใหม่ๆ มนัเป็นปญัหาเรื่องขอ้ต่อ การเชื่อมโยง
ข้อมูลอนันี้ไปยงัข้อต่ออื่นๆ ของสงัคม ไปยงัวทิยุชุมชน หนังสอืพมิพ์ วงสมัมนา กลุ่มอื่นๆ   
ทีไ่ม่ใช่พวกเรา สงัเกตไหมว่า สื่อเชงิสงัคม ถ้าไม่มกีารรวมตวั ไม่มกีารชุมนุม สื่อเหล่านี้จะทํา
หน้าทีเ่ป็นช่องทางการสื่อสาร ส่งขอ้มลูข่าวสาร เป็นการระบายฟูมฟายอารมณ์ รกั โลภ โกรธ หลง 
เป็นการแสดงออกทางสงัคม ในขณะเดยีวกนัในกรณีที่มกีารรวมตวัทางการเมอืง สื่อเหล่านี้  
จะทาํหน้าทีแ่สดงต่อการเคลื่อนไหวเหล่านัน้ตามไปดว้ย 
 

ชาย  ซีโฮ่ 
บรรณาธกิารเวบ็ไซตโ์อเคเนชัน่ 
สถานที ่  สาํนกังานกลุ่มเนชัน่ ถนนบางนา - ตราด กรงุเทพมหานคร 
วนัสมัภาษณ์ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

ถาม : มคีวามเหน็อยา่งไรต่อบทบาทของสื่อต่อสงัคมในปจัจบุนั 
ตอบ : โอเคเนชัน่เป็นบลอ็ก (Blog) หรอืเวบ็บลอ็ก (Weblog) เรายดึถอืทีว่่าทุกคนเป็น
นกัขา่วได ้เราเน้นการนําเสนอความเป็นนักข่าว ไม่ใช่บลอ็กไดอารี ่(Blog diary) ไม่ใช่เวบ็ไดอารี ่
(Web diary) ไมใ่ช่เป็นขา่วหนกัๆ การเมอืง เศรษฐกจิ เป็นข่าวแบบหนังสอืพมิพ์ นิตยสาร สมมุติ
คนนี้ชอบเรื่องหนังก็เขยีนวจิารณ์หนังไป คนนี้อยากจะคุยเรื่องเพลงก็วจิารณ์เพลงไปเป็นสื่อ
ทางดา้นนัน้ คนนี้กฬีาไป แต่คนทีช่อบการเมอืง ชอบสงัคมกเ็ขยีนไป เราต้องการเป็นสื่อทีส่ะทอ้น
ความเป็นสงัคมโดยผูค้นในสงัคมจรงิๆ เป็นคนบอกเล่า ตอนน้ีมสีมาชกิ 84,000 กว่าคน 
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 โอเคเนชัน่ เป็นทีน่ิยมมาก มสีมาชกิเขา้มาร่วมสนทนามากในช่วงวกิฤตพฤษภาคมปี 
พ.ศ. 2552 - 2553 โดยมบีลอ็กที่สรา้งทางเลอืกมากกว่าที่มอียู่แบบสงัคมวยัรุ่น ไม่ว่าจะเป็น 
เอก็ซท์นี (Exteen) หรอื บลอ็กแก๊ง (BlogGang) ซึง่เป็นบลอ็กไดอารี ่ทีเ่ขยีนเรื่องราว เล่าเรื่อง
ความชอบ อย่างที่ผมบอกว่าเล่าเรื่องวนันี้ไปกนิอาหารร้านนี้ วนันี้ดูหนัง แต่ของเราเน้นเป็น
นักข่าว ซึง่ทําใหก้ลุ่มเนชัน่ไดร้บัรางวลั ไทยแลนด ์บลอ็ก อวอรด์ (Thailand blog award) มมีา 
2 ปีแลว้ คอืปี พ.ศ. 2554 กบั ปี พ.ศ. 2553 และในปี เมื่อปี พ.ศ. 2553 ยงัไดร้างวลั เอเชยีน ดจิติอล 
อวอรด์ (Asian digital award) ประเภทผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูส้รา้งเนื้อหา (User generated content) คอื 
เจา้ของบลอ็ก เป็นผูเ้ขยีน เป็นคนจดัการเขยีนและเผยแพรเ่รือ่ง 
 ก่อนหน้านัน้ทีรู่ว้่าที ่พนัทปิ (Pantip) กําลงัลงทะเบยีน รูส้กึว่าสมาชกิลงทะเบยีนอยู่
หลายหอ้ง คนทีล่งทะเบยีนจะตอ้งมตีวัตน มนัไมใ่ช่ว่าขาจร อยา่งหอ้งราชดําเนินกเ็รื่องการเมอืง 
หอ้งศุภชลาศยัคอืเรือ่งกฬีา หอ้งกฬีาเราอาจจะคดิว่ารูแ้พรู้ช้นะรูอ้ภยั แต่ปรากฏว่าด่ากนัรุนแรง
มากถงึขัน้ล้อพ่อล้อแม่ที่บอกว่า แมนยขูา้เอง็อย่าแตะ ในขณะที่แต่งบ้านซื้อของหอ้งชานเรอืน
แนะนําว่าผมอยากซือ้ทวีอีนันัน้ขาจรลงทะเบยีนแชทแบบบตัรผ่าน แต่ว่าราชดําเนินเรื่องการเมอืง
ศุภชลาศยัเรื่องกฬีา พวกนี้จะต้องเป็นขาประจาํ ต้องลงทะเบยีน ทีพ่นัทปิเคา้เป็นคาเฟ่ เคา้กม็ี
บลอ็ก คอื พนัทาวน์ แต่ไมไ่ดร้บัความนิยมมากนกั  
ถาม : การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัการสื่อสารของไทย 
ตอบ : การเผยแพรภ่าพและขอ้มลูของบลอ็กเกอรท์ีช่ ื่อว่าราษไีศล ซึง่ปกตมิอีาชพีเป็น
มอเตอร์ไซค์รบัจ้างและเขยีนเรื่องต่างๆ ที่เขาพบเห็นลงในบล็อกที่โอเคเนชัน่ ผลงานที่เขา
ถ่ายภาพคนร้ายชาวต่างชาติที่ปาระเบดิเข้าใส่เจ้าหน้าที่ต ารวจและระเบิดหลุดมอืเลยท าให้
ตวัเองขาขาด ซึง่เป็นข่าวเกี่ยวขอ้งกบัการเตรยีมการวนิาศกรรมในไทย ปรากฏว่า ต่อมา CNN 
ขอซือ้ภาพเหล่านัน้ และ BBC ขอสมัภาษณ์เรื่องของเขา หรอืในกรณีของการตรวจสอบเรื่อง 
วุฒกิารศกึษาของนักการเมอืงรายหนึ่งที่อ้างว่าจบจากฟิลปิปินส ์กม็บีลอ็กเกอรข์องโอเคเนชัน่  
ที่ชื่อ เสี่ยวไทบ้าน ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ ได้ติดตามสืบค้นข้อมูลจากเพื่อนร่วม
มหาวทิยาลยัของเขาพบว่า ขอ้มลูดงักล่าวเป็นเทจ็ ซึง่ส่งผลใหน้กัการเมอืงรายนัน้หมดอนาคตไป  
 นอกจากนี้ บลอ็ก ยงัเชื่อมโยงเขา้กบัการเผยแพร่ต่อของทวี ีวทิยุ หนังสอืพมิพ ์ทุกวนันี้
ต้องยอมรบัว่า อตัราการเพิม่ของสมาชกิมนัไม่มากแล้ว แพ้ทวติเตอร ์เฟซบุ๊ค แต่ก็มคีนเขยีน
โปรแกรมโยงหากนั ไม่ต้องเป็นบลอ็กเกอรก์แ็สดงความคดิเหน็ (Comment) ในเฟซบุ๊คของเขา  
กม็าโผล่ในบลอ็กไดเ้ลย แต่ทีโ่อเคเนชัน่เรายงัมกีารทําหน้าทีบ่รรณาธกิารนะ จะเขยีนด่าจตุพร
ว่าไอ้คางคก เราทําหน้าทีต่รวจเซนเซอร ์(Censor) ทนัท ียงัไงเขากเ็ป็นคนอยู่ เราไม่อนุญาตใหใ้ช้
คาํนัน้ แมก้ระทัง่ไอ้ตู่เรากไ็ม่ใหผ้่าน ทําไมคนเรยีกไอ้มารก์แลว้โกรธ แต่คุณมสีทิธิอ์ะไรทีเ่รยีกเขา
ว่าไอตู้่ คุณมสีทิธิอ์ะไรไปเรยีกเขาไอค้างคกไมไ่ด ้ตอ้งเคารพความเป็นตวัเขา ซึง่เรื่องอย่างนี้ไม่มี
ในเฟซบุ๊ค 
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 อกีเรื่องหนึ่ง ที่อยากจะพูดถงึคอื โอเคเนชัน่ เป็นที่แรกทีท่ําให้เหน็ว่าโลกออนไลน์เป็น
โลกไมน่่ากลวั เป็นโลกเสมอืนจรงิทีม่ตีวัตนจรงิๆ ทาํใหค้นกลา้เปิดเผยตวัตนของตวัเองต่อสงัคม 
 ที่โอเคเนชัน่ เป็นสื่อกึ่งกลางระหว่างสื่อที่เป็นปจัเจกกบัสื่อที่เป็นสื่ออาชพี แล้วม ี
การขยายผลต่อ ตอนใหม่ๆ กน็ัง่คุยกนัว่า เฟซบุ๊คกบัทวติเตอรจ์ะแย่งสมาชกิไป ผ่านไประยะหนึ่ง 
มนักไ็มไ่ดแ้ยง่กนันะ แต่ว่าความถีข่องเรือ่งลดลงเราไมเ่ถยีง แต่เขาไปเขยีนในทวติเตอรไ์ดเ้พยีง 
140 เคาะแป้นอกัษร หรอืไปเขยีนในเฟซบุ๊คแต่มคีนเหน็ขอ้ความน้อยกว่าในบลอ็ก เราพบว่าเรื่อง
การเมอืงในบลอ็กโอเคเนชัน่ ถูกส่งต่อ (Forward) นําไปใชอ้้างองิในทีอ่ื่นๆ เยอะมาก ทัง้ประชาไทย 
ทัง้หอ้งสนทนาราชดาํเนิน 
ถาม : สื่อใหม่ๆ กบัการสื่อสารทางการเมอืงหรอืการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมอืง 
ตอบ : ช่วงปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 นัน้เป็นช่วงทีน่อนทีน่ี่ เพราะว่าต ี2 ต ี3 มนัมี
โพสตม์า แลว้ตอนนัน้เป็นตอนทีต่อ้งมานัง่ลบ มานัง่ปิดกนัเยอะมาก เพราะใชค้ําแรงมาก ใชค้ําว่า 
ไอเ้หีย้ ไอส้ตัว ์เยอะมาก ซึง่เราบอกแลว้ว่า หนึ่ง ด่าเขาขนาดนัน้ไม่ได ้สอง คุณต้องเอาภาพมา
ยนืยนัแต่คุณไม่มสีทิธิท์ี่จะด่าเขาเป็นหมู หมา กา ไก่ คุณก็ยนืยนัเลย คุณต้องมภีาพมายนืยนั
เลยว่าคนนี้เป็นคนเผา คนนี้แหละทีเ่หน็ว่าถอืปืน เพราะว่าอย่าลมืว่าตอนนัน้ คนของเราอยู่ดนิแดง
กเ็ยอะ ทีม่กีารนําเอารถแก๊สมา คนของเรากไ็ปกนัเยอะ ปี พ.ศ. 2552 หรอื ปี พ.ศ. 2553 คนของเรา
ทีค่ลองเตยกม็เียอะ การเผาทีช่่อง 3 ราศไีศล อยู่ทีพ่ระโขนงกข็บัมอเตอรไ์ซคไ์ปทีน่ัน่ กร็ายงานได ้
มขีอ้สรุปอยู่อย่างว่ามนัไม่ไดเ้ดนิเองโดยลําพงัอย่างทีเ่ราเขา้ใจและอย่างชื่อมนั สมมุตวิ่าเคา้บอกว่า
เป็นการปฏวิตัโิดยทวติเตอร์ (Twitter revolution) หรอืเป็นการปฏวิตัโิดยเฟซบุ๊ค (Facebook 
revolution) ไมไ่ดห้มายว่ามนัอยูข่องมนัโดดๆ ไม่มอีย่างอื่นเลย มนัมทีีไ่ปทีม่าในการก่อตวัมาระยะ
หนึ่งแล้ว 1 ปีหรอื 2 ปีก่อนหน้านัน้แล้ว ไม่ได้หมายถงึว่าผมมาเจอกบัคุณในเฟซบุ๊ค แล้วขดั
ระเบยีบรวมตวักนัขึน้แบบการปฏบิตักิารยดึครองวอลลส์ตรที (Occupy wall street) ไม่ใช่ ถงึแม ้
จะเป็นการปฏบิตักิารยดึครองวอลลส์ตรที มนักม็าจากเวบ็ไซต์ของ แอด บสัเตอร ์(Ad buster) 
ซึง่เป็นกลุ่มต่อต้านแบบลอ้เลยีนยีห่อ้สนิคา้ (Jamming brand) ทัง้หลายแหล่ คอืการต่อต้านระบบ
ทุนนิยมบรโิภค เขาชาํนาญเรือ่งนี้อยู่แลว้แลว้กเ็อาอุปกรณ์เสรมิ (Application) ทีม่อียู่ เขาศกึษาเรื่อง
อียปิต์ ศึกษาเรื่องอิหร่าน ศึกษาเรื่องยุโรปตะวนัออก แล้วก็เอามาปรบัปรุงใช้กบัที่อเมรกิา 
เพราะฉะนัน้ การปฏบิตักิารยดึครองวอลล์สตรที มนัจะเป็นคล้ายๆ กบัการล้อเลยีนหรอืพวก 
การชุมนุมชัว่พรบิตา (Flash mob) 
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วฑูิรย์  เพิม่พงศาเจริญ 
นกัพฒันาองคก์รเอกชน 
สถานที ่  มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต ิถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพมหานคร 
วนัสมัภาษณ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 
ถาม : มคีวามเหน็อยา่งไรกบับทบาทของสื่อต่อสงัคมในปจัจุบนั 
ตอบ : ดเูรือ่งอาหรบัสปรงิกบับา้นเรามนัต่างกนั คอืผมจะบอกว่ามนัมปีระเทศทีเ่รยีกว่า
เป็นเผด็จการจรงิ แล้วก็มนัไม่ม ีคอืประเทศเหล่านัน้ทัง้ในเชงิการเมอืงและในเชงิวฒันธรรม 
มนัไม่ยอมให้คนมเีสรภีาพ เพราะฉะนัน้สื่อในประเทศรฐัคุมหมด เมื่อมสีื่อที่เป็นโลกาภิวตัน์ 
(Globalization) ขึน้มา สื่อเชงิสงัคม รฐัไม่สามารถที่จะควบคุมได้ โดยที่ผู้คนหรอืประชาชน
สามารถทีจ่ะตดิต่อสื่อสารถงึกนัและกนัไดโ้ดยตรง  
 กรณขีองไทยผมคดิว่ามนัต่าง ต่างตรงทีว่่าเราเองไมไ่ดม้ขีดีจาํกดั คอืรฐัไม่มขีดีอํานาจ
ในการควบคุมสื่อไทย สื่อทีเ่ป็นสื่อมวลชนเบด็เสรจ็เดด็ขาดเหมอืนอย่างนัน้ ในเมื่อเป็นอย่างนัน้ 
แลว้กม็ปีระวตัศิาสตรม์าค่อนขา้งยาวนานพอสมควรในการต่อสูเ้พื่อประชาธปิไตย แลว้กส็ื่อเป็น
พืน้ทีส่าธารณะ ถามว่าความแตกต่างทีเ่หน็ไดช้ดักค็อืว่า จรงิๆ ที่คุณจาํไดส้มยัพฤษภาทมฬิ เราก็
พดูว่ามอ็บมอืถอื อนันัน้กเ็ป็นกา้วแรกทีส่ะท้อนว่าการตดิต่อสื่อสารส่วนบุคคล มนัง่ายขึน้มนักม็ี
บทบาทในการทีจ่ะการจดัระเบยีบองคก์ร (Organize) แต่ว่าเมื่อก้าวมาถงึสื่อเชงิสงัคมแบบปจัจุบนั 
ในความเหน็ผม ผมใชค้าํว่ามนัเป็นชุมชนประเภทหนึ่ง เช่น ร่วมดว้ยช่วยกนั หรอืว่าแทก็ซีจ่ราจร 
คือความหมายก็คือว่าคุณสามารถสร้างชุมชน ชุมชนในความหมายถ้าคุณดู เรื่องชุมชนใน
จนิตนาการ (Imagine community) นัน่ก็คอืการเกดิความคดิชาตนิิยม ความคดิที่คนมนัสรา้ง
จนิตนาการร่วมกนั มนัอาจจะมจีรงิหรอืไม่จรงิกไ็ด ้แต่ว่าเมื่อใดกต็าม คนรูส้กึว่าเป็นไทยเหมอืนกนั 
สญัชาตริ่วมกนั มนัเกดิความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั บางสิง่บางอย่างมนัเกดิขึน้ หน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ด 
กค็อืจากครอบครวัแลว้มาชุมชนหรอืมาจากจงัหวดัเดยีวกนั กค็อืมนัมจีุดร่วม ซึ่งจุดร่วมอย่างนี้
ในอดตีมนัเรื่องพืน้ที ่เรื่องทอ้งถิน่เขาเรยีก การเป็นท้องถิน่ แต่ว่าโลกสมยัใหม่เป็นโลกาภวิตัน์ 
หรอืการสื่อสารมนัได้สร้างชุมชนอีกลกัษณะหนึ่งขึ้นมา ก็คอืชุมชนที่สามารถอยู่ไกลกันด้วย
กายภาพแต่ว่าสื่อกนัได ้เดีย๋วนี้มนัยิง่ง่ายใหญ่ สไกป์ (Skype) มนัเหน็หน้ากนัดว้ยซํ้าไปแลว้ฟร ี
มนัเหมอืนกบัเป็นอะไรทีอ่ยา่งผมทาํงานอยู ่ปญัหาอยา่งเดยีวคอืเวลามนัต่างกนั อนัน้ีคอืขอ้จาํกดั
เดยีว ผมติดต่อบางคนง่ายกว่าติดต่อกบัคนในกรุงเทพบางคนด้วยซํ้าไป จะเอากี่ที่ก็นัดกนั  
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E - mail) นดักนัพอถงึเวลากเ็ปิดพบปะกนั เขา้มาเหน็หน้าเหน็ตาคุยกนั
จะคุยงานยงัไงกฟ็ร ีมนัไดล้ดขอ้จาํกดัทางกายภาพทีค่นมนัห่างกนั 
 ผมกลบัมาดูว่า เราเองไม่ใช่ถงึขนาดว่าเอาตวัมาเป็นตวัเปลีย่นเหมอืนพวกอาหรบัสปรงิ 
หรอืแบบจนี แต่เราไดต้วันี้มาเป็นตวัเสรมิ แลว้กไ็ดต้วันี้มาเป็นแงท่ีว่่าโอเคมนัมลีกัษณะ ทีม่นัเกดิ
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ชุมชนทีแ่ยกออกมาเป็นกลุ่มเฉพาะที่ไม่เหมอืนกบัสื่อมวลชนแบบอดตี สื่อมวลชนแบบอดตีเรา
อาจจะแบ่งว่านี่ไทยรฐั นี่มตชิน อนันี้เป็นพวกหวัส ีแต่ว่าตอนนี้มนัแบ่งได้มากกว่านัน้ มนักลาย 
เป็นแบ่งว่าโอเคซึ่งเราก็เหน็ว่าเป็นสื่อเฉพาะกลุ่มเพราะว่าขดีความสามารถของคนในการสื่อ  
มนัสื่อไดต้ัง้แต่สื่อเอง ทาํสื่อเอง คณุเปิดเวบ็เอง คุณมเีฟซบุ๊คของคุณเอง ไปจนถงึมเีคเบลิทวีเีอง 
มวีทิยุชุมชนเอง ซึ่งมนัต่างจากสุดขัว้คอืรฐัเป็นเจา้ของหมดหรอืผูกขาด อนันัน้คอืคนละสุดขัว้ 
ในเมือ่มนัเป็นอยา่งนี้กม็พีืน้ทีเ่ยอะขึน้ มกีลุ่มต่างๆ เยอะขึน้แลว้กช็่วยอํานวยความสะดวก นี่คอืที่
ผมเหน็นะ แต่ในขณะเดยีวกนั มนักท็า้ทายหรอืสัน่คลอนทัง้ในเชงิทีว่่ารฐักบัการทีจ่ะสื่อสารหรอื
ปกครองคน ทีบ่อกว่าสุดขัว้กค็อืคุมสื่อหมด ตรวจสอบเซนเซอร ์(Censor) มนัเป็นไปไม่ไดแ้ลว้ 
แต่ว่าในอกีดา้นหน่ึง ขอ้จาํกดัคอืมนัเกดิความสบัสน เพราะมนัไมม่ ีคอืคนทีส่ ื่อไม่ต้องรบัผดิชอบ 
ยงัไงเขา้มากว็จิารณ์เลย ใชค้ําหยาบๆ คอืบางทีก่ม็กีารเซนเซอรก่์อนค่อยออกแต่กใ็นสงัคมที่มี
การรกัเรือ่งเสรภีาพทาํไมคุณตอ้งไป ตรวจสอบเซนเซอรเ์ขาปล่อยฟรไีปเลย อย่างของไทยเราก็
พบวกิฤตทีเ่รือ่งเกีย่วกบัสถาบนัสูงสุด กลายเป็นจุดทีเ่อามาเล่นกนัเล่นงานกนั กลายเป็นอนัดบั 
1 ใน 10 ทีท่ําใหเ้กดิมกีารละเมดิสทิธิเ์ร ื่องมนุษยชน แต่ว่าตรงน้ีกเ็ป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึว่า
เรากําลงัอยูใ่นระยะเปลีย่นผ่านทีส่ ื่อทีร่ฐัพยายามจะคุมหรอืว่าสงัคมจะคุม  
 สิง่ทีเ่รยีกว่าชุมขน คอืมนัตอ้งมอีตัลกัษณ์ มจีุดร่วม มจีนิตนาการร่วม ซึง่นัน่จะเป็นจรงิ
ไม่จรงิไม่รูแ้ต่ว่าคุณรูส้กึว่าอนันี้มนัเป็นของร่วมกนัของคุณ อย่างเช่น คําว่าไทยที่เป็นเลอืดเนื้อ 
เชื้อไขเป็นสายเลอืดในตวัผมไม่รู้เป็นกี่เชื้อกี่ชาติผมก็ไม่รู้ คุณก็ไม่รู้ แต่ว่ารู้สกึว่าตวัเองเป็น 
คนไทย พอเขาพดูเรือ่งไทยเรื่องอะไรขนลุก เป็นการประกอบสรา้งทางสงัคม (Social construction) 
หรอืการสรา้งขึน้ มนัไม่จรงิแบบธรรมชาต ิ(Nature) แต่เป็นสิง่ทีส่รา้งโดยสงัคมมนัจะเปลีย่นไป
ตามภาวการณ์ของสงัคม 
ถาม : การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัการสื่อสารของไทย 
ตอบ : เมือ่ก่อนเราเคยพูดถงึเรื่องข่าวลอื อทิธพิลข่าวลอื คําว่าข่าวลอืต้องหมายถงึว่า
เกดิขึน้ในสงัคมทีเ่สรภีาพการสื่อสารไมม่ชี่องทางในการสื่อสารไม่ม ีแต่การทีม่ชี่องทางการสื่อสาร
เยอะๆ จะลดข่าวลอืลงไป เดีย๋วนี้ผมว่าข่าวลอืมนัมาน้อยลงนะเทยีบกบัเมื่อก่อน เพราะอะไร 
เพราะว่าถงึแมม้ชี่องทางเยอะขึน้ เหมอืนกบัใครกไ็ดป้ล่อยข่าวลอืนี้เดีย๋วนี้ คุณสรา้งประเดน็ขึน้ไป
ในเวบ็ไซต์ ในไซเบอรม์นัไม่มผีลเหมอืนในอดตีทีห่ลงัเหตุการณ์สวรรคต ร.8 แลว้มกีารออกไป
ตะโกนในโรงหนงัว่าปรดีฆีา่ในหลวง แลว้กลายเป็นขา่วลอืทีก่ระจายวงกนัออกไป 
 ลกัษณะของการสื่อสารของคนในภาคชนบทจะให้ความสําคญัต่อการสื่อสารแบบ
เผชญิหน้ามากกว่าการอาศยัการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนหรอืสื่อกลาง ในชนบท (เขา) จะไม่สื่อกนั
ในโลกไซเบอร์เหมอืนคนเมือง ในขณะที่คนเมอืงเน้นความเป็นปจัเจกบุคคล เกาะกลุ่มกัน 
ตามรสนิยมทีเ่หมอืนๆ กนั แต่คนในชนบทนัน้ในแง่ของการพึง่พาสื่อ (เขา) ยงัอาศยัขอ้มูลของ
การสื่อกระแสหลกั ทัง้ทวีแีละหนังสอืพมิพอ์ยู่ แต่ในแง่ของการแปรผลการสื่อสารเขาสื่อกนัโดย
วถิทีางตรงแบบการสื่อสารแบบเผชญิหน้า 
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 ผมยงัคดิว่าประชาชนโดยทัว่ไปยงัใชเ้วบ็ไซต์ อนิเตอรเ์น็ต โทรศพัทม์อืถอื เพื่อความ
บนัเทงิ เพื่อรบั เล่นเกม มาดูถ่ายคลปิ เขายงัอยู่ในสภาพสงัคมทีรู่ส้กึว่าเป็นผูร้บัสื่อ มองสื่อเหล่านี้
เป็นเรือ่งบนัเทงิ หรอืแมแ้ต่ผมยกตวัอย่าง ผมกลบัไปบา้น มเีดก็ทีม่าดูแลแม่กบัทําความสะอาด
บ้าน เขาเป็นคนแถวทองผาภูม ิเป็นพวกมอญ พวกกะเหรี่ยง มนัใช้โทรศพัท์ทัง้วนั แต่ว่า
ความหมายกค็อืว่า เขาคงคดิถงึเพื่อน คดิถงึแม่ คดิถงึญาตพิีน้่องทีอ่ยู่ทองผาภูม ิตวัอยู่ทีน่ี่แต่รูว้่า
โทรศพัท์ทําให้พูดกนัได้ พูดทัง้วนั พูดจนเงนิหมดแล้วก็ไปเติม แต่ถามว่าการที่สื่อเหล่านี้มนั
ยกระดบัไหม มนักย็งัไมย่ก มนัยงัไม่ยกระดบัถงึขัน้ว่าโอเคคุณจะใชพ้วกนี้เพื่อแสวงหาความรูห้รอื
แกป้ญัหาไมถ่งึขัน้นัน้ หรอืว่ามโีทรศพัท ์2 เครื่องไปอดัเพลง ดาวน์โหลดเพลงรงิโทน (Ringtone) 
แลว้เอาอกีเครือ่งหนึ่งโทรหาอกีเครือ่งหนึ่งเพื่อฟงัเพลงอะไรอยา่งน้ี คอืมนัมวีธิแีปลกๆ ผมยงันึก
ไม่ถงึว่าเป็นอย่างน้ีไดย้งัไง โทรเขา้โทรศพัท์เพื่อฟงัเพลง คอืมนักม็อีะไรของเขา หรอืเรื่องของ
พวกจานทัง้หลาย คอืมนัขายไดจ้ากต่างจงัหวดัมากกว่าในกรุงเทพ คอืกรุงเทพหลกักเ็ป็นทร ู(True) 
จานอื่นๆ มไีหมที่ว่าต่างจงัหวดัทุกที่ แต่ว่าเหตุผลมนัก็คือ ติดจานแล้วฟรทีวีีมนัชดัขึ้นด้วย  
แลว้มนัไดด้ชู่องมากขึน้ เป็นการแขง่กนัทีห่น้าตา บา้นน้ีม ีบา้นนู้นกม็ ี 
 สุทธชิยั หยุน่ จะพดูอยูต่ลอดว่า เขาเป็นคนทีอ่าจจะโอเวอร ์รแีอ๊คชัน่ (Over reaction) 
กบัความเป็นสากลมากไป คอื เขาพูดว่าสื่อที่เป็นหนังสอืพมิพ์ตายแล้ว เขาเน้นที่คนชัน้กลาง 
ในสงัคมทุนนิยมเตม็ๆ อย่างอเมรกิาทีท่ีไ่ม่มชีาวบา้นนะ แต่คนในบา้นเรายงัอยากจะดูละครน้ําเน่า 
มนัยงัมชีนชัน้แรงงาน ชนชัน้ทีม่คี่านิยม รสนิยมหรอืบรโิภคนิยม มนัอาจจะสลบัทีต่่างกนั ในโลก
เฟซบุ๊คคนจาํนวนหนึ่งกําลงัสนุก แต่ว่าทีส่นุกมนัตอบจติวทิยาของคนๆ นัน้ คอื เฟซบุ๊ค มนักค็อื
คุณสามารถเอาเรือ่งของตวัคุณออกไปเผยแพรไ่ด ้สื่อในอดตีคุณไปพดูใหใ้ครฟงับางคนกไ็ม่อยาก
ฟงัคุณเลย แต่ว่าพอมนัขึน้อนันี้ไมรู่เ้ป็นยงัไงเหมอืนมคีนทีจ่ะฟงั พอนักการเมอืงรู ้อนันี้เป็นวธิกีาร
เผยแพรห่าเสยีงโดยทีไ่มต่อ้งใชทุ้น ปกตขิอ้มลูเดยีวกนัใชร้ปูแบบอื่นคนอาจจะไม่ไปดู ไม่ไดอ่้าน 
แต่พอออกไปมคีนตาม คนอ่าน มนัเหมอืนเป็นระนาบเดยีวกนัในความเหน็ของผม ผมว่ามนัเป็น
ระนาบเดยีวกนั คลกิเขา้ไปถ้าคุณอยากจะวจิารณ์ คุณก็วจิารณ์ได้ คุณจะตอบโต้ก็ตอบโต้ได ้  
มนัเป็นระนาบเดยีวกนั เพราะฉะนัน้คนเรารูส้กึว่า มนัมสี่วนร่วม มนัมอีะไรมากกว่าที่อีกฝ่าย
หนึ่งพูด คุณต้องฟงัอย่างเดยีว ซึ่งในขณะนี้ผมคดิว่าคนชอบเฟซบุ๊ค คอื เป็นวฒันธรรมที่พูด
งา่ยๆ กค็อืว่าเป็นวฒันธรรมทีม่รีากมาจากอเมรกินั กค็อืว่าตวัคุณเป็นศูนยก์ลาง คุณจะโฆษณา
ความเป็นเรือ่งของตวัเอง ของคุณออกไปยงัไง ไมม่ใีครในเฟซบุ๊คจะไปเริม่ต้นจากว่าผมอยากจะ
รูว้่าเพื่อนผมคนนัน้ว่ายงัไง ไม่ม ีแต่เป็นเรื่องที่บอกเล่าออกไปจากตวัของเรา ถงึแมว้่าคนจะ
บอกว่ากนิขา้ว กบ็อกว่ามือ้นี้ฉนัจะกนิกบัอะไร นี่คอื เฟซบุ๊ค 
 จรงิๆ แล้วสิง่ที่คนเล่นเฟซบุ๊คโหยหาก็คอืรูปแบบความอบอุ่นหรือความเป็นชุมชน 
นัน่แหละ แต่มนัมไีม่ได้ทางกายภาพ มนัก็เลยทําอนันี้ขึน้มา แต่ถามว่าคนชนบทเขาอาจจะไม่
ต้องการขนาดนัน้ จรงิๆ แล้วในสงัคมไทยแบบสงัคมส่วนใหญ่กระแสหลกัไม่ชอบการสื่อสาร
แบบเฟซบุ๊ค เพราะที่ผมบอกว่ามนัเป็นระนาบเดยีวกนั กํานันต้องการที่จะเรยีกมนัมาถามด ู
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ต้องประชุม ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ  มนัจะต้องไปแจง้ลูกบ้านผ่านเฟซบุ๊ค แล้วลูกบ้านไปวจิารณ์ตวัเอง  
ไม่เอา ไม่ชอบอย่างนัน้ มนัต้องให้มาหา จะรูว้่ามนัมชีัน้ของมนั เฟซบุ๊คมนัไม่ม ีและผมเชื่อว่า 
ถ้าพ่อแม่ในขณะนี้รูว้่าลูกสาวของตวัเองเผยแพร่อะไรไปในเฟซบุ๊ค อาจจะรบัไม่ได้ด้วยซํ้าไป 
เพราะรู้สกึว่ามนัเกินเลย อย่างนี้เป็นต้นหรอืว่าบางคนที่เป็นแบบว่าผู้ดไีทยก็ว่าไปอาจจะรบั
ไม่ได้ว่านี่มนัเกินเลย หรอือันไหนเป็นส่วนตัวอันไหนเป็นส่วนรวม อันไหนเปิดเผยอันไหน 
ไมเ่ปิดเผย แต่ว่านี่มนัคอือเมรกินั 
ถาม : สื่อใหม่ๆ กับการสื่อสารทางการเมอืงหรอืการสนับสนุนการเคลื่อนไหวทาง
การเมอืง 
ตอบ : พวกการปฏบิตักิารยดึครองวอลลส์ตรที เขาไม่ไดม้ขีอ้จาํกดัแบบพวกอาหรบัสปรงิ 
เขาอยู่ในโลกทีไ่ม่ใช่เป็นกระแสหลกั แต่ว่าเป็นผูท้ีรู่จ้กัใชเ้ครื่องมอืเหล่านี้แลว้กอ็ยู่ในวฒันธรรม
ของการใชเ้ครือ่งมอืเหล่านี้อยู่แลว้ พวกนี้กเ็ลยง่ายขึน้ ทําใหส้ะดวกขึน้ สบายขึน้ มปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ การถูกการใช้เครื่องมอืพวกนี้ในการเตบิโต ในการสรา้งประสิทธภิาพหรอืความสําเรจ็
ของงาน พูดง่ายๆ ก็คอืว่า บรบิททางสงัคมมนัต่างกนั บรบิททางสงัคมของอาหรบัถ้าไม่มตีวันี้
คุณไม่ม ีโอกาสเลย ไม่ม ีสื่อตัวนี้ เข้ามาช่วย คุณไม่ม ีโอกาสเลย แต่ว่าในสังคมของ พวก 
การปฏบิตักิารยดึครองวอลล์สตรที เขาไม่มขีอ้จํากดัในเรื่องสทิธเิสรภีาพ แต่ว่าในอดตีในทาง
กลบักนั พวกน้ีอะไรทีม่นัสะเทอืนสถาบนัมนัถูกควบคุมโดยฝ่ายทุนหมด เมอรด์อ็กคนเดยีวมนั
คุมสื่อกระแสหลกัไปตัง้เท่าไหร ่พวกนี้โดยเนื้อหาของมนัสนับสนุนใหม้สีื่อทางเลอืกอยู่แลว้ ใหม้ี
การสื่อสารที่มเีสรภีาพ ที่ไม่ถูกคุมหรอืใช้โดยฝ่ายทุนอยู่แล้ว มนัพูดได้เลยว่า กรณีของ  
การปฏบิตักิารยดึครองวอลลส์ตรที สื่อพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งในวฒันธรรมเดยีวกนั มนัเป็นเนื้อหา
เดยีวกนั ก็แน่นอนว่าถ้าไม่มกีารสื่อกนัอย่างนี้ ประสทิธภิาพมนักจ็ะลดลงหรอืการกระจายหรอื
การสื่อสารทีม่นัมรีะยะทาง มนัจะไม่สะดวกขนาดนี้ มนัต้องใช้เงนิใช้ทองมากขึน้ แต่เดีย๋วนี้มนั
งา่ยขึน้ 
 แมแ้ต่ปจัจบุนั ยทูบูกเ็ป็นเครื่องมอืทีใ่หก้ารศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ชวนใหเ้รานัดหมาย
กนัเรว็ขึน้ พูดง่ายๆ คอืว่าสื่อพวกนี้มนัจดักลุ่มใหเ้ราเหมอืนกบัเวลาคุณเขา้ไปในเฟซบุ๊ค ซึง่จะ
ทําหน้าทีข่องมนัเองว่าใครเคยเป็นเพื่อนคุณ มนัสกรนีใหเ้ลยว่าคุณจบมาจากนี้ ในทางคอมพวิเตอร์
มนัทาํหน้าทีใ่นสถติใิหคุ้ณทัง้โลกพรดืเดยีว อนัน้ีมนัคอืการยน่ระยะเวลา 
 ผมอยากจะบอกว่า เวลาทีคุ่ณพูดว่า การปฏบิตักิารยดึครองวอลล์สตรที มนัอ้างเรื่อง
อาหรบัสปรงิ ผมคดิว่ามนัไม่ได้อ้างในมติเิรื่องของขดีความสามารถ ประสิทธภิาพในการใช้สื่อ  
แต่มนัอ้างในความหมายเรื่องการเมอืง หมายถงึว่า การปฏบิตักิารยดึครองวอลลส์ตรที มนัต้อง
เรยีนรูเ้พราะว่าพวกนัน้มนัอยู่ในเงื่อนไขที่มนัยากมาก สู้กนัแบบตดิลบจนชนะ มนัต้องแน่มาก 
มนัต้องมทีัง้ในเชงิของความมุ่งมัน่ ทัง้ในเชงิของผดิพลาด ทําแล้วทําอีกมาเยอะ เพราะฉะนัน้
บทเรยีนมนัเยอะกว่า ในความเหน็ผมที่มนัพูดว่ามนัได้การเรยีนรูใ้นเชงิบทเรยีน บทเรยีนของ
การต่อสู้แต่ว่าในเชิงของขดีความสามารถการใช้สื่อของการปฏิบตัิการยดึครองวอลล์สตรที  
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มมีากกว่าพวกอาหรบัสปรงิอยู่แลว้ ของไทยจรงิๆ ที่ผ่านมาที่ผมเล่าให้คุณฟงัว่าทีบ่อกว่ามอ็บ
มอืถือ แต่ว่าวิทยุชุมชนในขณะนี้ก็ทําหน้าที่ในระดับท้องถิ่นเลยไปถึงที่ว่าทีวีจานทัง้หลาย  
แต่เป็นค่าย แต่ว่าแน่นอนในหมู่ของพวกปฏิบัติงานขัน้ชาวบ้านใช้พวกนี้ม ัย้  หมายถึงว่า  
ในขณะนี้มนัง่ายขึ้น ผู้ปฏบิตัิงาน เอ็นจโีอ หรอืว่าคนในแวดวงเดยีวกนัใช้การสื่อสารโดยทาง 
เครอืข่ายทางสงัคม (Social network) หรอืพวกไซเบอร ์ยกตวัอย่างง่ายๆ คุณเขยีนขอ้ความหรอื
จดหมายฉบบัเดยีวกนัส่งพรื๊บ 500 คน ใชเ้วลาเท่ากบัคุณส่งคนเดยีว อนันี้มนัเพิม่ศกัยภาพเพิม่ขดี
ความสามารถ แต่ว่าผมคดิว่าจรงิๆ เรื่องพวกนี้เป็นเรื่อง คอื ผมพยายามบอกส่วนหนึ่งมนัเกี่ยวกบั
เรือ่งวฒันธรรม วถิชีวีติความคุน้เคย ซึง่มนัเลยไปถงึบางทเีป็นเรื่อง ช่วงวยัคอืคนในสงัคม อย่างเช่น
คนจาํนวนหนึ่งบอกไมแ่ตะ ไมอ่ยากเรยีนรูก้บัเรื่องพวกนี้ แต่ว่าบางคนกห็ลุดออกมา ถูกคะยัน้คะยอ 
แลว้พอมาเริม่เรยีนรูแ้ลว้ตดิ  
 ผมคดิว่า การเคลื่อนไหวหรอืกจิกรรมของเมอืงไทยคอืวฒันธรรมฝ่ายซา้ย ผมใชค้ําว่า
วฒันธรรมมอ็บฝา่ยซา้ย ถา้คุณดไูมใ่ช่ว่าคนเสือ้เหลอืงไม่ใช่ว่าคนเสือ้แดง มนัเขา้วงดนตรเีพื่อชวีติ
มนัก็สนุกกนัทัง้คู่ มนัก็คอืการลงที่เรยีกว่าการลงเคาะประตูเป็นกลุ่มๆ ทํามวลชนก็เหมอืนกนั 
มวลชนที่มาก็รู้สึกถ้าไม่มาก็รู้สึกมนัเหงา มาแล้วได้รบัความยอมรบั  มรีู้สึกบรรยากาศมนัด ี 
คนมนัเอื้อเฟ้ือกนั มนัมอีะไรก็เอามาให้กนันู่นนี่แล้วก็มคีวามสมัพนัธ์ต่อกนั เป็นตวัเกาะเกี่ยว  
ซึ่งผมคดิว่าที่อื่นมนัไม่ได้มปีระวตัิของนักศึกษากจิกรรมที่พฒันาตวันี้มากเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็น
เอกลกัษณ์ของกระบวนการเคลื่อนไหวในเมืองไทย ผมเห็นว่าอันนี้มนัเป็นวัฒนธรรมม็อบ 
ฝ่ายซ้ายทีเ่ป็นในเชงิวฒันธรรมเมื่อใดก็ตามที่เขา้อนิเตอรเ์น็ตได ้หมายถงึว่า คุณไม่มขีอ้จาํกดั 
ทีจ่ะสื่อสาร คอืพดูงา่ยๆ ทีผ่มว่า อนิเตอรเ์น็ตมนัทะลุทัง้พืน้ทีแ่ละเวลา 
 

สนธิญาณ  ช่ืนฤทยัในธรรม 
ผูอ้ํานวยการสาํนกัขา่วทนีิวส ์
สถานที ่  สาํนกัขา่วทนีิวส ์ ถนนกรงุเทพ - นนทบุร ี จงัหวดันนทบุร ี
วนัสมัภาษณ์ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 
ถาม : มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบทบาทของสื่อมวลชนต่อสงัคมในปจัจุบนั 
ตอบ : ปจัจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยทําให้สื่อก้าวข้ามอุปสรรคที่เคยม ี
การเกิดสื่อวทิยุชุมชน มนัไม่ได้เกดิขึน้เฉยๆ มนัเป็นสื่อผสมที่มกีารรบัข้อมูลจากอนิเตอรเ์น็ต 
ซึ่งเป็นเครอืข่ายที่เชื่อมโยงของผู้คนเช่นเครอืข่ายของคนเสื้อเหลอืง/เสื้อแดง หรอืความนิยม 
ในการใชเ้ฟซบุ๊ค หรอื ไฮไฟ (Hi 5) หรอืทีเ่ราเรยีกกนัว่า สื่อเชงิสงัคม (Social media) หรอืการส่ง
จดหมายทางอเิลก็ทรอนิกส ์(E - mail) หรอืโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม การทํางานของสื่อเชงิสงัคม
ข้างต้น ได้สร้างเครอืข่ายและสร้างกลุ่มเฉพาะพร้อมกับจดักลุ่มก้อนของผู้คนไว้เป็นส่วนๆ 
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(Segmentation) เป็นผลให้ผู้คนจะรบัข้อมูลข่าวสารไปตามกลุ่มเหล่านัน้ตามไปด้วย เมื่อก่อน
การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ดูเหมอืนจะเป็นไปแบบถูกยดัเยยีด เพราะภาคธุรกิจมนับงัคบั  
โดยเนื้อหาของธุรกจิมนับงัคบั มนับงัคบัยงัไง หนังสือพมิพ์มตชินมนัต้องมหีน้าบนัเทงิ ต้องมี
หน้าโน้นหน้านี้ บางทเีราไมอ่ยากอ่าน อยากอ่านเรือ่งการเมอืง แต่ในทางธุรกจิมนักอ็ยูไ่มไ่ด ้
 ผมจะพูดต่อว่าความเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสรา้งเดมิมนัเปลี่ยนไปเลย คอืสื่อแต่แรก
มนัจะมสีื่อสารมวลชนกบัสื่อประชาชน คอืมนัสื่อ 2 ทางแค่นี้ 2 คน ผูส้่งสาร ผูร้บัสาร เมื่อก่อนคุณ
กบัผมส่งกนั 2 คน แต่อกีแบบหนึ่งคอืการส่ง 1 คนส่งไปทีแ่สนคน นี่เรยีกสื่อสารมวลชน อนันี้
คอืสื่อประชาชน ผมเขยีนจดหมายถงึคุณกเ็ป็นสื่อชนิดหนึ่ง แต่คุณไดอ่้านคนเดยีว ผมโทรศพัทค์ุย
กบัคุณกเ็ป็นชนิดหนึ่ง โครงข่ายของสื่อมนักจ็ะมาตามลําดบั มนัพฒันาแต่แรก กส็ื่อสาร 2 คน 
สื่อสารมวลชนเมื่อก่อนกศ็ลิาจารกึ ใบลาน ใบเทศน์ พระท่านเทศน์หนึ่งออกไปสบิไปรอ้ยไปพนั 
มนัมาคู่กนัมาตลอด โลกเป็นแบบนี้ ตามเทคโนโลยเีขาพฒันาแบบนี้ มโีทรเลขเพิม่มากขึน้ๆ ทุก
วนันี้ไม่ม ีทุกวนันี้เป็นแบบมวลชน (Mass) อย่างการส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์สามารถส่งจาก
คนๆ หนึ่งไปยงัผูร้บัปลายทางเป็น 100 คนไดเ้ลย การใชป้ระโยชน์จากโทรศพัทม์อืถอื ทีแ่ต่เดมิ
ใช้สําหรบัการพูดกนัระหว่างคนสองคน เป็นการใช้สําหรบัคนเป็นจํานวนมากๆ เป็นล้านคน 
ในกรณเีป็นการใชเ้พื่อส่งของความสัน้ (SMS) มผีูผ้ลติรายยอ่ยทีท่าํประเดน็สาระการสื่อสารตาม
โครงขา่ยอกีส่วนหน่ึงตามมาเป็นธุรกจิ   
 สื่อเชงิสงัคมทาํใหม้กีารสื่อสารตรงจากประชาชนถงึประชาชน โลกมนัปรบัคุณภาพใหม่ 
แต่รฐับาลอภสิทิธยิงัมทีําเรื่องปฏริปูสื่ออยู่อกี มนัล้าหลงัไปแล้ว ถ้าผมเป็นผูบ้รหิารไทยพบีเีอส 
(Thaipbs) ผมจะตัง้สถานีวิทยุชุมชน 7 พันสถานี ให้มีทุกตําบล ตัง้เฉยๆ ไม่ได้ ต้องเอา
อนิเตอรเ์น็ตเชื่อมโยงเป็นเครอืข่ายเป็นขอ้มูลแบบร่วมดว้ยช่วยกนั ทําใหค้นเชยีงใหม่รูเ้ร ื่องคน 
3 จงัหวดัใต้ คนทุกตําบลในประเทศรูห้มด ต้องเอางบประมาณของประเทศในทุกตําบลใส่ลงไป
ในนี้ คนทัง้ประเทศรูห้มด งบประมาณเราเท่าไหร่ คุณตรวจสอบของคุณเป็นอย่างไร เปิดหน้า
อนิเตอรเ์น็ตใชโ้ปรแกรมของแทงโก้ (Tango) สนทนาแบบเหน็หน้าเหน็ตากนัไปเลย ผมเชื่อว่า
จะเป็นการปฏวิตักิารรบัรูป้ระชาชน สื่อใหค้วามรูป้ระชาชน ประชาชนเขารูเ้องได้ ขอเปิดช่องทาง
รบัรูใ้หเ้ขาเดนิตามไปความกา้วหน้าของเทคโนโลยกีเ็พยีงพอทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลง  
ถาม : การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัการสื่อสารของไทย 
ตอบ : ผมอยากจะเน้นทีส่ ื่อใหม่ๆ  อยา่งเฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์ขอ้ความสัน้ โทรศพัทม์อืถอื 
วทิยชุุมชน มนัเกีย่วขอ้งกนัแบบใกลช้ดิ เพราะเมื่อวทิยุชุมชนทําหน้าทีเ่ป็นตวักลาง มนัมหีน้าที่
กระจายเสยีง กระจายขอ้มูล วทิยุชุมชนมนัไดร้บัความนิยมกต็้องเปิดให้คนโทรศพัท์มาพูดคุย
ดว้ย ในวทิยุชุมชนคนในชุมชนมนัพูด มนัอาจจะพูดตามการชีนํ้าของอนันี้ เพราะฉะนัน้สิง่ทีคุ่ณ
จะทําอกีอย่างก็ต้องไปทําอกีอนัหนึ่งทีช่ี้นําอกีอนัหนึ่ง กรณีที่แต่ละฝ่ายสู้กนัก็จะสามารถสื่อถงึ
กนัได้โดยตรง คอืคนในชุมชนก็พูด คนในชุมชนก็ฟงั สื่อแบบการกระจายเสียงในส่วนกลาง    
ใครจะไปปิดอะไรกว็่าไปแต่ในชุมชนยงัฟงัไดจ้ากวทิยุชุมชนหรอืในกรณีของเฟซบุ๊ค ซึง่เป็นทีท่ี่
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รฐัไม่สามารถจะปิดได ้โครงข่ายขนาดใหญ่เกนิกว่าทีร่ฐัจะไปจดัการได้ ทีผ่่านมารฐัเอาสื่อไปใช้
เพื่อตนเอง เพื่อความมัน่คง นักธุรกิจเอาไปใช้เพื่อการค้า แต่ปจัจุบนัน้ีมนัถูกใช้เพื่อคนจรงิๆ 
แลว้ขอ้เทจ็จรงิ เคเบลิใยแกว้กบัดาวเทยีมมนัเชื่อมโยงโลกได ้เพราะฉะนัน้มนัปิดอะไรไมไ่ดแ้ลว้ 
 การปฏวิตักิารรบัรูข้องประชาชน จะเกดิขึน้ไดต่้อเมื่อ มนักต็้องทําใหส้ื่อถงึตวัประชาชน
และทําใหเ้กดิการเชื่อมโยงของการสื่อสารแบบสองทางเขา้ดว้ยกนั ต้องผ่านเทคโนโลย ีต้องลด
การพบปะ กห็มายความว่าสื่อทีจ่ะปฏวิตัคิอืการทาํใหป้ระชาชนปฏวิตักิารรบัรู ้ทําใหป้ระชาชนมี
โอกาสในการรบัรู้ข่าวสารอย่างเท่าเทียม การจะทําให้เกิดการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารขึ้นได้ก็คือ 
การเชื่อมโยงเครอืขา่ย เพราะตอนน้ีเครอืขา่ยคุณใหเ้ครอืขา่ยไปทุกบา้น ไปทุกตําบล ไปทุกหลงั 
คาเรอืน สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืคนมนัจะรูเ้ท่ากนั คุณบอกว่าชาวบา้นเปิดอนิเตอรเ์น็ตไม่เป็น ทุกวนันี้
เขาเปิดเป็นกนัทัง้นัน้ ทุกวนันี้การรกัษาพยาบาลก็ใช้อนิเตอรเ์น็ต โลกสมยัก่อนชาวบ้านเขยีน
จดหมายจากคนน้ีไปหาคนโน้น ต่อไปนี้ไม่ต้องเขยีนจดหมายแลว้ คุณต้องดไีซน์ คุณต้องมวีทิยุ
ชุมชน คุณตอ้งมโีทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม อนัน้ีระหว่างสื่อบุคคล สื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ คนมนัจะ
รูไ้ด้อย่างเท่าเทยีม ตอบโต้กนัได้ คนจะหาขอ้มูลได้ มนัก็ต้องทําให้เกดิแบบนัน้ ซึ่งมนัจะต้อง
เกดิในเชงินโยบาย  
ถาม : สื่อใหม่ๆ  กบัการสื่อสารทางการเมอืงหรอืการสนับสนุนขบวนการทางการเมอืง 
ตอบ : ผมไม่เชื่อว่าความสําเรจ็ของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงมนัเกดิขึน้หรอื
ชนวนถูกจุดขึ้นจากสื่อเหล่านี้ ผมให้น้ําหนักกบักิเลส กบัการพฒันาของรูป รส กลิน่ เสยีง 
นําไปสู่การปรุงแต่ง อันนี้เรื่องสําคญั เวลาคุณคุยเรื่องสื่อ ในทศันะผมคอืเครื่องมอืที่จะนําไปสู่
โลภ โกรธ หลง จติมนัจะปรุงแต่ง ทนีี้พวกนี้ได้จติปรุงแต่ง ความสําเร็จของอาหรบัสปรงิมนั
เกดิขึน้เพราะสหรฐัมนัไปแทรกแซง ถามว่ามนัประกายขึน้มัย้ มนัจุดประกายขึน้ แต่เพราะคน
เหล่านี้มนัมกีเิลสในวธิขีองอสิลาม อสิลามมนัไม่ใช่ศาสนา อสิลามมกีารปกครอง อสิลามคอืวถิี
ชวีติทีนํ่าชวีติและสงัคม สื่อจะใชเ้ป็นองคป์ระกอบหรอืรบัใชค้วามเชื่อสงัคมทัง้นัน้ แต่ว่าทัง้หมด
ถ้ามนัเอาไปกระตุ้นกิเลสก็มจีะได้ผล แต่กิเลสนัน้ความหมายที่พวกนัน้จะเรยีกความเชื่อเก่า  
มนักจ็ะดํารงคงอยู่ ซึง่อยู่ทีส่งัคมมคีวามศรทัธาในสิง่เหล่านัน้มากน้อยขนาดไหนเหมอืนในสิง่ที่
เรากําลงัเป็น พูดในภาษาผม ผมประเมนิว่ากลุ่มคนเสื้อแดงอยากให้เกิดการช็อคทางสงัคม 
ขาคดิว่ามวลชนตื่นตวัพรอ้มปฏวิตัิแล้ว พรอ้มกบัสื่อที่พวกเขาใช้ก็ทัว่ถึงหมดแล้ว แต่อกีฝ่าย
หนึ่งทีม่คีวามจงรกัภกัด ีตดิยดึกบัจารตีประเพณีเก่ากบัวถิขีองความเป็นพุทธ วถิขีองความรูส้กึ
นึกคดิคนไทย มคีวามเหนียวแน่นมากกว่าเพยีงแต่ว่ามนัยงัไม่ขยบัตวัมากกว่า ในขณะที่ฝ่าย
เสือ้แดงออกมาเคลื่อนไหวตามแรงกระตุน้ของแกนนํา ทัง้แรงกระตุ้นโน่นกระตุ้นนี่ แต่หลงัจากที่
กระตุน้แลว้ กอ็อกมาเคลื่อนไหวเป็นอย่างนี้ทุกจงัหวดั มปีทุม อยุธยา สุราษฎร ์ปากน้ํา พษิณุโลก 
นครสวรรค ์มรีอ้ยสองรอ้ยคน พอมนัเป็นแบบนัน้ ถามว่ากําลงัมจีรงิไหม คําตอบคอื มจีรงิ แต่มนั
จะมขีดีจาํกดั ไม่สามารถยกระดบัความคดิคนไปสู่การปฏวิตัไิด ้เป็นไดแ้ต่เพยีงยกระดบัไดด้ว้ย
อารมณ์เท่านัน้ อารมณ์ ณ เวลา ณ เวลาหนึ่ง ทีจ่ะนําไปสู่การปะทะในการแตกหกักนั แต่พืน้ฐาน
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ทางอารมณ์ก็จะมลีกัษณะของการดํารงอยู่ของสงัคมรองรบัอยู่ พื้นฐานทางสงัคมเดมิซึ่งเราจะ
เรยีกเป็นเหตุผลเป็นอะไรก็ตามแต่ บางทคีุณพูดเหตุผลไม่ได้ เหมอืนความเป็นโลกมุสลมิของ
อาหรบัสปรงิ อยีปิต์มนัเดนิแบบนัน้ 
 

สมบัติ  บุญงามอนงค์ 
ประธานกรรมการมลูนิธกิระจกเงา 
สถานที ่  สาํนกังานมลูนิธกิระจกเงา ถนนวภิาวด ีกรงุเทพมหานคร 
วนัสมัภาษณ์ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2555 
 
ถาม : มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบทบาทของสื่อต่อสงัคมในปจัจบุนั 
ตอบ : เมื่อก่อนสื่อมนัอยู่ในมอืรฐักับทุนเท่านัน้ สื่อที่เป็นสื่ออินเตอร์เน็ตหรอืมเีดีย    
ผมคดิว่าวทิยุชุมชนจดัว่าเป็นกึ่งๆ ของนิวมเีดยี (New media) ในความรูส้กึของสื่อประชาชน 
แต่ผมเองรูส้กึว่าวทิยุชุมชนถงึแมจ้ะเป็นภาคประชาชนกจ็รงิ แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะใชว้ทิยุชุมชน
ไดจ้รงิๆ เพยีงแต่ตอนนัน้ยงักึ่งๆ อยู่ อนันี้จะขอขา้มไปในส่วนของนิวมเีดยี เฉพาะในเมอืงไทย 
แต่ว่าพอเราพูดถงึมเีดยีจรงิๆ ความหมายที่คดิว่ามนัสากลเลยก็คอือนิเตอรเ์น็ต มนัค่อยๆ เพิ่ม
อกีนิด คอืประชาธปิไตยมนัเป็นรปูแบบการปกครองขึน้มาเคารพในเสยีงของประชาชน ทนีี้เสยีง
ประชาชนมนัไมป่รากฏในเงือ่นไขของการสื่อสารในสมยัก่อน มนัจงึมคีนฉวยเสยีงของประชาชน
ในการอธบิายว่าตวัเองเป็นตวัแทนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น อนันี้ชอบธรรมก่อน ก็คอืผ่าน 
การเลอืกตัง้ เสยีงอนันี้มนัวดัได้ชดัเจน สื่อมวลชนก็ถือภาพนี้ดูหรอืเป็นตวัแทนเสยีงนี้  แต่ว่า
เสยีงที่สะท้อนมาเกี่ยวกบัสื่อมวลชนสมยัก่อน สื่อได้รบัผลกระทบมากจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E -  media) เมือ่ก่อนประชาชนไม่มเีสยีง เรากบ็อกว่าตวัแทนเสยีงคนรากหญ้ามากมาย มาถงึ
ตอนนี้เลยมนัมอีทิธพิลมาก มนัเป็นสื่อเดยีวทีเ่สยีงต่างๆ เท่ากบัคอืมนัยุตธิรรมพอทีจ่ะทําให้มี
ช่องทางใหค้นมเีสยีงออกมา และการมเีสยีงออกมาในทางประชาธปิไตย อย่างน้อยคอืเขามสีทิธ์
จะดงัจะเบาเท่านัน้เองแต่ว่ามนัมเีสยีง ซึง่โอกาสมนัทาํไมไ่ดม้าก 
 ตอนนี้คนใชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย 22 ลา้น และผมไม่เคยสงสยัมนั ในอนาคตมนัจะ
เหมอืนโทรศพัท์มอืถอืที่ตอนนี้มนัมมีากกว่าปรมิาณประชากรในประเทศไทย มนัเป็นแนวโน้ม
ของอนาคต คนที่ใช้เป็นกลุ่มคนที่มอีทิธพิลทางสงัคม เป็นชนชัน้กลาง ดงันัน้ การสื่อสารกบั 
คนกลุ่มนี้ได้มนัเป็นการต่อรอง ช่องว่างหรือดิจิตอลทําให้คนที่ออกหลุดไม่สามารถเข้าถึง  
สิง่เหล่านี้ได ้เป็นผูข้าดโอกาสการใชข้องในยคุดจิติอล  
 สมยัก่อนเราบอกว่าโฆษณาช่อง 7 มนัสูงสุด เพราะช่อง 7 มชี่องตรวจสญัญาณทัว่
ประเทศ เหตุผลรฐับาลเดีย๋วนี้ ผมอธบิายว่า พฤตกิรรมของสื่อมนัมกีารหา้มสื่อกนั ยกตวัอย่างเช่น 
ประเดน็กระแสทีม่นัปรากฏในอนิเตอรเ์น็ตมนัขา้มไปสู่สิง่ทีเ่รยีกว่าสื่อดา้นกวา้ง (Mass media) 
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คอืหมายความว่า มนัไมใ่ช่แบบเอกเทศออกไปอยา่งทเีดยีว แต่ประเดน็ (Message) มนัสามารถ
ส่งต่อกนัเหวีย่งไปเหวีย่งมาแลว้กม็นัมอีายุยนืขึน้ได ้ประเดน็สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์คอืว่า สื่อดา้นกวา้ง
มนัมาซ่อนในอนิเตอรเ์น็ตไปดว้ย ไปปรากฏในสื่อกวา้ง หลงัจากนัน้ กจ็ะนํามาถกเถยีงกนัในสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์เรือ่งของขา่วซึง่แต่ก่อนนี้มนัมอีายุสัน้มาก เดีย๋วนี้อายุข่าวมนัยาวขึน้ มพีืน้ทีข่อง
ขา่วทีก่วา้งขึน้ มนัทาํใหว้งจรชวีติของขา่วเปลีย่นไปจากเดมิ บทบาทของสื่ออเิลก็ทรอนิกสย์งัทํา
หน้าทีใ่นการตรวจสอบสื่อดา้นกวา้งไปพรอ้มกนั 
ถาม : การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัการสื่อสารของไทย 
ตอบ : เรายงัไมม่หีนงัสอืพมิพเ์จา้ไหนทีต่ายไป แต่แน่นอนรายไดล้ดลง อทิธพิลของเขา
ในการกําหนด วาระขา่วสารต่างๆ มนัถูกทอนไป แลว้ประชาชนผูร้บัสื่อจะมลีกัษณะการวพิากษ์
มากขึน้ สถานะของสื่อเองทีเ่ป็นอยูใ่นอดตีถูกขยบั แลว้กข็ยบัเป็นธรรมดาเมื่อโลกเปลีย่น สถาบนั
หรอืโครงสรา้งต่างๆ ในสงัคมทีด่ํารงอยู่ก่อนหน้านัน้จะต้องมกีารปรบัตวั ในสถาบนัของสื่อมวลชน 
กต็้องปรบัดว้ย ในอกี 8 ปีขา้งหน้าเสีย่งจะไม่มกีระดาษแลว้นะครบั อกี 8 ปีไม่มกีระดาษเลยจากรปู
กระดาษมนัมาเป็นแทบ็เลต็ (Tablet) แบบนัน้แน่นอน 100%  
 ผมทายว่าใน 2 ปีขา้งหน้านี้ โทรศพัทม์อืถอืในประเทศไทยเกนิครึง่จะเป็นสมารท์โฟน 
(Smart phone) ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีท่ําหน้าทีห่ลายๆ อย่างได ้ใชเ้ป็นโทรศพัทม์อืถอื โน้ตบุ๊ก ทวี ี 
มนัรูส้กึแปลกตอนทีม่นัใหม่ๆ จอสโีทรศพัท ์ใชจ้อส ีถ่ายรปูได ้ปกตกิลอ้งโทรศพัทม์อืถอืทีช่าวบา้น
ใชอ้ยู่ 2 - 3 พนับาท ถ่ายรปูได ้ดูทวีไีด ้ผมไม่แปลกใจเรื่องนี้ ผมเชื่อว่าจะเปลีย่นแปลงไป คอื 
ชนบทชาวบา้นที่ไม่เปลีย่นแปลงทีเ่ราเคยคดิเหมอืนในอดตี เขาจะมวีวิฒันาการมอีตัราทีสู่งขึน้ 
เพยีงแต่ว่ามนัจะเปลีย่นชา้กว่าคนในเมอืงเท่านัน้เอง แต่จุดแขง็ในชนบทกค็อื ดูทวีมีากกว่าคนใน
กรงุเทพนะ ไมว่่าจะเป็นช่องหรอืเวลาทีเ่ขามกีบัการดูทวี ีพฤตกิรรมน้ีเปลีย่นอย่างยิง่ ปจัจยัสําคญั
มากซึง่คนในกรงุเทพไม่ค่อยรูเ้ร ื่องนี้ เพราะว่าฟรทีวีที ัว่กรุงเทพโอเคอยู่ แต่จงัหวดัมนัดูสญัญาณ
มนัอ่อนจงึตอ้งทาํใหต้ดิจานสญัญาณดาวเทยีมพอตดิจานดาวเทยีมกเ็ลยเหน็สิง่ทีแ่ถมมากบัจาน
ดาวเทยีมก็คอืช่องประมาณ 100 ช่อง 200 ช่องเขา้มา โลกทศัน์ในการรบัรูเ้ปลี่ยนไป แลว้วถิี
ชวีติเขาไมต่อ้งขบัรถตอนเชา้ เขามเีวลาอยูก่บัทวี ีการเสพขอ้มลูขา่วสารมเียอะ 
 การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารมนัเปลี่ยนไปเยอะ ผมชอบทวีตีอนนี้ มนัมจีอเหลอืงกบัจอแดง 
มนัม ีวอยซท์วี ีมสีปรงินิวส ์มบีลสูกาย เอาแค่หลกัๆ 4 - 5 จอ มพีวกข่าวกระแสหลกั ไม่น้อยนะ 
เยอะมาก ไปดคูนดทูัว่ไปอาจจะไม่วเิคราะหข์นาดนัน้นะ ภาษาทีเ่ขาใช ้มชีาวบา้นทีใ่ช ้ภาษาเหมอืน
พวกเราใช้ คอืเกดิปญัญาชน นักกจิกรรมได้ ไม่ใช่แค่ภาษานะมนัมากกว่าภาษา การใช้ภาษา 
มนัเป็นเรือ่งของความคดิทีเ่กดิขึน้มา มนัถูกขยบั ถูกมอง เป็นการต่อสูท้ีย่าวนาน ยดืเยือ้ คุณภาพ
มนัเริม่สะสม จรงิๆ แล้วมนัควรจะเป็น คอืวิวฒันาการประชาธปิไตยมนัเป็นสงัคมที่กําลงัจะ 
ก้าวขา้มสิง่ไปเป็นอกีรูปแบบหนึ่ง มนัจะเกิดต้องมกีารดเีบต มนัไม่สามารถก้าวขา้มขัน้ตอนนี้
ของอุดมการณ์ประชาธปิไตยไดเ้ลย คอืสังเกตว่าตอนนี้เราดเีบตทุกเรื่อง ทรงผม ชุดนักศกึษา  
นี่เอายงัไง จะจดัสรรงบประมาณเป็นประชานิยมหรอืไม่ ทุกเรื่องมเีถยีง มนัเป็นการดเีบตครัง้ใหญ่
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ในประเทศ คือหมายถึงว่าสิง่เดิมที่เคยกระทําอยู่แล้ว วิถีวฒันธรรมถูกอภปิรายใหม่อีกครัง้
ทัง้หมด ความเชื่อทีเ่รามอียูท่ ัง้หมด ถูกอภปิราย ถูกรวีวิใหม ่ประเดน็มนัจรงิหรอืเปล่า 
 กระแสประชาธปิไตยเป็นกระแสโลกใหม่ อนันี้มนัต่อเนื่องมานานละ เมื่อไม่แรงแลว้มคีน
มาจุดเหมอืนแผ่นดนิไหว เพราะฉะนัน้อาหรบัสปรงิทัง้หลาย มนัเกดิจากแบบทีว่่า มนักก็ระเพื่อมไป 
แต่ว่าจรงิๆ ของเมอืงไทยมนัไม่ได้กดขนาดนัน้ ที่มาที่ออกอย่างอาหรบัสปรงิ  ที่จรงิมนัมี
ววิฒันาการมาแลว้ เราไม่ไดเ้ป็นสงัคมกดขี ่กดขีเ่ลยไม่ใช่ แต่มนัยงิกนั ม ีม.17 อยู่ ดงันัน้มนัจงึ
เป็นกระบวนการทา้ยๆ ของประชาธปิไตย ซึง่คนกลุ่มสุดทา้ยทีเ่คลื่อนตวัขึน้มา แลว้กเ็อะอะโวยวาย 
แลว้อภปิรายทะเลาะเบาะแวง้แลว้อภปิรายถูกๆ ผดิๆ แต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่กอ็ภปิรายกนั 
สงัคมไทยอภปิรายแบบน้ี ทนีี้ทีม่นัยดืเยือ้ยาวนานเพราะว่าการขยบัตวัของประชาชนทีเ่ป็นทัง้มี
โอกาสทีโ่ต มโีอกาสเขากโ็ตได ้อกีกลุ่มหนึ่งกค็อืพวกคนเสือ้แดง ซึง่ส่วนใหญ่แลว้จะขาดกนัเป็น
เพราะว่าเขาตื่นตวั 2 สิง่นี้เป็นคุณภาพ โดยเนื้อคอืคุณภาพแต่ว่าตวัแทนทัง้ 2 ฝ่าย 2 สทีีเ่ขาชน 
ฟดักนัมาก่อนหน้าน้ี มนัต่อรองกนัไมจ่บ  
ถาม : สื่อใหม่ๆ กบัการสื่อสารทางการเมอืงหรอืการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมอืง 
ตอบ : การปลุกมวลชนมนัต้องใช้ความโกรธแค้นในการปลุกพลงัขึ้นมาสู้ ยกเว้นว่า   
คุณจะใชป้ญัญา บางคนไมอ่อกนะ แลว้กม็เีรื่องทีคุ่ณจะต้องบรหิารระหว่างทาง ระหว่างทีค่นตื่นตวั
ทางการเมอืงแลว้ เรากช็วนคนมาถกเรื่องสิง่ทีเ่ป็นแก่น แก่นกค็อืเรื่อง จรงิๆ มนัเป็นเรื่องไดท้ัง้หมด 
ทุกคน ทุกชนชัน้ ทุกสถานะ ต่างมีที่ยนืในระบบประชาธิปไตยหมดเลย ไม่มีใครไม่มทีี่ยืน 
เพยีงแต่ตอ้งปรบัตวั อยูด่ว้ยยตุธิรรม สากล และน่ีความจรงิเลย เป็นความจรงิอนัทีสุ่ดเลย ถ้าไม่
อยู่ภายใต้น้ี คุณล้มโค่นอีกฝ่ายหนึ่งได้ คุณจะเจอใครรู้ไหม? มนัจะมีจํากัดใหม่เพิ่มขึ้นมา  
มนัเพยีงแต่จะทําใหค้่าใชจ้่ายสูงขึน้ มตี้นทุนสูงขึน้เท่านัน้เอง จะตายรเึปล่าหรอืจะเสยีเวลามาก
ขึน้ค่อยว่ากนัอกีท ีจนกว่าเราจะคุยเรือ่งประชาธปิไตย   
 การเคลื่อนไหวทางการเมอืงเมื่อปี พ.ศ. 2535 มกีารใชเ้ครื่องโทรสาร ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 
ตอนนัน้ยงัไม่มกีารส่งขอ้ความสัน้ผ่านโทรศพัทม์อืถอื แต่มบีรกิารแบบเพจเจอร ์(Pager) มนัมอีะไร
ประชาชนก็ใช้สิง่นัน้ หมายถงึว่า ควรจะใช้ทุกช่องทาง ปี พ.ศ. 2553 มพีวกกลุ่มคนเสื้อแดงที่
เขาเก็บตวั เขาบอกกบัผมว่า เขาทนไม่ได ้สิง่ทีเ่ขาทํากค็อื มปีากกาอนัหนึ่งแล้วก็เดนิไปเขยีน
ตามฝาผนังของหอ้งน้ําสาธารณะ ไม่มใีครสัง่เขา ไม่มใีครสอน แต่ว่านี่คอืสิง่ทีเ่ขาเขยีน หรอืทํา
อะไรกแ็ลว้แต่ทีเ่ขาทําได ้กเ็พราะว่าเขายงัสู ้ใจเขาจดจ่อ ไม่เลกิราไปจนกว่ามนัจะบรรลุเป้าหมาย
หรอืว่าหมดแรงไปในทีสุ่ด เพราะว่าเขาไมไ่ดใ้ชเ้ฟซบุ๊ค ไมม่ทีวติเตอร ์แต่ผมม ีผมจะไปขดีเขยีน
ฝาผนงัทาํไม ผมกเ็ขยีนเฟซบุ๊ค 
 มเีรื่องหนึ่งทีจ่ะอธบิายประกอบในเรื่องนี้ คอืสิง่ทีเ่รยีกว่าความสมัพนัธ์นอกเครอืข่าย 
(Offline) กบัความสมัพนัธใ์นเครอืขา่ย (Online) ถา้เราทาํกจิกรรมแบบนอกเครอืข่าย การนําเอา
ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นเรื่องราวทีอ่ยูน่อกเครอืขา่ยไปไวใ้นพืน้ทีก่ารสื่อสารในเครอืข่ายจะช่วยทําให้
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ยดือายุของขอ้มลูข่าวสารนัน้ออกไปใหน้านกว่าเดมิ ทัง้พืน้ทีใ่นเครอืข่ายและนอกเครอืข่ายนี้จะ
ดาํรงอยูแ่บบตอบโตก้นัไปมา เหมอืนกบัการตลีกูปิงปอง เป็นการบรหิาร 2 สิง่นี้ เขา้ใจธรรมชาติ
ของ 2 สิง่นี้ บรหิารใหด้แีล้วกข็ยบัขึน้ไปเรื่อยๆ (สมบตั ิบุญงามอนงค.์ สมัภาษณ์. 1 สงิหาคม 
2555) 
 ในทางการเมอืงเราต้องต่อสู้กบัคนรุ่นเก่า หมายความว่า เป็นพวกทีต่ดิยดึกบัทฤษฎี
สื่อสารในอดตีทัง้สองฝ่าย (คนเสื้อเหลอืง/คนเสื้อแดง) ศกึษาวธิกีารต่อสูจ้ากอดตี จากปจัจุบนั
ยอ้นไปอดตี ไมม่องวธิกีารของอนาคต เขาไมรู่ว้่าการต่อสูใ้นอนาคตนัน้ไมส่ามารถใชว้ธิกีารต่อสู้
แบบนัน้ไดอ้กีแลว้ เวลาผมเถยีงพวกพี่ๆ  ทัง้หลายแหล่ เขาตผีมดว้ยประวตัศิาสตร์เป็นวธิกีารที่
ทาํซํ้าๆ กนั ผมบอกว่าไมใ่ช่ เรามวีธิกีารอกีจาํนวนมากทีจ่ะเลอืกใช ้ผมเสนอเรื่องการจดัตัง้แบบ
อิสระ ต่อสู้กันแบบใช้กระบวนการแจ๊ส ที่ไม่ใช่ออเคสตร้า ไปติดเรื่องรูปแบบ ปรมิาณก็ติด  
มนัเป็นทศันะเดมิ เป็นทศันะที่มนัไม่ได้ถูกสรา้งใหม่ หรอืทางการเมอืงมนัต้องมคีนแห่มาหน้า
ศาลรฐัธรรมนูญ ไปชูป้ายแดง ผมตัง้ใจไปคนเดียว แต่คนมนัมากันเอง ผมคิดว่ากิจกรรมน้ี 
ไมต่อ้งมคีนอื่นกท็ําได ้กบัดกัทางความคดิเหล่านี้มนัตดิอยู่ในหมู่เรา แต่ว่าต่างประเทศ 2 - 3 คน 
จรงิๆ ทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศมนัจบแลว้ คุณภาพในเมอืงไทยยงัไปไม่ถงึ พวกผมทํางานในเชงิ
ประเดน็ 
 มองในเงื่อนไขเวลาและสถานที่ ด้วยวธิกีารแบบนี้ มนัเป็นการสื่อสารที่สําคญัมาก  
เมือ่ประเดน็นี้ถูกส่งไปมนัจะถูกอภปิรายอยา่งกวา้งขวางมนัจะเขา้ไปถงึคน มนัเป็นเรื่องทีคุ่ณต้อง
สมคัรใจและก็บอกว่าคุณพร้อม คุณพร้อมคุณมา รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม
แน่นอน ต่างมาก ต่างในหลายมติ ิแต่ว่าพยายามทําทุกอย่างใหแ้ตกต่างไปจากเดมิ ทุกอย่างเท่าที่
ทาํได ้ทุกอยา่ง ผมใส่ขาสัน้ไป ไปปล่อยลกูโปง่นะ ดว้ยความตัง้ใจ ไมใ่ช่ซือ้ซัว้ทุกอยา่ง 
 
รศ.ดร.พิชาย  รตันดิลก ณ ภเูกต็ 
รองคณบดฝีา่ยวชิาการคณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
สถานที ่  คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์
วนัสมัภาษณ์ 14 สงิหาคม พ.ศ. 2555 
 
ถาม : มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบทบาทของสื่อต่อสงัคมในปจัจบุนั 
ตอบ : คอืถ้าดูปรากฏการณ์ในสงัคมไทย สื่อใหม่ๆ ในอนิเตอรเ์น็ตม ี2 ลกัษณะเป็น 
ถ้อยแถลงหรอืเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะเผยแพร่ความคดิ แล้วก็เผยแพร่อุดมการณ์อะไรพวกนี้  
อนัที่สอง เป็นสื่อในเรื่องของสื่อที่มภีาพ ทัง้ภาพนิ่งแล้วก็ภาพยนตร์ มนัสําคญัที่มกีารใช้เป็น
กลไกในการทีจ่ะรณรงคใ์นการเมอืง คอืสื่อ 2 รปูแบบนี้เท่าทีผ่มสงัเกตดูมนัจะม ี2 ช่องหรอืว่ามี
การนําไปใช้ทัง้ในการเผยแพร่ความเข้าใจในตวัตนของการเมอืงในบทบาทการรณรงค์ ก็จะมี
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การเผยแพร่เรื่องความคดิ เรื่องของจุดยนืต่างๆ แล้วก็อนัที่สอง ก็ตัง้แต่เรื่องความคดิแล้วมนั
เป็นการเผยแพร่เพื่อที่จะกระตุ้นในเชงิประเดน็ ซึ่งมนักอ็อกมาทัง้ในเชงิของภาพหรอืว่าในเชงิ
ของภาพยนตรส์ัน้ๆ ทนีี้ในสองด้านนี้ ถ้าเราดูทีเ่กดิขึน้ในสงัคมคอืปรมิาณของคนทีเ่ขา้มาใชส้ื่อ
เหล่านี้มนัมแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้  
 ในกรณขีองสงัคมไทยทีผ่มจบัไดน่้าจะม ี2 กลุ่ม กลุ่มแรกคอืกลุ่มวยัรุ่น กลุ่มวยัรุ่นกจ็ะ
ใช้สื่อพวกนี้ในเชงิของการสร้างเครอืข่ายเพื่อนฝูงแล้วก็บนัเทงิเป็นหลกั อีกอนัหนึ่งเป็นกลุ่ม
แม่บา้นคนชัน้กลางทีอ่ยากจะมเีวลาแลว้กม็กีารศกึษาหน่อยกจ็ะเขา้มา กลุ่มนี้กจ็ะมรีุ่น 50 - 60 
หรอืว่าจะเป็น 40 ก็จะเข้ามา กลุ่มนี้ที่ติดตามดูอยู่ก็จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาด้วยเหตุผลทางด้าน
การเมอืง หมายถงึว่าเข้ามาแสดงความคดิความอ่านทางการเมอืงอะไรต่างๆ ในอนิเตอร์เน็ต  
ในสื่อพวกนี้ ส่วนคนวยัทํางานผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าเขาใชส้ื่อเหล่านี้ ถ้ามอียู่วยัทํางานกค็ง
เป็นการประมวลใชข้อ้มลูจากสื่อพวกนี้ในการทีจ่ะหาขอ้มลูทีจ่ะเป็นประโยชน์กบังานของตวัเอง 
 แนวโน้มมนัถูกใชใ้นเขตเมอืงทีจ่าํหน่ายเทคโนโลยดีว้ย คนทีอ่ยู่ในเมอืงทีม่กีารศกึษา 
แต่ถ้าเกดิเป็นวยัรุ่นในระดบัประถมก็ใช้กันแล้ว ใช้เป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความบนัเทงิ  
แต่ว่าถา้เป็นคนวยัทาํงานหรอืว่าคนทีเ่กษยีณอายุกจ็ะเป็นคนชัน้กลางทีอ่ยู่ในเมอืงหรอืเป็นพวก
แม่บา้นทีอ่ยู่ในเมอืง สําหรบัสื่อเชงิสงัคม ส่วนในชนบทเขากฟ็งัวทิยุชุมชน ทวีดีาวเทยีมแล้วก็
ทีวีธรรมดา เพราะฉะนัน้ก็เลยแตกต่างกัน ในชนชัน้กลางในเมอืงมแีนวโน้มใช้สื่อนี้อย่างมี
ปฏสิมัพนัธ ์หมายความว่ามกีารใชส้ื่อ 2 ทาง ดา้นหนึ่งกร็บั ดา้นหนึ่งกแ็สดงความคดิของตวัเอง
ออกไป อนันี้เป็นจุดทีต่่างกบัชนบททีเ่ขาจะรบัสื่อแบบเดมิกค็อื รบัอย่างเดยีวเป็นหลกั ก็คอืรบั
ทางวทิยุบ้าง ทางทวีบี้าง อะไรก็แล้วแต่ การขยายตวัของคนเสื้อแดงไม่ได้เกดิขึน้จากลกัษณะ
ของการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารความรูจ้ากสื่อทวีดีาวเทยีม หรอื วทิยชุุมชน แต่เพยีงลําพงั แต่มาจาก
การกระตุน้หรอืการทาํงานของผูนํ้าในชุมชนเป็นปจัจยัประกอบทีส่ําคญัอกีดว้ย คนในชนบทเมื่อ
รบัขอ้มลูขา่วสารจากแหล่งใดกต็าม มกัจะมกีารนําเอาขอ้มลูข่าวสารนัน้ไปหารอืกบัผูนํ้าหรอืผูท้ี่
ตนให้ความเคารพนับถือ มลีกัษณะเหมอืนกับการพึ่งพาผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้รกัษาประตูของ
ทางเข้าออกของข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper) คือถ้าในเขตเมืองมนัจะเป็นเครือข่ายสังคม 
ในแนวระนาบ สื่อก็คือหมายความว่า สถานภาพของคนให้สื่อกับคนรบัสื่อต่างกันไม่มาก 
สถานภาพที่ใกล้เคยีงกนั แต่ว่าถ้าเป็นในชนบทมนัเป็นเครอืข่ายในอดตี ซึ่งเครอืข่ายในอดตี 
เป็นคนที่อยู่ในสถานภาพสูงกว่า มนัจะมพีลงัที่จะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแล้วทําให้คนเชื่อสูง 
และทาํใหม้กีารตรวจสอบตํ่า 
ถาม : การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัการสื่อสารของไทย 
ตอบ : ถ้าเป็นประเด็นทางการเมอืง ภาพที่มนัชดัในทางความคดิของผมก็คอืตอนที่
กลุ่มคนเสือ้หลากสใีชเ้ครอืข่ายสงัคมในการนัดรวมคนเพื่อแสดงกจิกรรมทางการเมอืง แต่ก่อน
หน้านัน้ก็มกีารใช้เครอืข่ายสังคมเหล่านี้  ในการที่จะเผยแพร่ความคิดหรอือุดมการณ์อะไร
บางอยา่งอยูแ่ลว้เป็นกลุ่มๆ ทัง้ฝา่ยเสือ้เหลอืงแลว้กเ็สือ้แดง แต่อย่างไรกต็ามเรากจ็ะเหน็สื่อพวกนี้ 
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แมก้ระทัง่ตวัสื่อเชงิสงัคมเอง มนัจะมกีลุ่มทีใ่ชง้านเหล่านี้เป็นประจาํ เป็นศูนยก์ลางไม่มากเท่าไหร่ 
ผมคดิว่าถ้ามองในแง่ของพฒันาการอนัหนึ่งมนัก็คอืมนัมศีพัท์การมสี่วนร่วมทางการเมอืง คอื 
มนัมกีารใชอ้นิเตอรเ์น็ตในแง่ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม (Social movement) หรอื การเมอืง
ของผูบ้รโิภค (Political consumerism) หมายความว่าประชาชนจะเป็นผูใ้ชพ้ลงัของตวัเองในฐานะ 
ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคดําเนินการทางการเมอืง อาจจะเป็นการบอยคอตบรษิทัหรอืองคก์รทางการเมอืง
ทีม่จีุดยนืหรอืมกีารกระทําที่กลุ่มเขาไม่เหน็ดว้ยกบัการกระทํา นัน้ๆ มนัเกดิขึน้และกแ็พร่กระจาย
มากอยา่งรวดเรว็เพราะเป็นการมสี่วนรว่มทางการเมอืงทีง่า่ยและเป็นการปฏบิตักิารทีง่่ายๆ และ
ปจัจุบนักม็กีารใช้สื่อเชงิสงัคมรณรงคใ์นลกัษณะนี้มากขึน้และเป็นการง่ายที่จะทําให้เกดิการมี
ส่วนร่วม ด้านหนึ่งเป็นช่องทางเพิม่เตมิ อกีด้านหนึ่ง กไ็ม่จําเป็นต้องมผีู้นําการจดัองค์กรนําที่
ซบัซอ้น และก็สามารถปฏบิตักิารทางการเมอืงไดเ้รว็ ถ้าหากว่าประเดน็นัน้เป็นประเดน็ที่เรยีก
ไดว้่าโดนใจหรอืว่าตรงกบัความรูส้กึของคนทัว่ไป 
ถาม : สื่อใหม่ๆ กบัการสื่อสารทางการเมอืงหรอืการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมอืง 
ตอบ : บางประเด็น สื่อเชงิสงัคม มนัมกีลไกที่จะกระจายข่าวแล้วก็เรยีกร้องให้มี 
การปฏบิตั ิแต่การปฏบิตักิารทางการเมอืงมนักค็อืมนัมหีลกัอย่างหนึ่งคอื จะเริม่ต้นจากการสรา้ง
ความเขา้ใจ อยา่งสมมตเิรือ่ง ปตท. เริม่มาจากกลุ่มต่างๆ ตอนน้ีกก็ระจายไปยงัสื่อเชงิคมทีจ่ะเอา 
ปตท. คนื หรอืว่าแก้ พ.ร.บ. ปิโตรเลยีม หรอือะไรต่างๆ เขาพยายามสรา้งความเขา้ใจผ่านสื่อ
เชงิสงัคม ทนีี้การที่จะทําอนันี้มนัก็ทําผ่านในส่วนองค์กรหรอืเป็นกลุ่ม แล้วก็ทําได้ในส่วนของ
ปจัเจก คอืหมายความว่าประชาชนบางส่วนอาจจะรวมตวัเป็นกลุ่มขึน้มากไ็ด ้รวมตวัขึน้มาเป็น
กลุ่มแลว้กก็ระทาํผ่านสื่อเชงิสงัคมแลว้กบ็างคนกอ็าจทําในส่วนปจัเจก กลุ่มเหล่าน้ีบางทมีนักอ็าจ 
จะเป็นทัง้กลุ่มทีอ่ยู่ในอนิเตอรเ์น็ตนี่แหละ แลว้กใ็ชค้ล้ายๆ กลุ่มเหล่านี้มารณรงค์แลว้กอ็าจจะมี
สมาชกิกลุ่มกอ็าจจะพบปะกนัมัง่แต่ไมบ่่อยเหมอืนกลุ่มเคลื่อนไหวทีเ่ป็นสมาคมหรอืมลูนิธทิีเ่ป็น
องคก์รทีเ่ป็นทางการ แต่ว่ากลุ่มเหล่านี้กจ็ะมรีปูแบบทีเ่ปิดกวา้ง มนัมปีระเดน็ร่วมเขากส็ามารถ
ทีจ่ะเขา้มารว่มได ้ในการทีจ่ะส่งข่าวสารเพื่อใหเ้กดิการกระทําในการเมอืงขึน้มาในรปูแบบอย่าง
ใดอยา่งหนึ่ง  
 เพราะฉะนัน้การมีสื่อเชิงสังคมทาํหน้าที่เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้ว  จะทําให้ 
การปฏบิตักิารแบบมวลชนจรงิๆ ในการชุมนุมลดหรอืไม่ลดลงนัน้ มนัมคีวามเป็นไปไดท้ัง้ 2 อย่าง 
แต่ถ้าเรามองแบบเดมิมนัก็อาจจะมแีนวโน้มที่จะลด ก็คอืเมื่อมสีิง่ใหม่เกดิสิง่เก่ากจ็ะลดลงหรอื
รปูแบบใหม่เกดิรปูแบบเก่ากจ็ะลดลง แต่ว่าในปจัจุบนัมนัอาจจะมลีกัษณะที่เป็นส่วนทีป่ระกอบ
เขา้ดว้ยกนัแบบผนวกรวม (Complement) กค็อืว่ามนัไมไ่ดล้ดแต่มนัจะเขา้มาเสรมิมาบวกเพิม่ขึน้ 
2 อยา่ง ของเดมิกย็งัมอียูแ่ถมบวกอนัใหมเ่พิม่มาอกี กอ็าจจะมคีวามเป็นไปไดใ้นลกัษณะนี้ 
 โดยธรรมชาตขิองขอ้มลูข่าวสารมนัเป็นกระแส เป็นช่วงๆ เป็นความสนใจ คอืโดยพืน้ฐาน
สงัเกตดู อนันี้ก็เป็นเรื่องปกต ิคอืคนจะมสี่วนร่วมในประเดน็ สมมต ิเชงิต่อต้าน เชงิบอยคอต  
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นี่จะมกีารมสี่วนร่วมเยอะ แต่ในเชิงของการสนับสนุนมเีหมอืนกนัแต่มไีม่มากถ้าเทยีบกบัส่วน 
ในการต่อต้าน พลงัของการต่อต้านมนัสื่อความถงึพลงัการสนับสนุน พลงัของการสนับสนุนคอื
มนัไมต่ื่นเตน้ มนัไมก่ระตุน้เรา้อารมณ์คนเท่าไหร่ในเรื่องของการสนับสนุนทีจ่ะต่างจากพลงัของ
การต่อตา้น คอืพลงัของความโกรธ คอืพลงัของความโกรธมนัจะมพีลงัสงูกว่าพลงัของอะไร ผมไม่
อยากจะเรยีกว่าความรกั แต่ว่าเป็นพลงัในการสร้าง คอืพลงัในการทําลายมนัสูงกว่าพลงัใน  
การสรา้งสรรค ์ในเรื่องการมสี่วนร่วมทีเ่ป็นเรื่องการเลอืกตัง้ เวลาเราหาเสยีงเสนอนโยบายทัว่ไป 
ไมม่คีนฟงั แต่ถา้เมือ่ไหรว่พิากษ์วจิารณ์คู่แข่ง เอาจุดอ่อนมา สื่อกจ็ะสนใจ คนกจ็ะสนใจ นี่คอืภาพ
ทีป่รากฏขึน้ 
 จรงิๆ แล้วอารมณ์เป็นส่วนที่สําคญัในการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของมนุษยน์ะ 
ไม่ใช่มนัมมีากในปจัจุบนั มนัมมีานานแล้ว แล้วมนัก็มบีทบาท แมแ้ต่การชนะการเลอืกตัง้ของ  
โอบามาชนะด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผล เพยีงแต่ว่าเขาใช้อารมณ์อะไรเป็นตวัหลกัเท่านัน้เอง 
เพราะคนมแีนวโน้มกระทําหรอืเปลีย่นแปลง มแีนวโน้มคนส่วนใหญ่จากอะไร แต่ว่าเป็นอารมณ์
ในเชงิบวกหรอือารมณ์เชงิลบมนัใชไ้ดท้ัง้ 2 แบบ อยา่งมนัมกีารวจิยัทีช่ดัเจนเลยว่า เดก็เวลาเรา
คดิว่าเดก็มเีหตุผลนี่เราคดิผดิ เดก็ทีอ่ายุ 0 - 15 ปี การกระทาํของเขาเป็นเรื่องของอารมณ์แลว้
เขาไม่ได้ทําหรอือะไรโดยใช้เหตุผล เพราะสมองทีค่ดิด้วยเหตุผลมนัยงัไม่พฒันา เพราะฉะนัน้
อารมณ์อนันี้มนัไม่ได้บอกว่ามนัไม่ดนีะ อารมณ์มนัมทีัง้บวกและลบ เราสามารถที่จะเสรมิสรา้ง
พฤตกิรรมอะไรต่างๆ โดยใช้เหตุผลทางบวกก็ไดห้รอืว่าจะใช้อารมณ์ทางลบกไ็ด ้แต่ประเดน็ก็
คอืว่า การกระทํา (Action) ของคนทีอ่อกมาเคลื่อนไหวทางการเมอืงมนัถูกชีนํ้าดว้ยอารมณ์ทางลบ
สูงในลกัษณะนัน้หรอืว่าแต่ในบางครัง้อารมณ์ในเชงิบวกกส็ามารถทําใหช้นะไดต้้องเป็นอารมณ์
ที่สะเทือนใจ ถ้าเป็นอารมณ์เชิงบวกหรอืสะเทอืนใจ อย่างที่โอบามาชนะเพราะเขาไปขุดกับ
ประเดน็ค่านิยมของอเมรกิาขึน้มาที่จะไปรือ้ฟ้ืนค่านิยมแบบดัง้เดมิซึ่งมนัก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบั
อารมณ์ ทุกอยา่งเป็นส่วนหนึ่งของภาษาทัง้หมด เหตุผลกเ็ป็นส่วนหนึ่งของภาษา อารมณ์กเ็ป็น
ส่วนหน่ึงของภาษา  
 ในแง่ของการจดัตัง้ คือกลุ่มพนัธมติร จะเป็นกลุ่มในแนวระนาบค่อนข้างจะสูงแล้ว 
กแ็กนนําแต่ละคนก็เป็นคณะกรรมการร่วม คอืตดัสนิใจทางการเคลื่อนไหวเขาก็ตดัสนิใจในรูป
ของกรรมการ ไมม่อีงคก์รทีแ่น่นอน หมายถงึว่า ไม่มอีงคก์รทีเ่ป็นรปูร่างอย่าง นปช. ทีเ่ป็นทีต่ ัง้
ในลกัษณะองค์กรอยู่ แล้วก็มแีนวโน้มที่จะรวมตวักนัในประเดน็บางประเด็นที่ทางกลุ่มคดิว่า 
ต้องทํา ส่วนในทางกลุ่ม นปช. เสื้อแดง มนัมผีสมผสานหลายแบบ มทีัง้กลุ่มที่เป็นแนวระนาบ
อย่างพวกกลุ่มเอน็จโีอ (NGOs) หรอืว่านักวชิาการบางส่วนทีเ่ขา้ไปเป็นพนัธมติรชัว่คราวของ
กลุ่มเสือ้แดงทีเ่ป็นพรรคการเมอืง ซึง่ 2 กลุ่มนี้จะมคีวามต่างกนัค่อนขา้งเยอะ โดยธรรมชาตจิรงิๆ 
ของ 2 กลุ่มนี้ ธรรมชาตขิองวธิคีดิหรอืการเคลื่อนไหวกต่็างกนั เพยีงแต่ว่าทีม่ารวมกนัไดก้จ็ะมี
จุดร่วมทีอ่าศยัประโยชน์ร่วมกนัในบางเรื่องแค่นัน้เอง ผมมองว่าเป็นจุดร่วมถงึทีสุ่ดแลว้มนัเป็น
จุดร่วมชัว่คราว คอือย่างกลุ่มวนัอาทติย์สีแดงหรอืว่านักวิชาการบางส่วน โดยพื้นฐานจรงิๆ  
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กลุ่มพวกนี้มวีธิคีดิทีแ่ตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ อย่างเช่นนักการเมอืงทกัษณิหรอืใครกต็าม แต่ว่า
เน่ืองจากกลุ่มเหล่าน้ีเวลาวธิคีดิในการมองปญัหาในสงัคมไทยกจ็ะมวีธิคีดิทีว่่าปญัหาสงัคมไทย
จะเกิดมาจากสถาบนัเป็นอุปสรรคที่สําคญั แล้วเขามวีธิีคิดว่ากลุ่มนักการเมอืงหรอืกลุ่มทุน 
จะเป็นกลุ่มที่มาลดอิทธพิลของกลุ่มอํามาตย์ก็แล้วกนั ภาษาที่เขาใช้เรยีกกนันะคอืจะมวีธิคีดิ
แบบนัน้อยู ่มนักเ็ลยกลายมาเป็นจดุรว่มทีท่าํใหเ้ขาเขา้มา ในช่วงทีม่กีารต่อต้านกรณีช่วงรฐับาล
ทีคุ่ณอภสิทิธิข์ ึน้มามนัเป็นจุดร่วมที่ต่อต้านรฐับาลที่เขามองว่าเป็นรฐับาลที่จดัตัง้ในกองทหาร 
ทาํใหร้วมกนัไดง้่ายขึน้ แต่พอรฐับาลเพื่อไทยมอีํานาจมนักเ็หมอืนว่ามอีํานาจรฐั พอมอีํานาจรฐั
แลว้มนักจ็ะมรี่องรอยของความแตกแยกเกดิขึน้ใหเ้หน็เป็นระยะๆ ระหว่าง 2 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น 
พ.ร.บ. ปรองดองที่ออกมามนัก็มรี่องรอยของความแตกแยกที่เกิดขึ้นหรอืแม้กระทัง่การแก้
รฐัธรรมนูญต่างๆ กจ็ะมรี่องรอยของความแตกแยกของกลุ่มนี้ชดัเจนขึน้ เราจะเหน็คอืกลุ่มแดง
ส่วนใหญ่แต่ว่าพลงัหลกัในการเคลื่อนไหวการปฏบิตักิารการเมอืงทีจ่ะสรา้งการเปลีย่นแปลงมนั
จะเป็นพลงัอยูท่ีก่ลุ่มการเมอืงซึง่เขาอาศยักลไกการจดัตัง้เขา้มา ส่วนพวกเสือ้แดงทีเ่ป็น NGOs 
หรอืว่ากลุ่มความคดิ พวกนี้กจ็ะมพีลงัในความคดิแลว้กก็ารสรา้งความชอบธรรมบางประการ 
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