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This study “The Innovation of Internet Memes in Thai Political Communication: A
Case Study of Opposition to the Amnesty Bill in 2013” has 3 important objectives;
namely; 1) to study patterns and types of the Internet meme having impacts on the
objection of the draft Amnesty Bill in 2013, 2) to study impacts of the Internet meme as a
channel to oppose the Amnesty Bill in 2013 on Thailand’s online social media; and 3) to
study impacts of the Internet meme innovation to oppose the Amnesty Bill in 2013 on
online social media on Thai political communication.
The study found that the posting of comments/opinions on electronic media
which became political Internet memes could be classified into 6 patterns, which are
self-promotion, inadvertent celebrity, urban rumors and hoaxes, advertising and
marketing, image editing, and references to pop culture. Of all the 6 patterns of posting,
the Internet memes could then be categorized into 4 types as follows: text Internet
meme, picture Internet meme, picture and text Internet meme and video clip Internet
meme. The key channels through which the Internet meme was used in Thai political
communication were Website and Facebook. There were slightly more uses of the
website channel than the Facebook channel. Moreover, the results of the Internet meme
innovation on Thai political media communication could be considered in 2 points.
Firstly, the pattern of references to pop culture, the type of picture and text Internet

(6)
meme, gained high popularity and became an Internet meme used to communicate the
opposition to the Amnesty Bill in 2013, which was gradually developed to become a
popular application used to oppose the Amnesty Bill in 2013. Secondly, the use of
Internet meme to communicate the opposition to the Amnesty Bill in 2013 accomplished
its set objective because the innovated Internet meme was well accepted and applied to
communicate the opposition to the Amnesty Bill in 2013 with the target groups, leading
to an extensive political alert that drove part of the Mass Public Demonstration to come
out and oppose the Amnesty Bill in 2013, resulting in a pressure for the then government
to eventually dissolve the parliament.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
วิกฤตการณ์การเมืองไทยนับตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จนมีการรัฐประหารขึ ้นใน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีสาเหตุหนึ่งจากการชุมนุมคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมแก่ ผ้ ูกระท าความผิ ด เนื่ อ งจากการชุม นุม ทางการเมื อ ง การแสดงออกทางการเมื อ งของ
ประชาชนในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งแต่เดิม นายวรชัย เหมะ สมาชิ กสภาผู้แทนจังหวัดสมุท รปราการ
พรรคเพื่อไทย และแกนนาแนวร่วมประชาธิปไตยคัดค้ านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เป็ นผู้เสนอร่าง
แต่ภ ายหลังมีการแก้ ไขเพิ่ม ขึน้ ในชัน้ กรรมาธิ การ นาโดยนายประยุทธ์ ศิริพ านิชย์ รองประธาน
กรรมาธิการ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย จนกระทั่งมีการคัดค้ านจากพรรค
ประชาธิปัตย์ว่าเป็ นการเอื ้อประโยชน์ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในระหว่าง
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าว มีหลายฝ่ ายออกมาคัดค้ าน จนนาไปสู่เหตุการณ์ว่นุ วาย
ที่เกิดขึ ้นทังในสภาผู
้
้ แทนราษฎรและการชุมนุมประท้ วงนอกสภาผู้แทนราษฎร แต่ในท้ ายที่สดุ สภา
ผู้แทนราษฎรก็รวบรัดในลักษณะของการ “ลักหลับ” โดยเร่งรี บพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในเวลา 03.00 น. และส่งร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าว
ให้ วฒ
ุ ิสภารับไปเพื่อพิจารณาตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายต่อไป
เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว ท าให้ มวลชนส่ ว นหนึ่ ง ไม่ พ อใจจนออกมารวมพลั ง คั ด ค้ านร่ า ง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ที่ได้ รับฉายาว่า “พ.ร.บ. ฉบับสุดซอย” เป็ นจานวนมาก และส่งผลให้
เกิดปรากฏการณ์ ใหม่ที่เรี ยกว่า “ม็อบโซเชียลมีเดีย” (Social Media Mob) เนื่องจากมวลชนได้ ใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทิวบ์ ไลน์ ฯลฯ เป็ นเครื่ องมื อสื่อสารแชร์
ข้ อมูล และสร้ างให้ เกิ ด เป็ น "กระแส" การรวมกลุ่ม ต่อต้ าน จนทาให้ เกิ ด ม็ อบกลุ่ม ต่าง ๆ อย่าง
แพร่หลายและในเวลาอันรวดเร็ ว สถานการณ์ การชุมนุมในเมืองไทยได้ เกิดปะทุขึ ้น ส่งผลให้ การ
ชุม นุม ครั ง้ นี เ้ ป็ น ผลอัน สื บ เนื่ อ งมาจากเครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ (Social Network) ที่ นับ ได้ ว่า
แอปพลิ เคชั่น เป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ ท รงพลัง ในยุค ปั จ จุบัน ถูก ใช้ เป็ น ช่อ งทางในการติด ตาม
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ข่าวสาร รวมไปถึงการ "ระดมพล" ให้ ออกไปชุมนุม เกิดการโน้ มน้ าว และสื่อสารผ่านเครื อข่ายไป
เรื่ อย ๆ ทาให้ การชุมนุมครัง้ นี ้มีพลังในการสร้ างการมีสว่ นร่วมทางการเมืองมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
ระหว่างการชุมนุมคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 นัน้ มีการใช้
กระบวนการการสื่อสารทางการเมืองออกมาในรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ เช่น ป้ายสัญลักษณ์
ลุงกานัน ป้ายสัญ ลักษณ์ คัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ฯลฯ ที่ มี ลักษณะเป็ นนวัตกรรมการ
สื่อสารทางการเมืองของไทยที่เปลี่ยนไป ซึง่ ความสาเร็ จของการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมดังกล่าวของกลุ่มมวลมหาประชาชนที่นาโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ พบได้ ว่าส่วนหนึ่งเป็ น
ผลมาจากมี “กระบวนการสื่ อ สารทางการเมื อ ง” (Political Communication Process) ไปสู่
กลุ่ม เป้าหมายที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ ทาให้ ม วลมหาประชาชนที่ เป็ น กลุ่ม เป้าหมายร่ วมกันออกมา
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับสุดซอยนี ้อย่างล้ นหลาม โดยมีการใช้ ช่องทางในการ
สื่อสารหลายช่องทางด้ วยกัน แต่ช่องทางที่สาคัญที่ทาให้ เกิดกระแสคัดค้ านกฎหมายฉบับนี ้อย่าง
แพร่ ห ลายนั น้ เป็ นการสื่ อ สารโดยใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social Network) โดยใช้
“สัญลักษณ์” (Sign) ในการเชื่อมร้ อยกลุม่ คนในสื่อสังคมออนไลน์เข้ าด้ วยกัน เพื่อสร้ างภาพลักษณ์
ให้ เป็ นที่จดจาแก่มวลชนทัว่ ไป ตลอดจนแสดงให้ เห็นถึงจุดยืนและบทบาทของกลุ่ม สถานที่ ตัว
บุคคล เครื่ องแต่งกาย หรื อเครื่ องหมาย ฯลฯ ในลักษณะที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ รูปโปรไฟล์
เป็ นตราสัญลักษณ์ กลุ่มในการเคลื่อนไหวในครัง้ นี ้ ซึ่ง จากการศึกษาพบว่านายคุณัช ฉัตรมงคลพร
นัก ศึกษาคณะวิศ วกรรมศาสตร์ ภาควิช าวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์
ผู้พัฒ นาแอปพลิ เคชั่น นี ข้ ึน้ มาในเฟซบุ๊ก และมี ก ารน าไปใช้ กัน อย่างแพร่ ห ลายจนกลายเป็ น
“สัญ ลักษณ์ ทางการเมื อง” (Political Sign) ในการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญั ตินิรโทษกรรมในปี
พ.ศ. 2556 ไป ดังจะพบได้ ว่าในระยะการรณรงค์ดงั กล่าวมีผ้ ใู ช้ แอปพลิเคชัน่ นี ้สูงถึง 484,880 คน
ซึ่งจะเห็นได้ จากการที่ สมาชิกในเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นจานวนมาก ได้ ปรับเปลี่ยนโปรไฟล์
ของตนเองมาใช้ สัญ ลัก ษณ์ การคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญั ตินิ รโทษกรรมแก่ผ้ ูกระท าความผิ ด
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556
เป็ นจานวนมาก ดังภาพที่ 1.1
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ภำพที่ 1.1 แสดงตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์การคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี
พ.ศ. 2556
แหล่ งที่มำ: “รวมมีมล้ อภาพ,” 2556.
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าตราสัญลักษณ์ ดงั กล่าว ได้ รับการตอบรับจากมวล
มหาประชาชนในเครื อ ข่ายสัง คมออนไลน์ เป็ น จ านวนมาก โดยนิ ย มใช้ การเปลี่ ย นโปรไฟล์ ใ น
โปรแกรม Facebook, Line, Twitter, Blog, และ Website ฯลฯ มาใช้ ตราสัญลักษณ์ ดงั กล่าวเป็ น
โปรไฟล์ แ ทน ในรู ป ของของข้ อ ความ คลิ ป รู ป ภาพ ฯลฯ ตลอดจนส่ง ต่อกัน ออกไปจนกระทั่ง
สามารถสร้ างกระแสความนิยมให้ เกิดขึ ้นทังภายในกลุ
้
่มและนอกกลุ่ม เพื่อให้ เกิดความสนใจและ
ร่วมกันรณรงค์คดั ค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยกระบวนการสร้ างกลุ่ม
ผ่านตราสัญ ลักษณ์ ดงั กล่าวจนกลายเป็ นอัตลักษณ์ ประจากลุ่มผู้คดั ค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิร
โทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ไป ซึ่งกลุ่มผู้คดั ค้ านดังกล่าวได้ ให้ คุณค่าของการใช้ ตราสัญลักษณ์ ใน
การแสดงออกถึงการคัดค้ านภายใต้ อดุ มการณ์ทางการเมืองร่วมกัน และมีการสื่อสารคุณค่าไปยัง
บุคคลอื่นด้ วย เพื่อแสดงถึง ถึงจุดยืนร่ วมกัน ในการคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมในปี
พ.ศ. 2556
ตราสัญ ลัก ษณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ในการคัด ค้ านแก่ ผ้ ูก ระท าความผิ ด เนื่ อ งจากการชุม นุม ทาง
การเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 นี ้ ในทางวิชาการเรี ยกว่า
“อินเทอร์ เน็ตมีม” (Internet Memes) ซึ่งเป็ นรู ปแบบของความคิดทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์ หรื อ
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เป็ นปฏิบตั ิการ ที่สามารถส่งผ่านจากจิตใจคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านการเขียน การพูด ท่าทาง
พิธีกรรม หรื อปรากฏการณ์ลอกเลียนแบบอื่น ๆ โดยมีลกั ษณะเป็ นการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
เชิงสัญลักษณ์ จะเห็นได้ ว่าสาเหตุที่อินเทอร์ เน็ตมีมการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 นี ้ ได้ รับการตอบรั บจากมวลมหาประชาชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่าง
รวดเร็ ว เนื่องจากวิธีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็ นทางเลือกที่สะดวกสบายและเสี่ยงน้ อยกว่าการไป
ชุม นุมหรื อทากิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ กอปรทัง้ ยังสามารถสื่อความเห็นไปให้ เกิดการรับรู้ ใน
พื ้นที่สาธารณะได้ ด้วย โดยผู้ที่เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นบุคคลเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
และแต่ละคนยังสามารถแสดงทัศนะได้ ชดั เจนกว่าโดยการแก้ ไขเพิ่มเติมคาที่ต้องการในภาพนัน้ ๆ
ด้ วย นอกจากนันยั
้ งมีการพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชัน่ ที่ใช้ ในการสร้ างป้ายหรื อเครื่ องหมายได้ ง่ายขึ ้น
ทาให้ ง่ายต่อการใช้ งานและสร้ างความบันเทิงได้ ดีอีกด้ วย แม้ วา่ การเปลี่ยนภาพหรื อแปะป้ายจะมี
ลักษณะเป็ นการแสดงตัวตนของบุคคลในการการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี
พ.ศ. 2556 ก็ตาม แต่ “การตีตรา” ในรูปแบบดังกล่าวมีระดับความรุนแรงที่น้อยกว่าวิธีการอื่น และ
ภาพพจน์ในใจของผู้คนต่อบุคคลนันจะลบเลื
้
อนลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนภาพอีกครัง้ ปั จจัยเหล่านี ้
อาจทาให้ ตดั สินใจง่ายมากขึ ้นต่อการเลือก “คลิก” หรื อเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เพื่อแสดงจุดยืนและ
การมีสว่ นร่วมในประเด็นการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
อีกทังยั
้ งเป็ นเพราะบทบาทของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เป็ นเครื่ องมือสื่อสารสาคัญ ทาให้
เกิดการแชร์ ข้อมูลข่าวสารและสร้ างการรับรู้ไปสู่คนจานวนมากได้ รวดเร็ วและแรงกว่าสื่อปกติ จน
เกิด เป็ น กระแสการรวมตัวของกลุ่ม คนที่ ไม่เห็น ด้ วยกับ ร่ างพระราชบัญญั ติ นิรโทษกรรมฉบับ นี ้
จานวนมาก เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของตัวเอง พอนามาใช้ เป็ นการสื่อสารในยุคของสื่อโซเชียล
มี เดี ย จึง เป็ น การรวมกลุ่ม ของผู้ที่ มี ทัศ นคติ ความคิดเห็ น ไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle) และวิถีชี วิต ที่
คล้ ายกัน หากเป็ นภาษาทางการตลาดจะเรี ยกว่าเป็ นกลุ่มเซกเมนต์ (Segment) เดียวกัน ซึ่งเมื่อมี
คนในกลุ่มนาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ มาแชร์ จะเกิดความสนใจและการตอบรับหรื อทาตามจากคนในกลุ่ม
เดียวกันอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง กลายเป็ นกระแสไวรั ส เพราะมี การแชร์ ไปยังเครื อข่ายในสังคม
ออนไลน์อย่างแพร่ หลาย ประกอบกับในกลุ่มที่เป็ นแกนนาในการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิร
โทษกรรมแบบสุดซอยเอง ก็มีการนาสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไปใช้ สื่อสาร จนสามารถ
ระดมกลุ่ม คนรุ่ น ใหม่ ซึ่ง คุ้น เคยกับ สื่ อ ออนไลน์ ดี ให้ เข้ ามาร่ ว มชุม นุม จึง กลายเป็ น อี ก หนึ่ ง ใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการชุมนุมครัง้ นี ้ นอกจากนี ้ สื่อสังคมออนไลน์ยงั ทาให้ เกิดการรวมกลุม่ ของ
“ม็อบออนไลน์ ” เมื่อมี การสร้ างข้ อความที่เกี่ยวกับการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่
เป็ นข้ อความสัน้ และกระชับออกมาต่อเนื่อง เปรี ยบแล้ วก็เหมื อนกับ “ข้ อความในงานโฆษณา”
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สามารถเรี ยกความสนใจจากคนในสื่อสังคมออนไลน์ จนมีการแท็กข้ อความสันเหล่
้ านี ้และแชร์ ใน
โลกออนไลน์และออฟไลน์กนั อย่างแพร่หลาย สร้ างเป็ นกระแสแพร่กระจายไปยังกลุ่มคนทัว่ ไปและ
ในกลุ่ม ที่ อาจไม่ได้ ส นใจแต่แรก แต่ก็เข้ ามาร่ วมแชร์ และร่ วมชุม นุม เพราะเกรงว่าจะตกกระแส
สะท้ อนแนวคิด ที่ ว่า สิ่ ง ที่ เห็ น ได้ ชัด จากการชุม นุม ครั ง้ นี ค้ ื อ พลัง ของสื่ อ สัง คมออนไลน์ (Social
Media Power) ที่ทาให้ ข้อมูลถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็ ว มีลกั ษณะเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง
เนื่องจากคนส่วนมากมีสื่อในมือของตัวเอง พอไปร่ วมม็อบก็แชร์ ภาพและข้ อมูลกันในทันที ทาให้
เกิดการรับรู้และอัพเดตข้ อมูลได้ ทนั ที จนแทบไม่ต้องรอสื่อปกติ และยังทาให้ เกิดการรวมกลุ่มได้
ทันทีอีกด้ วย จึงทาให้ กลายเป็ นปรากฏการณ์ของม็อบการเมืองในยุคสื่อสังคมออนไลน์ที่มีพื ้นที่สื่อ
เปิ ดกว้ างให้ กับการแสดงออกทางความคิดที่หลากหลาย ผู้รับข้ อมูลเป็ นทังผู
้ ้ ส่งข้ อมูลได้ ข้ อมูลใน
เวลาเดียวกัน เกิดการรวมกลุ่มของคนที่มีความคิดและความชอบเดียวกัน จนเกิดเป็ นคลังข้ อมูล
ขนาดใหญ่ในโลกออนไลน์ ส่งต่อข้ อมูลในแบบเรี ยลไทม์ สร้ างการรับรู้ได้ อย่างรวดเร็ วแบบวินาที
ต่อวินาทีที่หาไม่ได้ ในสื่อแบบเก่า ซึ่งหากรัฐบาลยังคงผลักดันกฎหมายล้ างผิดคนโกงแบบถอยไม่
สุดซอย ยังคงใช้ วิธีลบั ลวงพรางแล้ ว ก็คงได้ เห็นพลังของมวลชนและพลังของสื่อสังคมออนไลน์ ที่
นับวันจะทวีความสาคัญและร้ อนแรงมากขึ ้นทุกขณะ
กล่าวได้ ว่า “อินเทอร์ เน็ตมีม” (Internet Memes) ที่นามาใช้ ในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมที่กล่าวมาข้ างต้ น มีลกั ษณะเป็ นแนวความคิด กระแส หรื อปรากฏการณ์ ที่แพร่กระจาย
ไปทัว่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในรูปของไฟล์ดจิ ิตอลหรื อไฮเปอร์ ลิงก์ โดยวิธีการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง
ในอิ น เทอร์ เน็ ต เช่น อี เมล์ บล็ อ ก บริ ก ารเครื อ ข่ายสัง คม เมสเซนเจอร์ ฯลฯ ในลัก ษณะของ
ข้ อความ (Text) ภาพ (Picture) แอปพลิเคชั่น (Application) คลิปวิดีโอ (Video Clip) แอนิเมชัน
(Animation) หรื ออื่น ๆ (“รู้จกั กับอินเทอร์ เน็ตมีม,” 2557) ที่กล่าวมาในประการข้ างต้ น จึงถือได้ ว่า
เป็ นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบใหม่ โดย
บูรณาการความคิด สร้ างสรรค์ ศิล ปะ ข้ อความ สัญ ลัก ษณ์ และอารมณ์ ขัน ในวัฒ นธรรมใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้ ผ้ สู นใจเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารู ปแบบของอินเทอร์ เน็ตมีม
และส่งต่อเพื่อให้ เกิดการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรื อโฆษณา โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญทางการตลาดใช้
การตลาดแบบไวรัส ให้ เกิดประสิ ทธิ ภ าพตามที่มุ่งหวังไว้ จึงอาจกล่าวได้ ว่าอินเทอร์ เน็ตมี มเป็ น
รูปแบบทางการตลาดยุคใหม่ในการนาเสนอทางการเมืองที่มีค่าใช้ จ่ายต่าและมีประสิทธิภาพยิ่ง
จนบุค ลากรทางการเมื อง กลุ่ม การเมื อ ง และพรรคการเมื องสามารถน ามาประยุก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตได้ ด้วย
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จากปรากฏการณ์ อินเทอร์ เน็ตมีมการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ.
2556 ที่กล่าวมาข้ างต้ น อาจกล่าวได้ วา่ “อินเทอร์ เน็ตมีม” เป็ นนวัตกรรมที่สาคัญในการสื่อสารทาง
การเมื อ งของไทยยุ ค ใหม่ ที่ ค วามก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี มี ส่ ว นช่ ว ยในการคัด ลอก ตัด ต่ อ
เลียนแบบ และแพร่กระจายความคิดทางการเมือง เนื่องจากมีการนาความคิดสร้ างสรรค์มาใช้ ใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดการทางการเมืองขึ ้นมาใหม่ เพื่อสนองตอบต่อ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
ทางการเมืองที่เกี่ยวข้ อง อันจะก่อให้ เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองและการมีกิจกรรมทางการเมือง
ร่วมกันเพื่อให้ สาเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ มีลกั ษณะเชิงพฤติกรรมหรื อวัฒนธรรมที่ถกู ส่งผ่านกัน
ในรู ป ของการเลี ย นแบบ ท าหน้ าที่ เป็ น หน่ ว ยในการด าเนิ น การเกี่ ย วกับ ความคิด วัฒ นธรรม
สัญลักษณ์ หรื อการปฏิบตั ิ และสามารถถ่ายทอดผ่านกระบวนการเขียน การพูด ท่าทาง พิธีกรรม
หรื อ ปรากฏการณ์ เลี ย นแบบคนอื่ น เพื่ อ สนับ สนุ น แนวคิ ด ของมี ม ทางการเมื อ งในขณะนั น้
อิน เทอร์ เน็ ต มี ม อาจอยู่ในรู ป แบบของรู ป ภาพ วิ ดี โอ ข่าว หรื อ ตลก จากผู้ห นึ่ง แล้ ว ผ่า นระบบ
อินเทอร์ เน็ตในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ไปยังผู้อื่นได้ ในพื ้นที่ออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นใน
สื่อสังคมออนไลน์และสื่อประเภทอื่น ทาให้ การพัฒนาอินเทอร์ เน็ตมีมดาเนินไปได้ อย่างรวดเร็ ว ซึ่ง
การสร้ างสรรค์ทางเทคโนโลยี ดงั กล่าว ทาให้ เกิ ด ก้ าวข้ ามความเป็ นตัวตนของตนเองขึน้ ในโลก
เสมือนจริง (Cyber Space) ดังเช่นอินเทอร์ เน็ตมีมที่ใช้ ในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 ที่สร้ างเป็ นตราสัญลักษณ์ จนได้ รับความนิยมขึ ้นมา และสามารถปั่ นกระแสการ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จนประสบความสาเร็ จ โดยจะ
เห็ น ได้ จ ากในระยะที่ มี มี ม คัด ค้ า นร่ างพระราชบัญ ญั ตินิ รโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ดัง กล่า ว
ออกมา มี ส มาชิ ก ในเครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เป็ น จ านวนมากเปลี่ ย นโปรไฟล์ ต นเองมาใช้ รู ป
อินเทอร์ เน็ตมี ม คัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญัตินิ รโทษกรรม เพื่ อแสดงออกว่าเป็ นหนึ่งในจานวนผู้
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าว และยิ่ง ต่อมามีการใช้ การตลาดแบบไวรั ส (Viral Marketing)
กับมีมดังกล่าวอย่างเป็ น ระบบ ก็ ยิ่ง ทาให้ เป็ น อิน เทอร์ เน็ต มีม การคัด ค้ า นร่ า งพระราชบัญ ญัติ
นิร โทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 เป็ น ที่ ย อมรั บ กัน ในเครื อ ข่ ายสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
จนกระทั่งจัดทาเป็ น อินเทอร์ เน็ตแอปพลิเคชั่น (Internet Application) และพัฒ นาเป็ น โปรแกรม
สาเร็ จรูปในการจัดทาอินเทอร์ เน็ตมีมดังกล่าว เพื่อให้ สามารถนารู ปแบบของมีมดังกล่าวไปใช้ ใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ สะดวกยิ่งขึ ้น ดังที่ได้ ยกตัวอย่างมาข้ างต้ นแล้ ว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสร้ างอินเทอร์ เน็ตมีม คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 ในสื่อสังคมออนไลน์นี ้ ถือได้ ว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ในการสื่อสารทางการเมืองของ
สังคมไทย และในปั จจุบันอินเทอร์ เน็ต มี ม ทางการเมืองเริ่ ม มีบทบาทและมี ความส าคัญ ต่อ การ
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ติด ต่อสื่ อสารทางการเมื องไทยมากขึน้ เพราะที ม งานทางการเมื องของแต่ล ะกลุ่ม และพรรค
การเมื องของไทย ต่างพยายามประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี สมัยใหม่ในการสื่ อสารทางการเมื องกับ
ประชาชนที่ เป็ นกลุ่ ม เป้ า หมายอยู่ เสมอ จึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะน าเอาอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม มา
ประยุกต์ใช้ ในการสื่อสารทางการเมื องไปยังกลุ่ม เป้าหมายมากขึน้ เนื่ องจากอินเทอร์ เน็ต มี ม มี
รู ปแบบการเสนอข้ อมูลข่าวปั จ จุบนั ของผู้ที่เกี่ ยวข้ องทางการเมื องที่น่าสนใจ ตลอดจนเป็ นช่อง
ทางการสื่ อสารใหม่ที่สร้ างการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของไทยเพิ่มมากขึน้ กอปรกับเหตุการณ์
ทางการเมื องต่าง ๆ มี การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วแทบทุกวัน สารสนเทศทางการเมื องที่
นาเสนอในอินเทอร์ เน็ตมีมจึงมีมากมายหลายรูปแบบเพื่อสนองความสนใจและความต้ องการของ
ผู้ใช้ ทุกกลุ่ม อินเทอร์ เน็ตมีมจึงกลายเป็ นเทคนิคในการสื่อสารทางการเมืองอีกประเภทหนึ่งเพิ่ม
ขึ ้นมา เพราะสามารถค้ นหามีมทางการเมืองที่ตนสนใจและผู้ที่สนใจทางการเมืองได้ ในทันทีโดยไม่
ต้ องเสียเวลาเดินทางไปค้ นคว้ าในห้ องสมุด หรื อแม้ แต่การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมีมทางการเมืองที่
น่ า สนใจทั่ ว โลก ก็ ส ามารถอ่ า นได้ ในอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม จากเว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง ท าให้
อินเทอร์ เน็ตมีมกาลังกลายเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการสื่อสารทางการเมืองไทยในปั จจุบนั มาก
อย่างไรก็ดี แม้ จะมีการนาอินเทอร์ เน็ตมีมมาใช้ ในการสื่อสารทางการเมืองอย่างแพร่ หลาย แต่ยงั
ไม่มีผ้ ใู ดศึกษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมือง ช่องทางในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
มีมในการสื่อสารทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบของการนาอินเทอร์ เน็ตมีมมา
ใช้ ในการสื่อสารทางการเมือง ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาดังที่กล่าวมาในประการข้ างต้ น โดยจะ
ศึกษาจากกรณี อินเทอร์ เน็ตมีมการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ทังนี
้ ้
เพื่อให้ นาเสนอให้ ภาคส่วนที่เกี่ ยวข้ องและผู้ที่สนใจทางการเมือง เกิดความรู้ และความเข้ าใจถึง
บริ บ ทของการสื่ อสารทางการเมื องที่ เปลี่ ยนแปลงไป และสามารถประยุกต์ใช้ การสื่ อสารทาง
การเมื องที่ทันกับวัฒ นธรรมทางอินเทอร์ เน็ต ตลอดจนเป็ นทางเลือกในการใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศล ้าสมัยให้ เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการเมือง รวมทังส่
้ งเสริ มให้ ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ องเกิดการปรับปรุงระบบการทางานให้ ร้ ูเท่าทันสื่อทางการเมืองที่เป็ นป้าย สัญลักษณ์ ภาพ
ข้ อความ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะของอินเทอร์ เน็ตมีมที่ใช้ สร้ างอารมณ์ขนั ทางสังคมและ
วัฒ นธรรมทางการเมือง โดยทุกอินเทอร์ เน็ตมีมต่างก็มีรูปแบบที่เป็ น ความคิดสร้ างสรรค์ในการ
นาเสนอของตนเองซึง่ จะพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชัน่ (Application) ทางการเมืองที่ได้ รับความนิยมได้
ต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือ
1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีม ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้ ในการ
สื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
1.2.2 เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารของอินเทอร์ เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ ในการ
สื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
1.2.3 เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้ ในการสื่อสาร
ทางการเมืองต่อการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556

1.3 ปั ญหำนำของกำรศึกษำ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี
การคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” มีปัญหานาในการศึกษา ดังนี ้
1.3.1 รู ป แบบและประเภทของอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ที่ ใช้ ในการสื่ อ สารทางการเมื อ งเพื่ อ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 มีกี่รูปแบบ กี่ประเภท และอะไรบ้ าง?
1.3.2 ช่องทางการสื่อสารของอินเทอร์ เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ ในการสื่อสารทาง
การเมืองเพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 มีกี่ชอ่ งทาง อะไรบ้ าง?
1.3.3 นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมือง
เพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 อย่างไรบ้ าง?

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” นี ้ มุ่งศึกษานวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมใน
การสื่อสารทางการเมื องไทยที่ เกี่ ยวกับการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ ูกระทา
ความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ.
2556 โดยมี ก ารปะทุขึน้ นับ ตัง้ แต่ที่ มี ก ารคัด ค้ า นจากกรณี คณะกรรมาธิ ก าร (กมธ.) วิ ส ามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎรไทย ได้ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
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พ.ศ. 2556 จนถึงมวลมหาประชาชนออกมาคัดค้ านและรัฐบาลได้ ประกาศยุบสภาตลอดจนแถลง
ว่าจะไม่มีการนาร่ างรัฐ ธรรมนูญ ฉบับดังกล่าวกลับมาใช้ อีกในอนาคตในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2556 รวมทัง้ สิ ้น 53 วัน โดยในการศึกษาจะกระทาโดยการเก็บข้ อมูลที่เป็ นรู ปแบบในการโพสต์
เพื่ อแสดงความคิดเห็นจนนาไปสู่การเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีม ประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีม ที่เกิ ดขึน้
ช่องทางของอิน เทอร์ เน็ ตมี ม ที่ ใช้ ในการสื่ อสารทางการเมื อ งครัง้ นี ้ ตลอดจนการสื่ อสารโดยใช้
นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม ที่ส่งผลต่อการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
จากเฟซบุ๊กล้ านชื่อต้ านล้ างผิดคดีโกง, เฟซบุ๊กนิสิตจุฬาฯ ไม่เอานิรโทษกรรม, เฟซบุ๊กชาวนิด้าร่วม
ใจคัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม, เฟซบุ๊กนิสิตเกษตรต่อต้ าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม, เว็บไซต์องค์กร
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ , และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศผ่านดาวเทียมที่ได้ รับความนิยม (สถานีโทรทัศน์บลู
สกายทีวี สถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีนิวส์) และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนายคุณชั
ฉัตรมงคลพร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน่ นี ้ขึ ้นมาเท่านัน้

1.5 กระบวนกำรดำเนินกำร
การศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” มีกระบวนการในการดาเนินการ ดังนี ้
1.5.1 กำหนดหัวข้ อเรื่อง ชื่อเรื่อง และปั ญหำกำรวิจัย
โดยนาหัวข้ อและแนวคิดที่จะทาการศึกษาวิจยั ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการวิจยั เพื่อ
ปรับปรุงแก้ ไข ให้ ได้ หวั ข้ อการวิจยั ที่กระชับ น่าสนใจ และตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษา
1.5.2 กำหนดกรอบทฤษฎี แนวคิด หลักกำร และทฤษฎี ที่จะนำมำใช้ ในกำรวิจัย
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสารวจรู ปแบบในการโพสต์เพื่อแสดงความเห็น ประเภทของ
อินเทอร์ เน็ต มี ม ที่ พ บ และช่องทางในการสื่ อสารนวัตกรรมอิน เทอร์ เน็ ต มี ม เพื่ อการคัดค้ านร่ าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ในสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบที่เป็ นป้าย สัญลักษณ์
ภาพ ข้ อความ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องจากจากเฟซบุ๊กล้ านชื่อต้ านล้ างผิดคดีโกง, เฟซบุ๊กนิสิตจุฬาฯ
ไม่เอานิ รโทษกรรม, เฟซบุ๊ก ชาวนิ ด้ าร่ วมใจคัด ค้ าน พ.ร.บ. นิ รโทษกรรม, เฟซบุ๊ก นิ สิ ต เกษตร
ต่อต้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม, เว็บไซต์องค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเที ย มที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม (สถานี โ ทรทั ศ น์ บ ลู ส กายที วี สถานี โ ทรทั ศ น์ เอเอสที วี และ
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สถานี โทรทัศน์ ทีนิ วส์ ) ซึ่งจัดเก็ บตัง้ แต่มี การคัดค้ านจากกรณี คณะกรรมาธิ การ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎรไทย ได้ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2556 จนถึงมวลมหาประชาชนออกมาคัดค้ านและรัฐบาลได้ ประกาศยุบสภาตลอดจนแถลง
ว่าจะไม่มีการนาร่ างรัฐ ธรรมนูญ ฉบับดังกล่าวกลับมาใช้ อีกในอนาคตในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2556 รวมทังสิ
้ น้ 53 วัน เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมในการคัดค้ านร่ าง
พระราชบัญ ญั ติ นิ ร โทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ในการสื่ อ สารไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมายให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ
1.5.3 สัมภำษณ์ แบบเจำะลึก (In-depth Interview)
โดยสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก กั บ ผู้ ริ เ ริ่ ม จั ด ท าอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ม ในการคั ด ค้ านร่ า ง
พระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 และเก็บรวบรวมข้ อมูล ทางอินเทอร์ เน็ตจากข้ อมูล
และสารสนเทศที่เคยมีไว้ ก่อนหน้ านี ้แล้ ว
1.5.4 วิเครำะห์ ข้อมูลที่ได้ จำกกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยนาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ. 2556 ที่มีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองไทย มาวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
1.5.5 สรุป อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
โดยนาเอาผลการวิจยั มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง อภิปรายผลการศึกษา และเขียนข้ อเสนอแนะในการนาผลจากงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1.5.6 จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรศึกษำ
นาผลการวิจัยมาปรับปรุ งแก้ ไขให้ ถูกต้ องตามหลักวิชาการ และเสนอผู้ที่เกี่ยวข้ อง และ
จัดทาเป็ นรายงานฉบับย่อเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลการศึกษาต่อไป
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1.6 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี
การคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญั ตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” คาดว่าจะก่อให้ เกิ ดประโยชน์ ที่
สาคัญ คือ
1.6.1 ทาให้ ทราบถึงรู ปแบบในการโพสต์แสดงความเห็นจนกลายเป็ น อินเทอร์ เน็ต มี ม
และประเภทของอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ม ที่ ส าคัญ ในคัด ค้ านร่ า งพระราชบัญ ญั ติ นิ ร โทษกรรมในปี
พ.ศ .2556
1.6.2 ทาให้ ทราบถึง ช่องทางของนวัตกรรมของอินเทอร์ เน็ตมี ม ที่ ใช้ ในการสื่ อสารเพื่ อ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
1.6.3 ทาให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องสามารถนาเอาเทคนิค การเกิดนวัตกรรมของอินเทอร์ เน็ตมีมที่ใช้
ในการคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ไปประยุกต์ใช้ ในการสื่อสารทาง
การเมืองยังกลุม่ เป้าหมายให้ เกิดประสิทธิภาพในบริบทที่คล้ ายคลึงกันต่อไป

1.7 นิยำมเชิงปฏิบัตกิ ำร
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี
การคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญั ตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” มี นิยามเชิงปฏิ บัติการที่ ต้องทา
ความเข้ าใจให้ ตรงกัน ดังนี ้
1.7.1 อินเทอร์ เน็ตมีม (Internet Meme) หมายถึง แนวความคิด กระแส หรื อปรากฏการณ์ ที่
แพร่กระจายไปทัว่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในรูปของไฟล์ดิจิตอลหรื อไฮเปอร์ ลิงก์ โดยวิธีการต่าง ๆ
ผ่านช่องทางในอินเทอร์ เน็ต เช่น อีเมล์ บล็อก บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เมสเซนเจอร์ ฯลฯ
ในลักษณะของข้ อความ (Text) ภาพ (Picture) แอปพลิ เคชั่น (Application) คลิป วิดี โอ (Video
Clip) แอนิเมชัน (Animation) หรื ออื่ น ๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ ตมี ม โดยในการศึกษาครัง้ นี จ้ ะศึกษา
อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ใน 4 รู ป แบบ คื อ อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ที่ เป็ น ภาพ อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ที่ เป็ น ข้ อ ความ
อินเทอร์ เน็ตมีมที่เป็ นรู ปภาพผสมกับข้ อความ และอินเทอร์ เน็ตมีมที่เป็ นคลิปวิดีโอจากช่องทาง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ผ้ ูตอ่ ต้ าน พ.ร.บ. ดังกล่าวนิยมใช้ เป็ นจานวนมากในขณะนัน้ ได้ แก่ เฟซบุ๊ก
ล้ านชื่อต้ านล้ างผิดคดีโกง, เฟซบุ๊กนิสิตจุฬาฯ ไม่เอานิรโทษกรรม, เฟซบุ๊กชาวนิด้าร่วมใจคัดค้ าน
พ.ร.บ นิรโทษกรรม, เฟซบุ๊กนิสิตเกษตรต่อต้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม, เว็บไซต์องค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมที่ได้ รับความนิยม (สถานีโทรทัศน์บลูสกายทีวี สถานี
โทรทัศน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีนิวส์) เท่านัน้
1.7.2 การสื่อสารทางการเมือง (Political Communications) หมายถึง กระบวนการทาง
การเมื อ งที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การแลกเปลี่ ย นข้ อเท็ จ จริ ง ทรรศนะ และความคิ ด เห็ น ตลอดจน
ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ในทางการเมืองระหว่างบุคคล กลุ่ม หรื อองค์การ ฯลฯ มาจัดการกับสภาวะที่
เป็ นอยู่ให้ เป็ นไปตามเจตจานงของแหล่งข่าว โดยมี เป้าหมายเพื่ อครอบงาผู้รับ สารและช่วงชิ ง
ผลประโยชน์ทางการเมือง ทังนี
้ ร้ วมถึงการช่วงชิงพืน้ ที่สื่อ การใช้ สื่อทางเลือก (ได้ แก่ วิทยุชุมชน
เคเบิลทีวี เว็บไซต์ตา่ ง ๆ ทางอินเทอร์ เน็ต) และการใช้ สื่อบุคคล (ปวีนชุ หาญชะนะ, 2555, น. 17)
1.7.3 รูปแบบและประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีม (Form and Type of Internet Meme) ใน
ที่นี ้สามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้
1.7.3.1 รู ป แบบในการแสดงความคิด เห็ น จนเกิ ด เป็ น อิ นเทอร์ เน็ ตมี ม (Internet
Meme Form) หมายถึ ง รู ป แบบของประเภทในการสร้ างให้ เกิ ด กระแสของอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ให้
เกิ ดขึน้ ได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในสื่ อสังคมออนไลน์ โดยมี รูป แบบในการนาเสนอที่ แตกต่างกัน
ตามแต่ละประเภท ได้ แก่
1) การนาเสนอตนเอง (Self-Promotion)
2) ดาราจาเป็ น (Inadvertent Celebrity)
3) ข่าวลือ/ข่าวลวงในเมือง (Urban Rumors and Hoaxes)
4) การโฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing)
5) การตัดต่อภาพ (Image Editing)
6) การอิงกระแสวัฒนธรรมปัจจุบนั (References to Pop Culture)
1.7.3.2 ประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีม (Type of Internet Meme) หมายถึง ปรากฏการณ์
ทางวัฒนธรรมที่แพร่กระจายจากบุคคลหนึง่ ไปสูส่ งั คมออนไลน์ (Social Media) โดยเป็ นประเด็นที่
สนใจร่วมกันโดยสมัครใจในรูปของกิจกรรม ป้าย วลีที่เป็ นภาพ ข่าวลือ บทกลอน ข้ อความ ไฟล์
เสี ย ง เว็บ ไซต์ คลิ ป วิดีโอ สื่ อประสม (Multimedia) การเชื่ อมโยงหลายมิ ติ หรื อชิ น้ ส่วนของสื่ อ
(Hashtag) ซึ่งอาจจะเป็ นเพียงถ้ อยคาหรื อวลีที่มีความตังใจสะกดผิ
้
ด ที่แพร่กระจายไปในสังคม
ออนไลน์ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการล้ อเลียนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น ซึ่งอินเทอร์ เน็ตมีมอาจเกิดขึ ้นและ
หายไปชั่วข้ ามคืน หรื ออาจจะเกิ ด ขึน้ แล้ วแพร่ กระจายออกไปสู่เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อ ย่าง
กว้ างขวางก็ได้ ได้ แก่
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1) อินเตอร์ เน็ตมีมประเภทข้ อความ (Text Internet Meme)
2) อินเตอร์ เน็ตมีมประเภทรูปภาพ (Picture Internet Meme)
3) อินเตอร์ เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้ อความ (Picture and Text
Internet Meme)
4) อินเตอร์ เน็ตมีมประเภทคลิปวิดีโอ (Video Clip Internet Meme)
1.7.4 ช่อ งทางอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม (Internet Meme Channel) หมายถึ ง ช่อ งทางในการ
พัฒ นาจนเกิดเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมขึ ้นมา โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ ในรู ปของ
กิจกรรม ป้าย วลีที่เป็ นภาพ ข่าวลือ บทกลอน ข้ อความ ไฟล์เสียง เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ สื่อประสม
การเชื่อมโยงหลายมิติ หรื อชิ ้นส่วนของสื่อ (Hashtag) เช่น เว็บเพจ, โปรแกรม Facebook เป็ นต้ น
1.7.5 ผลของการสร้ างนวัต กรรมอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม (The Results of Internet Meme
Innovation) หมายถึง ผลของการมี อิ นเทอร์ เน็ต มี ม ทางการเมื องไทย ที่ จ ะพั ฒ นาไปสู่ก ารเป็ น
แอปพลิเคชัน่ ทางการเมือง และมีการนาไปประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมทางการเมืองของไทยขึ ้น ทังนี
้ ้
เพื่อก่อให้ เกิดการพัฒนาการสื่อสารทางการเมืองของไทยในอนาคต
1.7.6 สื่ อ สัง คมออนไลน์ (Social Media) หมายถึ ง สื่ อ หรื อ ช่อ งทางในการติ ด ต่อ ใน
ลักษณะของการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นสื่อรู ปแบบใหม่ (New
Media) ที่บุคคลทัว่ ไปสามารถนาเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารได้ ด้วยตนเองออกสู่สาธารณะ
โดยใช้ อุป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ แ ละอุป กรณ์ สื่ อ สารประเภทต่า ง ๆ ในปั จ จุบัน มี แหล่ ง ให้ บ ริ ก าร
เครื อข่ายทางสังคมเกิดขึ ้นบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นจานวนมาก ตัวอย่างเช่น Facebook,
Twitter, LinkedIn, Google+, Myspace, YouTube, blog, wiki รวมทั ง้ เว็ บ ไซต์ ต่ า ง ๆ ทั ง้ ใน
ประเทศและต่า งประเทศ ที่ เปิ ดให้ บริ ก าร File Sharing, Photo Sharing, Video Sharing และ
กระดานข่าว (Web Board) เป็ นต้ น
1.7.7 ร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 หมายถึง ร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษ
กรรมแก่ผ้ ูกระทาความผิ ดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชน พ.ศ. ...... ที่นาเสนอต่อในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็ นการออก
พระราชบัญ ญั ตินิ รโทษกรรมเพื่ อ ลบล้ างความผิ ด ให้ ผ้ ูที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ เหตุก ารณ์ ท างการเมื อ ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2556

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: กรณีศึกษา
การคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” ผู้วิจยั จะศึกษาวิเคราะห์โดยนาเอา
แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาประมวลกัน เพื่อจัดเป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดและงานวิจยั เกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง
2.2 สื่อสังคมออนไลน์ สื่อใหม่ อินเทอร์ เน็ตมีม และการยอมรับนวัตกรรม
2.3 ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
2.4 สรุปประเด็นจากการทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง
2.1.1.1 ความหมาย การสื่ อ สารทางการเมื อ ง (Political Communication) เป็ น
วาทกรรมทางการเมือง (All Political Discourse) ซึ่งไม่จากัดอยู่เฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียน
หากรวมถึ ง ความหมายของสัญ ญะที่ ป รากฏสู่ส ายตา ไม่ว่า จะเป็ น การแต่ง กาย ทรงผม ตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ ล้ วนเป็ นองค์ประกอบของการสื่อสาร อันจะนาไปสู่สิ่งที่เป็ นภาพลักษณ์ (Image)
หรื อ อัต ลัก ษณ์ (Identity) ทางการเมื อ งทัง้ สิ น้ (McNair, 2003, pp. 3-4) ซึ่ ง สามารถสรุ ป เป็ น
แบบจาลองได้ ดังภาพที่ 2.1
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-

การรายงานข่าว
บทบรรณาธิการ
บทวิจารณ์
-

-

สือ่

-

-

การสารวจความคิดเห็น
การส่งจดหมาย
การรายงานข่าว
บทบรรณาธิการ
บทวิจารณ์

องค์ประกอบทางการเมือง
- พรรคการเมือง
- องค์กรสาธารณะ
- กลุม่ กดดัน
- องค์กรก่อการร้ าย
- รัฐบาล

การชักจูง
โครงการ
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์

ประชาชน

ภาพที่ 2.1 แสดงแบบจาลองในการสื่อสารทางการเมืองของ Brain McNair
แหล่ งที่มา: McNair, 2003, p. 4.
จากภาพที่ 2.1 อธิ บายได้ ว่า การสื่ อสารทางการเมืองเป็ นการถ่ายทอดข่าวสาร
เกี่ยวกับการเมือง จากส่วนหนึ่งของระบบการเมืองไปอีกส่วนหนึ่งของระบบการเมือง และเป็ นการ
ถ่ายทอดระหว่างระบบสังคมกับระบบการเมืองด้ วย การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็ นองค์ประกอบ
ในสภาวะไม่อ ยู่นิ่ งของระบบการเมื อง ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ทางการเมื อง เช่น สัง คม
การเมือง การเข้ าร่วมทางการเมือง และการเลือกสรรทางการเมือง ต่างต้ องพึ่งพาอาศัยการสื่อสาร
ทางการเมืองทังสิ
้ ้น ซึ่งระบบการสื่อสารทางการเมืองประกอบไปด้ วย 1) แหล่งที่มาของข่าวสาร
(The Source of Message) 2) ตัวเนื ้อหา (The Message) และ 3) เส้ นทาง (Channel) ที่ขา่ วสาร
ถูก ส่ง ออกไปยัง ผู้รับ (The Audience) และปฏิ กิ ริย าตอบกลับ (Rush & Althoff, 1971, p. 160,
อ้ างถึงใน สถิตย์ นิยมญาติ, 2524, น. 126)
ในขณะที่ Lilleker (2006, pp. 1-6) เห็นว่าการสื่ อสารทางการเมืองเป็ นกิจ กรรม
ทางการเมืองที่มีมาแต่โบราณโดยมีลกั ษณะเป็ นเส้ นตรงจากผู้นาที่อยู่ในระดับบนลงมาสูป่ ระชาชน
ส่วนล่าง แต่ในปั จจุบนั การที่ระบบการเมืองมีความเป็ นประชาธิปไตยมากขึ ้น ได้ เปลี่ยนธรรมชาติ
ของการสื่อสารทางการเมืองและกิจกรรมทางการเมื องไปสู่พื ้นที่สาธารณะ (Public Sphere) โดย
ประชาชนเข้ ามาเกี่ ย วข้ องทางการเมื องเพราะคาดหวัง ว่าจะมี บ ทบาททางการเมื อ ง ซึ่ง การที่
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ประชาชนส่วนใหญ่ได้ รับข้ อมูลข่าวสารและการศึกษาเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ ต้องการเข้ าไปเกี่ยวข้ อง
และมีบทบาททางการเมืองมากขึ ้น ไม่เฉพาะเพียงการเลือกตังเท่
้ านัน้ โดยเฉพาะประชาชนที่มีสิทธิ์
เลือกตังต่
้ างกระตือรื อร้ น แข่งขันกันเข้ ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารทางการเมือง กล่าวคือ มีทงผู
ั ้ ้ ที่
ร่ วมกัน สื่ อสารทางการเมื องเพื่ อ ต่อ ต้ านภาครั ฐ หรื อ เข้ าร่ วมกับ ภาครัฐ เพื่ อใช้ ก ารสื่ อ สารทาง
การเมื อ งแย่งชิ ง พื น้ ที่ สื่ อและความสนใจจากกลุ่ม เป้าหมาย อี ก ทัง้ ในยุค สัง คมสารสนเทศใน
ปัจจุบนั ที่การสื่อสารมีเส้ นทางเปิ ดมากขึ ้นระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมพหุนิยม ตัวแบบการสื่อสาร
ทางการเมืองจึงมีความซับซ้ อนมากขึ ้น ดังภาพที่ 2.2
ฝ่ ายการเมืองที่มาจากการเลือกตัง้
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
รัฐบาลระดับชาติและท้ องถิ่น พรรคการเมือง

องค์ กรที่ไม่ ได้ มาจากการเลือกตัง้
กลุม่ กดดัน ภาคธุรกิจ องค์กรสาธารณะ
กลุม่ ก่อการร้ าย

สือ่
(สือ่ กระจายเสียงและสือ่ สิง่ พิมพ์)
สาธารณะ
(พลเมืองและผู้มีสทิ ธิเลือกตัง)้

ภาพที่ 2.2 แสดงแบบจาลองกระบวนการสื่อสารทางการเมืองในสังคมพหุนิยมของ Lilliker
แหล่ งที่มา: Lilleker, 2006, p. 5.
Agee, Ault and Emery (1985 อ้ างถึ ง ใน พฤทธิ ส าณ ชุ ม พล, ม.ร.ว., 2546,
น.194) เห็ น ว่ า การสื่ อ สารทางการเมื อ ง (Political Communication) เป็ นกระบวนการทาง
การเมื องที่เกี่ ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนข้ อเท็จจริ ง ทัศนะ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์
ต่าง ๆ ทางการเมืองระหว่างบุคคล ซึ่งการสื่อสารทางการเมืองเป็ นกระบวนการพิเศษที่ก่อให้ เกิดการ
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมือง และทาให้ บุคคลสามารถดารงชี วิตอยู่ได้ ในสังคม
การเมือง
ประทุม ฤกษ์ กลาง (2550, น. 9) ให้ ความหมายของการสื่อสารทางการเมื องว่า
เป็ นกระบวนการที่ นักประชาสัมพันธ์ ของสถาบันการเมืองการปกครอง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้ อมูล ข่าวสาร ความรู้ นโยบาย การตัดสินใจ เพื่อเสริมสร้ างความเข้ ารู้ความเข้ าใจที่ดี
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McNair (2003, p. 24) กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารทางการเมืองว่า เป็ น
การแลกเปลี่ยนทังการเขี
้
ยนและการพูดโน้ มน้ าวชักจูงใจในทางการเมือง
Froehilch and Rüdiger (2006, p. 27) นิ ย ามความหมายของการสื่ อ สารทาง
การเมืองไว้ ว่า เป็ นการใช้ สื่อเพื่อการสื่อสารและตีความประเด็นสาธารณะในทางการเมือง เพื่อหวัง
แรงสนับสนุนในทางการเมือง
Moloney and Colmer (2001, p. 958) กล่าวไว้ ว่า การสื่ อสารทางการเมื องเป็ น
เครื่ องมือที่พรรคการเมืองใช้ ในการเผยแพร่นโยบาย ข้ อมูลส่วนบุคคล และข้ อมูลอื่น ๆ เพื่อหวังว่า
จะได้ รับคะแนนเสี ยงมากขึน้ นอกจากนี ้ Brissenden and Moloney (2005) ยังเปรี ย บเที ยบว่า
การสื่ อสารทางการเมื องเปรี ย บเสมื อนม่านบัง ตาที่ สามารถช่วยปกปิ ดสิ่ง ที่ พ รรคการเมื องไม่
ต้ องการให้ สาธารณชนได้ รับรู้
จากคาจากัดความที่กล่าวมาข้ างต้ น สอดคล้ องกับงานวิจัยของรติกร กีรติบูรณะ
(2548) ที่ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาเปรี ยบเทียบเนือ้ หาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย: กรณี ศึกษา
พรรคไทยรัก ไทยและพรรคประชาธิ ปั ตย์ ระหว่างการเลื อกตัง้ ทั่วไป วันที่ 6 กุม ภาพัน ธ์ 2548”
พบว่าได้ มีการออกแบบเว็บไซต์พรรคไทยรักไทยและพรรค ประชาธิปัตย์ในลักษณะที่เป็ นเว็บไซต์
เพื่อการสื่อสารหน่วยงานหรื อองค์กร โดยให้ ความสาคัญกับการนาเสนอข้ อมูลที่มาจากพรรคเป็ น
หลัก และนาเสนอข้ อมูลสาคัญตามหลักการสร้ างเว็บไซต์ที่ดีอย่างครบถ้ วน
นอกจากนี ้ สุทิษา ประทุมกุล (2550) ได้ ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์ การประชาสัม พันธ์
ของพรรคไทยรัก ไทยในภาวะวิก ฤตการเมื องปี 2549” ยัง แสดงให้ เห็ นถึ งความส าคัญ ของการ
สื่อสารทางการเมือง โดยผลศึกษาดังกล่าวพบว่า พรรคไทยรักไทยได้ ใช้ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
3 ประการในภาวะวิ ก ฤตการเมื อ งปี 2549 ทัง้ 4 ช่ว งวิ ก ฤต คื อ กลยุท ธ์ ใช้ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์
ประกอบไปด้ วย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล กลยุทธ์การชี ้แจง
ตอบโต้ ด้ ว ยข้ อ เท็ จ จริ ง ผ่ านการแถลงข่าวกับ สื่ อ มวลชน และกลยุท ธ์ ก ารสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การเมืองในแต่ละช่วงวิกฤต
จากที่กล่าวมาในประการข้ างต้ นจึงสรุ ปได้ ว่า การสื่อสารทางการเมืองเป็ นสิ่งที่
จาเป็ น และมีความสาคัญในทางการเมืองเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่งการสื่อสารทางการเมืองนันสามารถที
้
่จะ
กระทาได้ ในหลายช่องทางด้ วยกัน ทัง้ สื่อสารมวลชน การจัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ สื่อบุคคล
และสื่อที่กาลังได้ รับความนิยมยิ่ งคือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยมีการนามาใช้ งานใน
ลักษณะที่ทุกคนสามารถเป็ นสื่อมวลชนที่ สามารถแชร์ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ได้
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2.1.1.2 องค์ประกอบของการสื่ อสารทางการเมื อง การสื่ อสารทางการเมื องก็ มี
ลักษณะเช่นเดี่ยวกับการสื่อสารทัว่ ๆ ไป เพียงแต่เป็ นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองเท่านัน้ ซึ่ง Berlo
(1960) ได้ เสนอแบบจาลองที่เน้ นความสาคัญขององค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ ซึ่งแบบจาลอง
ของ Bero (1960) มักถูกอ้ างถึง โดยเรี ยกสัน้ ๆ ว่า S-M-C-R ได้ แก่
1) ผู้ส่งสาร (Sender) คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อกลุ่มบุคคล ที่มีเจตนาที่จะ
สื่อสาร
2) สาร (Messages) คือ การแปลความหมายของความคิดเห็น ให้ อยู่ใน
รูปของรหัสสัญลักษณ์ เช่น ภาษา หรื อทางทางการแสดงออก
3) ช่องทางของสาร (Channels) คือ สื่อที่สารจะถูกส่งผ่านไป
4) ผู้รับสาร (Recievers) คือ บุคคลที่เป็ นเป้าหมายของการสื่อสาร
S

M

C

R

ผู้ส่งสาร

สาร

ช่ องทาง

ผู้รับสาร

ทักษะในการสื่อสาร
ทัศนคติ
ความรู้

การเห็น
การได้ ยิน
การสัมผัส

ทักษะในการสื่อสาร
ทัศนคติ
ความรู้

การได้ กลิ่น
ระบบสังคม

ระบบสังคม
การรู้รส

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

ภาพที่ 2.32 แสดงแบบจาลองการสื่อสารของ David K. Berlo
แหล่ งที่มา: Berlo, 1960, pp. 7-12.
จากภาพที่ 2.3 จะเห็นได้ ว่าในกระบวนการสื่ อสารจาเป็ นต้ องมี ผ้ ูเข้ ารหัสและผู้
ถอดรหัส โดยผู้เข้ ารหัส (Encoder) รับผิดชอบในการแสดงวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารในรูปของสาร
เพื่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ ากัน จากนันจะเข้
้
ารหัสโดยใช้ การออกเสียงและการเคลื่อนไหวกล้ ามเนื ้อ
ของผู้ส่งสาร (ซึ่งผลิตทังวั
้ จนสารและอวัจนสาร) แต่อย่างไรก็ตาม เป็ นไปได้ ที่จะมีบคุ คลอีกผู้หนึ่ง
ท าหน้ า ที่ เข้ า รหัส สาร ตัว อย่า งเช่น โฆษกรั ฐ บาลท าหน้ า ที่ เป็ น ผู้เข้ า รหัส ในการแถลงข่ า วให้
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สื่อมวลชนทราบ ในทานองเดียวกันผู้รับสารจะเป็ นผู้ถอดรหัส เพื่อแปลความหมายสารที่ได้ รับ แต่
ส่วนมากแล้ วผู้ถอดรหัสก็คือประสาทสัมผัสทังหลายของผู
้
้ รับสารนั่นเอง เช่น ในการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้ าแบบกลุ่มย่อยและการพูดในที่ชุมชน ช่องทางของสาร (Channel) ก็คือ อากาศที่คลื่น
เสี ย งสามารถเดิน ทางผ่านได้ ส าหรั บ สื่ อ สารมวลชนช่อ งทางของสารมี ห ลายชนิ ด ด้ วยกัน คื อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และหนังสือต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งปั จจัย สาคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ
สื่อสารประกอบด้ วย ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรมของผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร
2.1.1.3 รู ปแบบของการสื่อสารทางการเมือง สุรพงษ์ โสธนะเสถี ยร (2541, น. 18)
เห็นว่าการสื่อสารทางการเมืองยุคใหม่เริ่ มขึ ้นเมื่อ Nixon และ Kennedy รณรงค์การเลือกตัง้ โดย
การโต้ ผ่านโทรทัศน์ในปี ค.ศ. 1960 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้ างขวางจนทาให้ Kennedy ชนะการ
เลือกตังเป็
้ นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริ กาในครัง้ นัน้ หลังจากนันบรรดานั
้
กการเมืองทังหลาย
้
ก็
พยายามที่จะใช้ สื่อโทรทัศน์ในการสื่อสารทางการเมือง เพื่อให้ เกิดผลบวกแก่ตนเอง กลุ่มการเมือง
และพรรคการเมืองอย่างแพร่หลายมากขึ ้น ซึ่งการสื่อสารทางการเมืองสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 4
รูปแบบ ดังนี ้
1) การบริ หารสื่อ คือ การสร้ างกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ กับสื่อ เพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจอันดีระหว่างกัน และนาเสนอข่าวของนักการเมือง กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง
ในทางที่ดี
2) การบริ ห ารภาพลัก ษณ์ ของนักการเมื อ ง กลุ่ม การเมื อง และพรรค
การเมือง
3) การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อกาหนดช่องทางการส่งผ่านข้ อมูลจาก
ภายในไปสูภ่ ายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.1.4 สื่ อสังคมออนไลน์ กับการสื่ อสารทางการเมื อง “สื่ อสังคมออนไลน์ (Social
Media)” เป็ นช่องทางในการสื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต (Internet) โดยผู้รับสารใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ น
ช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูลและข่าวสาร และผู้ส่งสารใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางของการเผยแพร่
ข้ อมูลและข่าวสาร (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2554)
ปั จจุบนั นีส้ ื่อออนไลน์หรื ออินเทอร์ เน็ต ได้ รับความนิยมจากประชาชนสูงมากยิ่ง
ข้ อ มูล จากเครื อ ข่ายพลเมื องเน็ ต (2553) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2553 เป็ น ปี ที่ ผ้ ูใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ไทย
เพิ่ม ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพิ่ม ขึ ้นประมาณร้ อยละ 15.52 อัตราการใช้
งานบรอดแบนด์ เ พิ่ ม ขึ น้ ประมาณร้ อยละ 22 ส่ ว นการเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ จะประสบปัญหาการออกใบอนุญาต 3G แต่อตั ราการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตผ่าน
เครื อข่าย 2G ก็เพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกับการใช้ เครื อข่าย 3G แบบทดลอง และเครื อข่าย 3G แบบจากัด
พื ้นที่ของบริษัททีโอที
ปรากฏการณ์ ข้างต้ นสอดคล้ องกับคากล่าวของต่อบุญ พ่วงมหา (2552) ประธาน
บริ หารเว็บไซต์สนุกดอทคอม ที่เห็นว่าการเกิดขึ ้นของชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ ทาให้ เกิดโอกาส
ทางธุรกิจมากมาย รวมถึงธุรกิจโฆษณาออนไลน์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นถึงหลักพันล้ านบาท จากปี ก่อน ๆ
ที่มีมลู ค่าเพียง 600-700 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ บริ การสื่อโฆษณาออนไลน์จะต้ องพยายาม
ปรับรูปแบบให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าและผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว
อาจอนุมานได้ ว่าสื่อออนไลน์เองมีส่วนสาคัญต่อการโฆษณาและสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็ นอย่าง
ยิ่ง
ในปั จจุบนั มี การสื่อสารโดยใช้ ช่องทางสื่อออนไลน์เป็ นจานวนมาก องค์กรหลาย
แห่ ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ ห ลากหลาย ล้ วนแล้ ว แต่มี ช่อ งทางออนไลน์ เป็ น ของตนเอง ไม่ ว่าจะเป็ น
หน่วยงานเอกชนหรื อภาครัฐก็ตาม จากความเจริ ญเติบโตของสื่อออนไลน์ในสังคมที่กล่าวมานัน้
หน่วยงานทางการเมืองเองก็ไม่ได้ ละเลยความสาคัญของการสื่อสารโดยใช้ สื่อ ออนไลน์เลย จะเห็น
ได้ จากกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ได้ พยายามสร้ างเครื อข่ายส่วนตนขึ ้นมาเพื่อเป็ นสื่อกลางในการสื่อสาร
ระหว่างผู้ที่สนใจและชื่นชอบ รวมไปถึงพรรคการเมืองต่างก็เร่งเปิ ดเว็บไซต์ที่เป็ นทางการของพรรค
เพื่ อ ใช้ ในการสื่ อ สารข้ อมู ล ข่ า วสารเพื่ อ ไปสู่ ก ลุ่ ม ผู้ รั บ สารอั น เป็ นเป้ า หมายของตนให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพขึ ้น
ทั ง้ นี ้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ส ามารถสร้ างพื น้ ที่ ส าธารณะ (Public Sphere) ทาง
การเมืองให้ ม ากขึน้ โดยในช่วงทศวรรษที่ 18 พื น้ ที่การสนทนาทางการเมื องส่วนใหญ่ จ ะเป็ นที่
ร้ านอาหารและร้ านทาผม ในช่วงทศวรรษที่ 19 เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ยอดนิยม ทศวรรษ
ที่ 20 เป็ นสื่อโทรทัศน์และการสารวจความคิดเห็น (Poll) จากสานักต่าง ๆ ในขณะที่ในทศวรรษที่
21 สื่ออินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นสื่อที่สร้ างพื ้นที่สาธารณะทางการเมืองได้ มากที่สดุ (Vedel, 2003)
นอกจากสื่อสังคมออนไลน์จะเป็ นสื่อกลางสาคัญในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสื่อสาร
ข้ อมูล ต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม การเมื องกับ ประชาชนเป้าหมายของตนแล้ ว ในปั จ จุบันนี ส้ ื่ อสัง คม
ออนไลน์ก็เป็ นอีกช่องทางหนึง่ ที่กาลังได้ รับความนิยมจากนักการเมืองเป็ นจานวนมาก
2.1.1.5 การสื่ อสารทางการเมื อ งโดยใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ สื่ อ สัง คมออนไลน์
(Social Media) เป็ น สื่ ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ ท าให้ ผ้ ูใช้ แ สดงความเป็ น ตัวตนของตัวเอง เพื่ อที่ จ ะมี
ปฏิสมั พันธ์กนั หรื อแบ่งปันข้ อมูลกับบุคคลอื่น (กานดา รุณนะพงศา สายแก้ ว, 2554)
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เว็ บ ไซต์ วิ กิ พี เดี ยได้ นิ ย ามความหมายของสื่ อ สัง คมออนไลน์ ไว้ ว่า เป็ น การใช้
อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพ ท์ มือถื อเป็ นเครื่ องมื อหลัก เพื่ อใช้ ในการแบ่งปั นและแลกเปลี่ ยนข้ อมูล
ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมไปถึงการมีปฏิสมั พันธ์กนั ด้ วยเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล และ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ด้ วยการใช้ คา ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง (“Social Media,” 2012)
ปั จจุบันนี ก้ ารสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) กาลังได้ รับ
ความนิ ย มเป็ น อย่ า งยิ่ ง เริ่ ม ตัง้ แต่ในช่ ว งการเลื อ กตัง้ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2554 ในสื่ อ สัง คมออนไลน์
นัก การเมื อ ง รวมถึ ง พรรคการเมื อ ง ต่ า งเปิ ดเวที ส ร้ างฐานเสี ย งกั น อย่ า งเข้ มข้ น โดยพรรค
ประชาธิ ปั ต ย์ แ ละพรรคเพื่ อไทยต่างใช้ สื่ อ ใหม่ในการหาเสี ย ง โดยพรรคเพื่ อ ไทยใช้ เทคโนโลยี
เชื่ อ มต่อ สัญ ญาณภาพจากต่างประเทศผ่านสื่ อออนไลน์ รวมถึง สื่ อ สัง คมออนไลน์ ส่วนพรรค
ประชาธิ ปัตย์ก็เปิ ดช่องทางถ่ายทอดสดการหาเสียงของพรรคผ่านหน้ า เฟซบุ๊กของพรรคเช่นกัน
(“การเมืองบุกโซเชียล มีเดีย,” 2554)
Smith (2009) ศึกษาเรื่ อง สื่อสังคมออนไลน์กบั การรณรงค์ทางการเมือง พบว่าใน
การเลือกตังประธานาธิ
้
บดีของสหรัฐอเมริ กาเมื่อปี ค.ศ. 2008 บารัก โอบามา ได้ เปลี่ยนรูปแบบ
การรณรงค์ทางการเมืองมาเป็ นการใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
เป้าประสงค์ในทางการเมือง ทังนี
้ ้ จะพบว่าการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของโอบามา เปรี ยบได้ กบั การ
ใช้ สื่อโทรทัศน์ในการรณรงค์ทางการเมืองของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี ้ ในปี ค.ศ. 1960
และโอบามายังใช้ เฟซบุ๊กเป็ นช่องทางหลักในการรณรงค์และสื่อสารกับประชาชนมากที่สดุ อีกด้ วย
และ Smith (2009) ยังศึกษาพบอีกว่า หลังจากการเลือกตังเมื
้ ่อปี ค.ศ. 2008 ระดับการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์สาหรับการรณรงค์ทางการเมืองเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่า 1 ใน 5 ของ
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต (รวมถึงผู้สูงอายุและพวกอนุรักษ์ นิยมด้ วย) ได้ เข้ าไปทาการแลกเปลี่ ยนข้ อมูล
ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารด้ วยสื่ อสังคมออนไลน์เองก็เปรี ยบเสมื อนดาบสองคม
กล่าวคือ มีทงด้
ั ้ านบวก และด้ านลบ มีทงข้
ั ้ อมูลที่เป็ นจริ งและเป็ นเท็จ ซึ่งผู้รับสารมีโอกาสตกเป็ น
เครื่ อ งมื อของการโฆษณาชวนเชื่ อของนักการเมื อ งได้ โดยง่าย ทัง้ นี ้ ผู้รับ สารจ าเป็ น อย่างยิ่ง ที่
จะต้ องเป็ นผู้ที่ร้ ูเท่าทันสื่อ (Media Literacy) มากกว่าในยุคที่ผา่ นมาอีกหลายเท่าตัวนัก
2.1.1.6 ข้ อดีและข้ อเสียในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ทางการเมือง การใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองนัน้ กาลังเป็ นที่นิยมของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ เป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ง
จากการศึ ก ษาพบว่ า การสื่ อ สารทางการเมื อ งผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ มี ทั ง้ ข้ อดี แ ละข้ อเสี ย
หลากหลายประการ ซึง่ Vedel (2003) เห็นว่ามีข้อดีและข้ อเสียที่สาคัญ คือ
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1) ข้ อดีของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง
โดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์ มีข้อดีที่สาคัญ ดังนี ้
(1) ต้ นทุนต่า เป็ นข้ อดีที่ทาให้ กลุ่มการเมืองต่าง ๆ หันมาให้ ความสาคัญ
กับสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ ้น เนื่องจากการสื่อสารทางการเมืองนัน้ หากกระทาผ่านสื่อหลัก เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ หรื อหนังสือพิมพ์ ต้ องใช้ เงินทุนค่อนข้ างมาก ดังนันการเกิ
้
ดขึ ้นของสื่อสังคมออนไลน์
จึงเปรี ยบเสมือนปัจจัยช่วยกลุม่ การเมืองไปโดยปริยาย
(2) เป็ นการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ส่งกับผู้รับสาร ในอดีตการสื่อสาร
ผ่านสื่อหลักนอกจากต้ นทุนจะสูงแล้ วยังมีความเสี่ยงที่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้ รับสาร หรื อกลุ่ม
ผู้รับสารอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งสาร ทาให้ การสื่อสารไม่บรรลุเป้าประสงค์ แต่กับสื่อ
สังคมออนไลน์นนั ้ กลุ่มการเมืองต่างทราบดีวา่ กลุ่มเป้าหมายของตนเองนันเป็
้ นใคร (ส่วนใหญ่เป็ น
วัยรุ่นและคนเมือง) จึงมัน่ ใจได้ วา่ สารที่ส่งไปนันต้
้ องมีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากกว่าสื่อหลักอย่าง
แน่นอน
(3) สะดวกและรวดเร็ว การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นนั ้ สามารถ
กระทาได้ ตลอดเวลา นักการเมืองหลายคนใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานความเคลื่ อนไหวของ
ตนให้ ผ้ รู ับสารได้ ทราบ เสมือนว่าผู้รับสารนันได้
้ อยูก่ บั นักการเมืองผู้นนตลอดเวลา
ั้
(4) สามารถโต้ ต อบกัน ได้ ความสามารถดัง กล่ า วเป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้
ช่องว่างระหว่างนักการเมือง กลุ่มการเมือง และประชาชนลดลง ทาให้ เกิดความใกล้ ชิดสนิทสนม
จนพัฒ นาไปถึงขันการรวมกลุ
้
่มการเมือง เพื่อแสดงออกทางการเมืองในวาระต่าง ๆ ได้ เช่น การ
รวมตัวกันของกลุ่มคนเสื ้อแดง กลุ่มคนเสื ้อหลากสี กลุ่มม็อบนกหวีด ฯลฯ ซึ่งเกิดจากการโต้ ตอบ
กันทางเฟซบุ๊ก การรวมตัวเพื่อให้ กาลังใจนักการเมือง เช่น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ฯลฯ ก็เป็ นการรวมตัวของแฟนเพจและเฟซบุ๊กของแต่ละบุคคล
เป็ นสาคัญ
2) ข้ อเสียของการสื่อสารโดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์มิใช่
ว่า จะมี ข้ อ ดี ไปหมดทุก อย่ าง แต่ห ากพิ จ ารณาให้ ถ่ อ งแท้ แ ล้ ว จะพบว่า มี ข้ อ เสี ย บางประการ
ประกอบด้ วย
(1) ความน่าเชื่อถือของสาร เป็ นสิ่งที่มีการถกเถียงกันมาก เนื่องจาก
สื่อสังคมออนไลน์นนั ้ เปิ ดโอกาสให้ ทุกฝ่ ายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารกัน
อย่างอิสระ ปั จจัยดังกล่าวนันอาจท
้
าให้ ผ้ รู ับสารบางรายนาเสนอข้ อมูลที่ไม่ตรงกับข้ อเท็จจริ ง หรื อ
จงใจบิดเบือนข่าวสารได้
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(2) กลุ่ม เป้า หมายแคบเกิ น ไป ถึ ง แม้ ว่า การสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ สัง คม
ออนไลน์นนั ้ จะเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยตรง แต่ผ้ ูที่ใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์ก็ยงั เป็ นเพียงคน
กลุม่ หนึง่ ในสังคมเท่านัน้ ดังนัน้ การสื่อสารจะบรรลุผลได้ จาเป็ นต้ องใช้ สื่อชนิดอื่นร่วมด้ วย
สรุปได้ ว่า แม้ ว่าสื่อสังคมออนไลน์จะมีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียดังที่กล่าวมาในประการ
ข้ างต้ นก็ตาม แต่ในปั จจุบนั นักการเมืองก็ยงั นิยมใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สื่อสารกับ
ประชาชนผู้ส นับ สนุน ที่ ผ้ ูรับ สารเป้าหมายทางการเมื อ งเพิ่ ม มากขึน้ ตามล าดับ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ทงของตนเองและกลุ
ั้
ม่ การเมือง
2.1.1.7 พัฒนาการของการสื่อสารทางการเมือง ในห้ วงที่การเมืองไทยกาลังเกิด
การขับเคี่ยวทางความคิดและยุทธวิธีในการต่อสู้ โดยอ้ างอิงอานาจอันชอบธรรมของประชาชน
เป็ น การต่อ สู้ที่ พ ยายามหยิ บ หลัก กฎหมายเดี ย วกัน มาใช้ แ ต่ในคนละแง่ มุม คนละเป้า หมาย
ก่ อ ให้ เกิ ด ความสั บ สนว่ า สิ่ ง ใดคื อ สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อง สิ่ ง ใดต้ องเกิ ด ขึ น้ ก่ อ นเพื่ อ น าไปสู่ สิ่ ง ต่ อ ไป
ปรากฏการณ์ นี ้จึงให้ สอดคล้ องกับทฤษฎี ความยุ่งเหยิง (Chaos Theory) ของ เอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์
(Edward Lorenz) ว่าด้ วยความยุ่งเหยิงและไร้ ระเบียบ ในฐานะคนไทยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตังก็
้
ได้ แต่หวังว่าเราจะหาทางออกร่วมกันได้ อย่างสันติ และนาพาประเทศไทยเดินไปข้ างหน้ าทัดเทียม
นานาอารยประเทศ มีโอกาสแสวงหาความรู้โดยเฉพาะเรื่ องของการสื่อสารทางการเมือง มีประเด็น
น่าสนใจและสอดคล้ องกับสังคมในปั จจุบัน "สังคมแห่งการสื่ อสาร" (Communication Society)
โดยสื่อที่มีอิทธิพลในปัจจุบนั คือ “สื่อสังคมออนไลน์” (Social Media)
การต่อสู้ระหว่างสองขัวทางความคิ
้
ดก็มี "สื่อสังคมออนไลน์ ” (Social Media) เป็ น
ตัวจักรสาคัญ ทัง้ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ ในการต่อสู้เชิงข้ อมูลและความคิด
การใช้ สื่อในการรวบรวม เรี ยกร้ องพลังประชาชนให้ ออกมาร่วมต่อสู้บนท้ องถนน อันแสดงให้ เห็น
ถึงพลังอันมหาศาลของสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2557 ของพลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โอชา หัวหน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
(คสช.) สื่อสาธารณะต่าง ๆ ทังโทรทั
้
ศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็ จโดย
คณะรัฐประหาร ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ไม่ถกู ควบคุม ทาให้ ประชาชนส่วนใหญ่หนั มาใช้ การ
สื่อสารกันในสังคมออนไลน์แทนมากขึ ้น
อั ล มอนด์ แ ละเพาเวลล์ (Almond & Powell, 1978) กล่ า วว่ า การสื่ อ สารทาง
การเมืองเป็ นหน้ าที่พื ้นฐานหนึ่งของโครงสร้ างระบบการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ทางการเมืองในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง เป็ นคากล่าวที่อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น
ได้ อย่างแจ่มชัด เนื่องจากในอดีตจนถึงปั จจุบนั การสื่อสารเข้ ามามีอิทธิพลทางการเมืองในทุกยุค
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สมั ย นับ ตัง้ แต่ ก าร "สั่น กระดิ่ ง " จนมาถึ ง ยุ ค "จิ ม้ แป้ น " ในเชิ ง หลั ก ด้ า นการสื่ อ สารเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสังคม การสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลซึ่งกันและกัน
กล่าวคือ การสื่อสารเป็ นเงื่อนไขสาคัญ หรื อเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ สงั คมเปลี่ยนแปลง โดยยิ่งมี
การสื่อสารมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลให้ สงั คมเปลี่ยนแปลงมากเท่านัน้
การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองของไทย เปรี ยบเทียบในแต่ละยุคสมัย
ตามกระบวนทัศน์ ของปรัช ญาการสื่ อสาร โดยอิง กรอบแนวคิดและกระบวนทัศ น์ ของปรัช ญา
ตะวันตก พบว่า การสื่อสารทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ ของสังคม ทังใน
้
ด้ านการเมือง การปกครอง โดยจะได้ เปรี ยบเทียบให้ เห็นตามกรอบของกระบวนทัศน์ ดังนี ้
1) กระบวนทัศน์ยคุ ดังเดิ
้ ม (Primitive Paradigm) ลักษณะเป็ นกระบวน
ทัศน์ ดึกดาบรรพ์ (Primitive) ที่มองทุกอย่างว่ามาจากนา้ พระทัยของพระเจ้ าหรื ออานาจลึกลับ
สาหรับประเทศไทย ซึ่งมี ความชัดเจนเรื่ องการสื่ อสารในสมัยพ่อขุนศรี อินทราทิตย์ กษั ตริ ย์ทุก
พระองค์ ทรงใช้ สภุ าษิตพระร่วงเป็ นหลักสัง่ สอนอบรมประชาชนภายใต้ การปกครอง และให้ เ ห็นถึง
ปรัชญาสื่อสารทางการเมืองของลักษณะสังคมและการปกครองในสมัยสุโขทัยนันเป็
้ นแบบปิ ตาธิป
ไตย (Paternalism) หรื อแบบ "พ่อกับลูก" โดยพระมหากษัตริย์ เรี ยกว่า "พ่อขุน" ประชาชน เรี ยกว่า
"ทวย" หรื อ "ไพร่ ฟ้า" และข้ าราชการ เรี ยกว่า "ลูกขุน" ซึ่งถือเป็ นผู้ใกล้ ชิดและแบ่ งเบาภาระหน้ าที่
ของ "พ่อขุน" หรื อพระมหากษัตริ ย์ ดังหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย กล่าวถึง "อามาตย์" และ
"มนตรี " หรื อ "ลูกขุน" หรื อ "ขุนนาง" เอาไว้ ด้วย นัน่ ย่อมอธิบายได้ ว่า เป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคล
โดยมี กระดิ่งเป็ นช่องทางการเรี ยกร้ องความต้ องการแขวนไว้ ที่ประตู เพื่ อให้ ราษฎรร้ องทุกข์ต่อ
กษัตริ ย์ "เนื ้อสาร" ที่มีการส่งไปยังประชาชนนัน้ จะเน้ นการอบรมสัง่ สอนให้ รักษากฎที่ให้ คณ
ุ แก่ตน
ทังในโลกนี
้
้และโลกหน้ าผ่านสุภาษิต เช่น น ้าขึ ้นให้ รีบตัก ความจริงเป็ นสิ่งไม่ตาย สิบมือคลาไม่เท่า
ทาเอง เป็ นต้ น
ในขณะที่ ก ระบวนทัศ น์ ยุค ดัง้ เดิ ม มองทุก อย่ างว่า มาจากกฎเกณฑ์ ที่
ตายตัว อาจเป็ นกฎไสยศาสตร์ ตานานปรัม ปรา หรื อระบบเครื อข่ายของนักปรัชญามาอยู่ด้วย
พบว่า สมัยอยุธ ยาเป็ น ช่วงที่ มี การสื่ อ สารทางการเมื องชัดเจนพอที่ จ ะน ามากล่าวอ้ างได้ โดย
ลักษณะสาคัญของการปกครองสมัยอยุธยา คือพระมหากษัตริ ย์มีฐานะและพระราชอานาจ ทรง
เป็ นเจ้ าชีวิต คือทรงมีอานาจสูงสุดเหนือชีวิตของทุกคนที่อยู่ภายใต้ การปกครอง มีคาสัง่ ศักดิสิทธิ์
เสมือนเป็ นกฎหมายที่ประชาชนต้ องปฏิบตั ิตาม พระมหากษัตริย์จงึ ทรงอยูใ่ นฐานะพระเจ้ าแผ่นดิน
ตามความเชื่ อ ว่ า ทรงเป็ นสมมติ เทพ โดยมี ข้ า รั บ ใช้ ของพระองค์ เรี ย กว่ า "ข้ าของแผ่ น ดิ น "
พระมหากษัตริย์จงึ ทรงอยูใ่ นฐานะพระเจ้ าแผ่นดิน รูปแบบการปกครองสมัยอยุธยาก่อให้ เกิดระบบ
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ศักดินา สื่อสารทางการเมืองจึงมีค่านิยมแบบเป็ นนายประชาชน เพราะมุ่งรับใช้ กษัตริ ย์แต่อย่าง
เดียวสาหรับข้ าราชการที่จดั ว่าไม่ดี แต่ถ้าข้ าราชการที่ดีก็จะนาแนวคิดทศพิธราชธรรมจากกษัตริ ย์
มาใช้ ในการปฏิบตั ิราชการ การสื่อสารทางการเมืองจึงเปลี่ยนแปลงจาก การสื่อสารระหว่างบุคคล
จากพระมหากษัตริ ย์ไปยังประชาชนแบบพ่อปกครองลูก มาเป็ นการสื่อสารผ่าน "เจ้ านาย" ซึ่งเป็ น
"ข้ าของแผ่นดิน"
2) กระบวนทัศน์ ยุคกลาง (Middle-age Paradigm) ในยุคนี จ้ ะมองทุก
อย่างว่าเป็ นทางไปสู่โลกหน้ า พบว่าสาหรับประเทศไทย เป็ นห้ วงเวลาที่ "ศาสนา" เข้ ามามีอิทธิพล
อย่างมีนยั สาคัญ มีการส่งสารโดยใช้ เนื ้อสารที่ม่งุ เน้ นเรื่ องของบาปบุญ นรกสวรรค์ ผ่านวรรณศิลป์
และวาทศิล ป์ อัน เป็ น การแสดงให้ เห็ น ถึง การใช้ ช่อ งทางการสื่ อสารผ่านสื่ อที่ เป็ นบุค คลที่ เป็ น
ปราชญ์ ทางวรรณศิล ป์ ซึ่งแสดงให้ เห็นการสื่อสารผ่านสื่ อบุคคล เพื่ อให้ ถ่ายทอดไปยังไพร่ ฟ้ า
ประชาชน
3) กระบวนทัศน์สมัยใหม่ (Modern Paradigm) เป็ นกระบวนทัศน์ที่มอง
ทุกอย่างว่าเป็ นระบบเครื อข่ายวิทยาศาสตร์ เป็ นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างขนานใหญ่ เมื่อ
อิทธิพลของโลกตะวันตกเริ่มแผ่ขยายผ่านกระบวนการเผยแผ่ศาสนา ซึง่ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
(1) ฐานะและพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ในความเป็ นสมมติเทพ
ค่อย ๆ ลดความสาคัญลง
(2) เริ่ มมีการจัดระเบียบการปกครอง ใช้ หลักกฎหมายเข้ ามาบริ หาร
กฎหมายฉบับแรก เรี ยกว่า กฎหมายตราสามดวง
(3) ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปหลักการ นโยบาย การบริ หาร โดย
มุ่งหมายเพื่อพัฒนาบ้ านเมืองให้ เจริ ญขึ ้นทุกด้ าน ขยายอานาจของส่วนกลางไปปกครองหัวเมือง
ต่าง ๆ โดยตรง เพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ประเทศ จนถึงรัชกาลที่ 7 มีการเคลื่อนไหวเรี ยกร้ องให้ มี
การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการปกครอง จากระบอบกษั ต ริ ย์ ส มบูร ณาญาสิ ท ธิ ราชย์ เป็ น แบบ
ประชาธิปไตย จนท้ ายที่สุดได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
อัน เป็ นการสิ น้ สุ ด ของระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ และเริ่ ม ต้ น ระบบการปกครองโดยมี
รัฐธรรมนูญและมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข ในห้ วงนี ้ข้ าราชการเริ่ มมีอิทธิพลต่อการปกครองใน
ฐานะ "ผู้นานโยบายสูก่ ารปฏิบตั "ิ
ผลแห่งการเพิ่ ม ขึน้ ในทางอานาจของ "ข้ าราชการ" ทาให้ ข้าราชการ มี
พฤติกรรมตัด สิ นใจที่ แสวงหาประโยชน์ เพื่ อตนเอง เกิ ดการฉ้ อราษฎร์ บังหลวง และกลายเป็ น
อาณาจักรแห่งการคอร์ รัปชัน่ จนเกิดคาที่กล่าวกันอยูเ่ สมอว่า "ทาดีได้ ดี มีที่ไหน ทาชัว่ ได้ ดี มีถมไป"
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การสื่ อสารทางการเมื อ งในยุคนี ้ จึงมี ข้าราชการเป็ น กลไกในการน านโยบายไปปฏิ บัติ โดยใช้
อานาจที่ได้ จากนโยบายทังในทางกฎหมาย
้
ความคิด ทางเลือกสาธารณะ หลักนิตธิ รรม ฯลฯ
4) กระบวนทัศน์ยุคร่ วมสมัย (Contemperaly Paradigm) เป็ นกระบวน
ทัศน์ที่มองทุกอย่างด้ วยวิจารณญาณ ต้ องมีการวิเคราะห์ แยกประเด็น ประเมินค่าด้ วยการตีความ
รัฐบาลใช้ นโยบายในการเข้ าถึงใจประชาชนชาวไทยอย่างมาก โดยใช้ วิธีการจัดระเบียบความคิด
สาธารณะ (Public Agenda) ด้ วยจัดระเบียบนโยบาย (Policy Adenda) ซึ่งยังผลให้ เป็ นรัฐบาลที่
ได้ รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมหาศาล การสื่อสารทางการเมืองในยุคนี ้ มีการสื่อสารผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย ทัง้ สื่อมวลชน สื่อบุคคล (โดยตัวแทนพรรคการเมือง) และการใช้ "Social
Media"
จากผลการศึกษากระบวนทัศน์ข้างต้ น อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ในยุคสมัยก่อน
พ.ศ. 2475 เป็ นการปกครองในระบอบกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์มีฐานะและ
พระราชอ านาจ ทรงเป็ น เจ้ าชี วิต คื อ ทรงมี อ านาจสูง สุด เหนื อ ชี วิต ของทุก คนที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก าร
ปกครอง การสื่อสารจึงเป็ นการสื่อสารทางเดียวจากเบือ้ งบนลงสู่เบือ้ งล่าง มีลักษณะเป็ นแบบ
Passive (Berlo, 1960) ประชาชนไม่มีข้อโต้ แย้ ง หรื อแสดงความคิดเห็น โดยมีเนือ้ หาสารที่เป็ น
ลักษณะของคาสัง่ ศักดิ์สิทธิ์เสมือนเป็ นกฎหมายที่ประชาชนต้ องปฏิบตั ิตาม รักษากฎที่ให้ คณ
ุ แก่
ตนทังในโลกนี
้
้และโลกหน้ า พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะพระเจ้ าแผ่นดิน ตามความเชื่อว่า ทรง
เป็ นสมมติเทพ ดังนัน้ นอกเหนือจากเนื ้อสารในลักษณะของคาสัง่ แล้ วยังมีการอบรม สัง่ สอนโดย
การสร้ างเรื่ องราวให้ เกิดความเชื่อถือศรัทธา เช่นเรื่ องราวของสวรรค์ นรก หรื อพระมหากษัตริ ย์ทรง
ทาทุกอย่างเพื่อประชาชน ในขณะที่การปกครองหลังปี พ.ศ. 2475 เป็ นการปกครองโดยระบอบ
ประชาธิ ป ไตยมี รัฐ ธรรมนูญ เป็ น กฎหมายสูงสุด และมี พ ระมหากษั ต ริ ย์ท รงเป็ น ประมุข มี การ
เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริ ย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และประสบความสาเร็จในที่สดุ แต่กระนัน้ การสื่อสารยังคงเป็ นการ
สื่อสารทางเดียว เนื่องจากคนส่วนใหญ่ ยังขาดความเข้ าใจในกระบวนการประชาธิปไตย ข้ อมูล
ข่าวสารทังหมดจึ
้
งมาจากผู้ปกครองส่งไปยังประชาชนผู้ถกู ปกครอง (นันทนา นันทวโรภาส, 2554)
จนกระทั่งหลัง ปี พ.ศ. 2516 การสื่ อสารทางการเมืองภายใต้ ระบอบประชาธิ ปไตย
เริ่ มมีความชัดเจนประชาชนมีอานาจต่อรองในทางการเมืองมากขึ ้น การสื่อสารจะเป็ นลักษณะ
(Active) คือเริ่ มมีปฏิสัม พันธ์ ระหว่างผู้ส่งสารคือรัฐและผู้รับสารคือประชาชน (Berlo, 1960) ใน
เรื่ องของการสร้ างความชอบธรรมเพื่อนานโยบายของพรรคการเมืองในกระบวนการเลือกตังไปสู
้ ่
ประชาชน โดยอาศัยกลไกภาครัฐ คือ "ข้ าราชการ" เป็ นการสื่อสารสองทาง ที่อธิ บายได้ ว่า หาก

27
นโยบายดัง กล่าวไม่เป็ น ที่ ถูก ใจของประชาชน ประชาชนก็ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่เลื อกพรรคการเมื อ ง
เหล่านัน้ ทังหมดนี
้
้ จึงอนุมานได้ ว่าการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ซึง่ กันและกัน ตามบริบททางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการ "สั่น กระดิ่ ง " เพื่ อ ร้ องทุ ก ข์ ขอความช่ ว ยเหลื อ ในการแก้ ปั ญ หาจาก
ผู้ปกครอง มาถึงยุค "จิ ้มแป้น" แล้ วคลิกโพสต์ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในเชิงการ
สื่ อสาร ผู้ส่งพร้ อมที่ จ ะกลายเป็ นผู้รับและผู้รับ พร้ อมจะแปรสภาพเป็ นผู้ส่งได้ ในเวลาเดียวกัน
ข้ อมูลที่ถกู สื่อสาร บางครัง้ ขาดการตรวจสอบเรื่ องความถูกต้ องแต่ความง่ายของการคลิกเพื่อโพสต์
หรื อแชร์ ก็ทาให้ ขา่ วสารนันแพร่
้ ไปอย่างรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากอดีตจนถึงปั จจุบนั คือข้ อมูลและประสบการณ์ ที่คน
ไทยควรนามาใช้ เป็ นข้ อมูล ในการตัดสินใจ ไม่ว่าการเปลี่ ยนแปลงที่ กาลังจะเกิดขึน้ อีกครัง้ จะ
ดาเนินไปในทิศทางใด แต่สิ่งที่ต้องสาเหนียกและตังสติ
้ ให้ ได้ สาหรับคนไทยคือ ทุกการตัดสินใจ
และการกระทาใด ๆ ขอให้ ตงอยู
ั ้ บ่ นหลักการที่ยดึ ถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็ นหลัก
2.1.1.8 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารกับการสื่อสารทางการเมือง ในสังคม
ข้ อมูลข่าวสาร (Information Society) มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารไปอย่างรวดเร็ วมาก
จนท าให้ มี พื น้ ที่ ส าธารณะในการสื่ อ สารเพิ่ ม มากขึ น้ แทบตลอดเวลา ซึ่ ง สามารถสรุ ป การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้ ดังนี ้
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการสื่อสาร การทางานของเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่เกิดขึน้ ใหม่ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ได้ ลดบทบาทของสื่อมวลชนที่ทา
หน้ าที่ เป็ นกลาง (Mediation) รวมทั ง้ ความเป็ นตัว กลางทางสั ง คม (Social Agent) ลง จาก
การศึกษาของ Boncheck (1997) เกี่ ยวกับ การสื่ อสารทางการเมื องของสหรัฐ อเมริ กาในช่วงปี
ค.ศ. 1997 พบว่า วิถีการสื่อสารทางการเมืองของอเมริ กาได้ เปลี่ยนจากโครงสร้ างการสื่อสารแบบ
กระจายออกจากศูนย์กลางและเครื อข่ายของประเด็นเฉพาะ (Organization Issue – Networks)
ไปสู่การสื่อสารสาธารณะตามเครื อข่ายสังคม (Public Social – Networks) ไปแล้ ว โดยที่ทงสอง
ั้
เครื อข่ายทางานร่ วมกันเป็ นโครงสร้ า งแบบตาข่าย (Netcast Structure) ทาให้ การไหลเวียนของ
ข้ อ มูล ข่าวสาร สามารถที่ จ ะข้ า มตัวกลางพร้ อม ๆ กับ สร้ างช่อ งทางเลื อ กใหม่ เช่น การจัด ส่ง
เอกสารไปตามกลุ่ม ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mailing List) การจัดกลุ่มข่าว
ตามการบริ การของการสื่ อสารแบบออนไลน์ (Newsgroup) การเลื อกใช้ เวิร์ล ไวด์ เว็บ (www.)
ฯลฯ การทางานร่ วมกันของทัง้ สองเครื อข่ายข้ างต้ น ทาให้ มี การบูรณาการข้ อมูลข่าวสารทัง้ ใน
โทรทัศน์ หนังสื อพิม พ์ วิทยุ ประกาศ และเอกสารการสื่ อสารทางการเมื อง ทัง้ ของภาครัฐและ
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สถาบันทางการเมื อง โดยเครื อข่ายของอินเทอร์ เน็ ตเป็ นเรื่ องเดียวกัน ซึ่งผลของการสื่ อสารใน
รูปแบบใหม่นี ้ทาให้ ลดบทบาทของตัวกลางทางการเมืองลงไปอีกลาดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นองค์การ
ภาครัฐ สถาบันทางการเมือง เครื อข่ายนักการเมือง ที่ปรึกษา ล็อบบี ้ยิสต์ รวมทัง้ การทางานของ
นักข่าวและนักวิเคราะห์การเมือง ฯลฯ
การทางานของโครงสร้ างการสื่อสารแบบตาข่ายนัน้ ได้ บูรณาการเอาลักษณะของ
ความสัมพันธ์ แบบช่วงชันบั
้ งคับบัญชา (Hierarchical) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการสื่อสารแบบกระจาย
ออกจากศูน ย์ ก ลาง กับ ความสัม พัน ธ์ ในแนวนอน (Horizontal) ซึ่ง เป็ น บุค ลิ ก การสื่ อ สารแบบ
เครื อข่ายเข้ าด้ วยกัน จึงทาให้ การสื่อสารแบบใหม่เป็ นไปด้ วยความเข้ มข้ นและพลัง (Boncheck,
1997, pp. 33-40)
2) การทางานของเครื อข่ายเชิงสังคมในทางการเมือง Faris (2010) ได้
ศึกษาผลกระทบของอินเทอร์ เน็ตต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จ
การแบบเบ็ดเสร็จ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอียิปต์ที่นอกจากจะมีการใช้ ประโยชน์จากสื่อสิ่งพิมพ์
และรายงานข่าวจากสานักข่างอัลจาซีรา (Al – Jazeera) แล้ ว ยังพบว่ากลุ่มประชาชนทัว่ ประเทศ
ได้ รวมตัวกันสร้ างเครื อข่ายทางสังคมในพื ้นที่ของ Facebook, Blog, Twitter และการส่งข้ อความ
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Text – Messaging) ฯลฯ เพื่อสนับสนุนฝ่ ายตรงข้ ามรัฐบาลเดิม โดยสื่อ
เหล่านี ้ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย นักการเมืองยุคใหม่จึง
หันมาให้ ความสนใจเปิ ดพื ้นที่ในการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ ้น
เว็บ 2.0 เป็ นการพัฒนาศักยภาพของอินเทอร์ เน็ตในรูปแบบเดิมที่ใช้ อ่าน
ได้ แ ต่เพี ย งอย่ า งเดี ย ว มาเป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถจัด หมวดหมู่ แ ละสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้อ่ า น
ตลอดจนสร้ างความเชื่อถื อในการสื่อสารเพิ่มมากขึน้ โดยที่สื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถกระทาได้ ใน
ขณะเดียวกันสื่อเชิงสังคมซึง่ เป็ นส่วนประกอบของเครื่ องมือเชิงสังคมที่มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่าย เช่น
Weblog, Blogs, Facebook, Linkedin, Twitter ฯลฯ โดยสื่อเหล่านี ้มีการสื่อสารแบบเครื อข่ายที่ที่
เกี่ยวข้ องจานวนมาก ซึ่งสื่อและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ สื่อเหล่านี ้กาลังได้ รับความนิยมมากขึ ้นใน
การสื่ อ สาร เนื่ อ งจากเป็ น การสื่ อ สารที่ ใช้ ต้ น ทุน ต่ า และสามารถแพร่ ก ระจายออกไปได้ อ ย่า ง
กว้ างขวาง (Faris, 2010, p. 30) เนื่องจากเครื อข่ายของสื่อเชิงสังคมทาให้ เกิดกลุ่มมากขึ ้น ส่งผล
ให้ การเคลื่อนไหวแบบมวลชนในทางการเมืองมีความเป็ นไปได้ มากขึ ้น ช่วยทาให้ สว่ นที่ขาดหายไป
จากกลุ่มที่ไม่ร่วมเคลื่อนไหวแต่ร่วมในผลประโยชน์เข้ ามามีส่วนร่ วมมากขึน้ โดยเปลี่ยนสถานะ
จากผู้สื่ อข่าว (Reporters) ที่ ค อยรายงานข่าว ช่างภาพ ผู้รวบรวมเอกสาร ฯลฯ มาเป็ น การใช้
บริ การของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือในการรายงานข่าวทังในรู
้ ปของข้ อความ ภาพ และเสียง จนมี
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การจัดรู ปแบบองค์การเพื่อการเคลื่อนไหวให้ สอดรับกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
เหล่านี ้ แสดงให้ เห็ น ว่าเครื อ ข่ายสื่ อเชิ งสังคมมี ส่วนส าคัญ ยิ่ง ในการขับ เคลื่ อ นการปฏิ บัติก าร
รวมกลุ่มทางการเมือง (Faris, 2010, pp. 55-57) โดยที่ เครื อข่ายของสื่อเชิงสังคมจะทาหน้ าที่ 2
ประการ คือ การสร้ างชุมชน (Community Building) และการสร้ างกรอบในการจัดขบวนและการ
ก่อตัวเชิงอัตลักษณ์ในระดับกลุม่
นอกจากนี ้ Faris (2010, pp. 229-230) ยั ง พบว่ า การสื่ อ สารโดยใช้
Facebook และเครื อข่ายเชิงสังคมในทางการเมือง ได้ สร้ างกระแสความสนใจทางการเมืองและ
ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมออกไปในวงกว้ าง เกิดการกระตุ้นความสนใจเริ่ มตังแต่
้ ในระดับ
ปั จเจกบุคคลและขยายตัวออกไปสู่สังคมได้ อย่างรวดเร็ ว ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทาง
การเมืองได้ สูงยิ่ง รวมทังการท
้
างานของการสุงชุดข้ อมูลในโปรแกรม Twitter การสื่อสารของการ
สนทนาในสังคมบล็อก (Blogosphere) ฯลฯ ยังเป็ นการสร้ างความเป็ นอิสระของสื่อและโลกอีก
ด้ วย
อย่างไรก็ตาม ลาพังแต่การสื่อสารที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ของเครื อข่ายสื่อสังคม
ออนไลน์แต่เพียงประการเดียว ยากที่จะสร้ างการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองได้ แต่หากนาเอา
การสื่อสารดังกล่าวมาผนวกกับการปฏิบตั ิการทางสังคมด้ วยแล้ ว ก็จะส่งผลกระทบจนทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองได้ อย่ างใหญ่ หลวง นักการสื่อสารและนักการเมืองจึงต้ องรู้ จัก
บูรณาการองค์ประกอบทังสองส่
้
วนเข้ าด้ วยกันอย่างเป็ นระบบด้ วย
3) อินเทอร์ เน็ตและข่าวลือทางการเมือง ลักษณะของข้ อมูลข่าวสารและ
การลาเลียงข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับในเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ ไม่มีลกั ษณะเป็ นทางการ
เหมื อนกับประกาศของทางราชการ จึงไม่มีผ้ ูสื่อข่าวและกองบรรณาธิ การข่าวรับผิดชอบข้ อมูล
ข่าวสารดัง กล่าวเฉกเช่น สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ วิท ยุ โทรทัศ น์ ฯลฯ แต่ก ารสื่ อสารในสื่ อ สัง คมออนไลน์ มี
ลักษณะเป็ นสังคมสมัยใหม่ที่เกิดแบบเรื่ องเล่า ข่าวลือ ที่มีการบอกเล่ากันต่อ ๆ ไป โดยใช้ การผลิต
ซ ้าของการเล่าเรื่ องผ่านอินเทอร์ เน็ตทังในรู
้ ปของข้ อความ ภาพ เสียง ฯลฯ ซึ่งจะดาเนินการไปตาม
กระบวนการที่เรี ยกกันว่า “รู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการของวาทกรรม” โดยการไหลเวียนของข้ อมูล
ข่าวสารที่มีการลาเลียงไปตามเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จนเกิดเป็ นพลังทางการเมืองขึ ้นมานัน้ มีทงั ้
ส่วนผสมที่เป็ นข้ อมูลข่าวสารและส่วนอื่น ๆ ทัง้ ที่เป็ นแบบอิงกับการส่งต่อกันไป และการซุบซิบ
นินทา ซึ่งเป็ นไปตามพฤติกรรมทางสังคม กับการอิงกับความคิด ความเชื่อ ความรู้ ต้ นทุนทาง
ประวัตศิ าสตร์ ความนิยมผูกพันทางประเพณีและวัฒนธรรม รวมทังความยึ
้
ดมัน่ ทางศาสนา โดยที่
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สิ่งที่ปนเปอยู่กับข้ อมูลข่าวสารข้ างต้ นนัน้ จะไหลเวียนร่ วมสร้ างความเข้ มข้ นและพลังไปตามผล
ของการขยายตัวของเครื อข่ายสื่อสังคมออนไลน์ไปพร้ อม ๆ กัน
4) อินเทอร์ เน็ตกับการปฏิบตั ิการทางการเมือง เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ทาหน้ าที่ลาเลียงข้ อมูลข่าวสารไปสู่สว่ นต่าง ๆ ในสังคม ทาให้ เกิดนักคิด นักเขียน นักวิชาการ ฯลฯ
ที่ อยู่ต่างประเทศ สามารถสื่ อสารความคิดเห็ นต่าง ๆ ในทางการเมื องกลับมายังประชาชนใน
ประเทศได้ ซึง่ บทบาทของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ สร้ างความสามารถขึ ้นใหม่ที่เคยมีขีดจากัดใน
การกระจายข้ อมูลข่าวสาร ความห่างไกลจากเมือง การกีดกันและขวางกัน้ โดยกฎหมายและเขต
แดนระหว่างประเทศ อุปสรรคกีดขวางเหล่านี ้ไม่อาจปิ ดกัน้ การไหลเวียนของข้ อมูลข่าวสารได้ อีก
ต่อไป และเรื่ องดังกล่าวจึงเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่นาไปสูก่ ารตื่นตัวทางการเมือง และการเข้ ามามีสว่ น
ร่ ว มทางการเมื อ ง หรื อ เกิ ด เป็ น กระบวนการสร้ างความเป็ น การเมื อ งขึน้ จากการท างานของ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และการขยายตัวของพื น้ ที่ สาธารณะ ซึ่งไม่ได้ สร้ างผลเฉพาะแต่เพี ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเสมือนจริ ง (Virtual Society) กับชุมชนตามสภาพความเป็ นจริ ง ยังมี
การผสมผสานกันอย่างเข้ ม ข้ น ระหว่างข้ อ มูล ข่าวสารกับ อารมณ์ ข่าวลื อ ความคิด ความเชื่ อ
ประเพณี วัฒ นธรรม และศาสนา ซึ่งเป็ นมิ ติทางสังคม ยังเป็ นการทางานที่ เกิดขึน้ พร้ อมกันทัง้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และแปรผลกระบวนการทางสังคมไปเป็ นส่ว นหนึ่งของการปฏิบตั กิ ารทาง
การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองภาคพลเรื อนหรื อการเมืองภาคประชาชน
5) การสื่อสารทางการเมืองของไทยบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ณัฐกานต์
กูลณรงค์ (2550) ศึกษาพบว่า ในช่วงของการต่อต้ านรัฐบาลทักษิ ณ (พ.ศ. 2548-2549) อินเทอร์ เน็ต
เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสื่อสารทางการเมือง โดยเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ คือ เว็บไซต์
เว็บบอร์ ด และบล็อก ทังนี
้ ้ เนื่องจากมีการปิ ดกัน้ การสื่อสารที่เป็ นช่องทางในสื่อกระแสหลักโดย
รัฐบาล ทังสื
้ ่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ ในขณะที่การขยายตัวของการใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด ทาให้ การสื่อสารบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์พฒ
ั นาเป็ นการสื่อสาร
แบบหลายทาง (Muti-ways Communication) โดยตอบโต้ กัน ระหว่างผู้ส่ง สารกับ ผู้รับ สาร ซึ่ ง
ดาเนินการไปพร้ อม ๆ กันทังในระดั
้
บปั จเจกบุคคลกับระดับสังคม และรัฐไม่สามารถควบคุมการ
สื่อสารและข้ อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ได้ เนื่องจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไม่มีตวั ตน เป็ น
พื ้นที่ของการไหลเวียนที่ปราศจากรูปแบบและตัวตน
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2.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารทางการเมือง
จากการศึก ษาทบทวนเอกสารทางวิช าการเกี่ ยวกับ การสื่ อสารทางการเมื อง พบว่ามี
รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
กฤษกร พบคีรี (2540) ศึกษาเรื่ อง “การเรี ยนรู้ทางการเมืองของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางอินเทอร์ เน็ต” พบว่า อินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางการสื่อสารทางการเมือง
ช่องทางใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อการให้ การเรี ยนรู้ทางการเมืองสาหรับบุคคลที่เข้ ามาใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ต
เช่นเดียวกับสื่อเดิม แต่กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ตในลักษณะของ
การใช้ งานด้ านการเมืองมีน้อย ทาให้ อินเทอร์ เน็ตไม่ได้ ชว่ ยในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง
เท่าที่ควร
สรุ ปได้ ว่า อินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางในการสื่อสารทางการเมือง ที่กาลังได้ รับความนิยม
เพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ จากการที่เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตกระจายออกไปในส่วนต่าง ๆ ของประเทศเพิ่ม
มากขึ ้น การสื่อสารเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเมืองจึงควรหันมาให้ ความสนใจช่องทางการ
สื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น
บุ ณ ฑริ ก า เจี่ ย งเพ็ ช ร์ (2543) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “พฤติ ก รรมการสื่ อ สารทางการเมื อ งผ่ า น
สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออินเทอร์ เน็ต และทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีต่อความรู้
ทัศ นคติ และกิ จ กรรมมี ส่ วนร่ ว มทางการเมื อ งที่ เกี่ ย วกับ การเลื อ กตัง้ ระบบใหม่ ข องกลุ่ม ผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ต ” พบว่า อิ นเทอร์ เน็ ตสามารถตอบสนองสิ ทธิ์ และเสรี ภ าพในการรับรู้ ข่าวสาร และ
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้ เป็ นอย่างดียิ่งไปกว่าสื่อมวลชนแบบดังเดิ
้ มที่มี
อยู่ การเปิ ดรับข่าวสารการเมื องผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต เป็ นการติดตามข่าวสารผ่านเว็บ ไซต์ของ
หนังสือพิมพ์รายวันต่าง ๆ เน้ นการติดตามข่าวการบริหารประเทศของรัฐบาล มีการใช้ กระดานข่าว
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพบว่าผู้ที่เปิ ดรับข่าวสารการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต เป็ นผู้ที่
มีความสนใจทางการเมืองและมีอินเทอร์ เน็ตประมาณ 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ (63.50 %) ใช้ กระดานข่าวเป็ นพื ้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สรุปได้ วา่ สื่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นระบบการสื่อสารทางการเมืองที่สามารถสนองตอบต่อความ
ต้ องการทางการเมืองของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ ดีกว่าการใช้ สื่อประเภทเดิม เนื่องจากมีลกั ษณะ
เป็ นการสื่อสารสองทางที่สามารถแสดงทัศนะทางการเมืองในสื่อดังกล่าวได้
ยุทธพร อิสรชัย (2547) ศึกษาเรื่ อง “อินเทอร์ เน็ตกับการเมืองไทย” พบว่า สื่ออินเทอร์ เน็ต
ถูกใช้ ในการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตังทั
้ ่วไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 ประชาชนส่วนใหญ่ มี การ
ติ ด ตามข่า วสารการเมื อ งทั่ว ไป และข่ า วสารทางการเมื อ งเกี่ ย วกับ การเลื อ กตัง้ ผ่ า นทางสื่ อ
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อินเทอร์ เน็ต ซึ่งการรับรู้ ข่าวสารทางการเมื องจากสื่ ออินเทอร์ เน็ต ทาให้ ประชาชนสามารถร่ วม
แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์หรื อโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ ได้ แต่กลับพบว่าสื่ออินเทอร์ เน็ต
ช่วยสร้ างการมี ส่วนร่ วมทางการเมืองให้ กับคนบางกลุ่ม เท่านัน้ กล่าวคือ กลุ่ม ที่ มี การศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่ออินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ และ
กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีรายได้ ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน มีการเปิ ดรับข่าวสารทางการ
เมืองผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ตในระดับสูงเช่นกัน
สรุปได้ วา่ สื่ออินเทอร์ เน็ตส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในกลุ่มที่มีการศึกษาที่มีการ
เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร มากกว่าประชาชนทัว่ ๆ ไป
วรา วัฒนาจตุรพร (2545) ศึกษาเรื่ อง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทอินเทอร์ เน็ตในการ
สร้ างความตื่นตัวทางการเมืองและพฤติกรรมเปิ ดรับเนือ้ หาข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วน
ร่ วมทางการเมื องบนอิน เทอร์ เน็ ต ” พบว่าอิน เทอร์ เน็ ตสามารถสร้ างความตื่น ตัวทางการเมื อ ง
ได้ ม าก เพราะมี ก ารน าเสนอข่าวสารการเมื อ งที่ ท าให้ เข้ าไปค้ น หาข้ อ มูล ได้ ส ะดวกทุก เวลาที่
ต้ องการ อินเทอร์ เน็ตทาให้ สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ อิสระมากกว่าสื่ออื่น และยัง
พบว่าพฤติก รรมการเปิ ด รับ เนื อ้ หาข่าวสารด้ านการเมื อ งและการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องบน
อินเทอร์ เน็ต มีศกั ยภาพมากพอที่จะสร้ างความตื่นตัวทางการเมืองให้ กบั ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
สรุ ปได้ ว่า สื่ออินเทอร์ เน็ตสามารถสร้ างความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนได้ มาก
เพราะสะดวกและแสดงความคิดเห็นได้ อิสระ ซึ่งมีศักยภาพในการสร้ างความตื่นตัวทางการเมือง
ได้ สงู ยิ่ง
มลิ นี สมภพเจริ ญ (2547) ศึก ษาเรื่ อ ง “อิ น เทอร์ เน็ ต และสื่ อ มวลชนต่อ การมี ส่วนร่ ว ม
ทางการเมืองของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า การติดตามข้ อมูลข่าวสารการเมืองทาง
อินเทอร์ เน็ต มีผลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่การแสดงความสนใจติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองของนักศึกษาไทยในปั จจุบนั มีน้อยมาก จึงไม่เกิดการอบรม หล่อหลอม บ่มเพาะ และ
การปลูกฝั งทางการเมือง ทาให้ นกั ศึกษาแม้ เป็ นชนชันที
้ ่มีการศึกษาสูง มีความรู้ทางการเมืองดี แต่
ไม่ศรัทธาเชื่อมั่นในระบบการเมืองไทย ศักยภาพในการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารยัง
เฉื่อยเนือยต่อการเมือง การใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตามเรื่ องการเมืองของนักศึกษายังมีน้อย และมี
ความกระตือรื อร้ นที่จะไปใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตังด้
้ วย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตดิ ตามข่าวสาร
การเมืองผ่านเครื อข่าย
สรุ ป ได้ ว่า การใช้ อิ นเทอร์ เน็ ตของนักศึก ษาในเขตกรุ งเทพมหานครในการสื่ อ สารทาง
การเมืองมีน้อยมาก จึงส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองน้ อยตามไปด้ วย
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รติกร กีรติบรู ณะ (2548) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาเปรี ยบเทียบเนื ้อหาของเว็บไซต์พรรคการ
เมืองไทย: กรณีศกึ ษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตังทั
้ ว่ ไปเมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2548” พบว่า ได้ มีการออกแบบเว็บไซต์ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ใน
ลักษณะที่เป็ นเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานหรื อองค์กร โดยให้ ความสาคัญกับการ
นาเสนอข้ อมูลที่ ม าจากพรรคเป็ นหลัก ตลอดจนมี การนาเสนอข้ อมูลส าคัญ ตามหลักการสร้ าง
เว็บไซต์ที่ดีอย่างครบถ้ วน
สรุปได้ วา่ พรรคขนาดใหญ่ของประเทศไทย คือ พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ใช้
การสื่อสารทางการเมืองผ่านอินเทอร์ เน็ตในลักษณะของเว็บไซต์เพื่อให้ ข้อมูลที่สาคัญของพรรค
และประชาสัมพันธ์พรรคเป็ นสาคัญ
สุทิษา ประทุมกุล (2550) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของพรรคไทยรักไทย
ในภาวะวิ ก ฤตการเมื อ งปี 2549” แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการประชาสัม พัน ธ์ ในทาง
การเมื อ ง โดยพบว่ า การที่ พ รรคไทยรั ก ไทยชนะการเลื อ กตั ง้ นั น้ เป็ นเพราะกลยุ ท ธ์ ก าร
ประชาสัม พั น ธ์ ที่ ส าคัญ 3 ประการ คื อ กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ สื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ ที่ เหมาะสม (สื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สื่ อ หนัง สื อ พิ ม พ์ สื่ อ เฉพาะกิ จ และสื่ อ บุ ค คล) กลยุ ท ธ์ ก ารชี แ้ จงตอบโต้ ด้ ว ย
ข้ อเท็จจริ งผ่านการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน และกลยุทธ์ การสร้ างภาพลักษณ์ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์การเมืองในแต่ละช่วงวิกฤต
สรุปได้ ว่า การใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์ เน็ตของพรรคไทยรักไทย ถือเป็ นกลยุทธ์ ที่
สาคัญประการหนึง่ ในการสร้ างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตการเมืองปี 2549
นภินทร ศิริไทย (2546) ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารการเมืองของภาคประชาชน: กรณี ศึกษา
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)” จากผลการศึกษาพบว่า มีความคาดหวังให้ ครป.
เพิ่มรู ปแบบและวิธีการสื่อสารที่เข้ าถึงโดยตรงต่อประชาชนระดับล่างให้ มากขึ ้น อีกทังการสื
้
่อสาร
ผ่านองค์กรเครื อข่ายระดับท้ องถิ่ น เพื่ อให้ เกิ ดการเข้ าถึงประชาชนระดับล่าง แต่ ครป. ยังไม่มี
นโยบายและแบบแผนการสื่ อสารที่ ชัด เจน ท าให้ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพในการท าความเข้ าใจกับ
ประชาชนระดับล่าง ส่วนการสื่อสารที่มีต่อองค์กร สถาบันทางการเมือง และรัฐบาลนัน้ ส่วนใหญ่
ครป. สื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนและสื่อเฉพาะของ ครป. ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภ าพและ
ผลงานดีระดับหนึ่ง โดย ครป. มีบทบาทในการเสนอแนะ วิพากษ์ วิจารณ์ ตลอดจนตรวจสอบการ
ทางานของภาครัฐและการเมือง ซึ่งสอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ส่วนการสื่ อสารทางการเมื องของภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารโดยผ่านช่องทางหรื อ
รูปแบบใด ทังก่
้ อนและหลังมีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
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ไม่มีความแตกต่างกัน โดยภาคประชาชนและ ครป. ยังไม่สามารถเข้ าถึงหรื อใช้ ช่องทางต่าง ๆ ใน
การสื่ อ สารทางการเมื อ งเพื่ อ ตอบสนองต่อ ปั ญ หา ตลอดจนการเรี ย กร้ องความต้ อ งการของ
กลุม่ เป้าหมายได้ อย่างชัดเจนและมีผลในทางปฏิบตั ิ
สรุ ปได้ ว่า การสื่อสารทางการเมืองของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิ ปไตย (ครป.)
เพื่อเข้ าถึงประชาชนระดับล่าง ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบเดิมยังไม่บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ได้
ดีพอ ควรจะหาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก
ภัค ริ น ทร์ สว่างดี (2553) ศึก ษาเรื่ อ ง “กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารของพัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย (พมธ.)” ผลการศึกษาพบว่า แกนนาและผู้สื่อสารของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ที่ทาหน้ าที่สื่อสารหรื อแถลงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกลุ่ม จะเน้ นใช้ การสื่อสารที่มี
รูปแบบโน้ มน้ าวจูงใจ โดยมีจุดมุ่งหมายการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจจูงใจกันทังระหว่
้
างคนในกลุ่ม
เอง และสื่อสารข้ อมูลโดยตรงไปยังกลุ่มต่าง ๆ และผ่านสื่อมวลชน ทังการสื
้
่อสารด้ วยวัจนภาษา
และอวัจนภาษา โดยมี กลยุทธ์ ที่ส าคัญ คือ กลยุทธ์ ดาวกระจาย กลยุทธ์ จัดคอนเสิร์ตการเมื อง
สัญจร กลยุทธ์การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน กลยุทธ์การแถลงการณ์ และกลยุทธ์การชุมนุม
สรุปได้ ว่า แกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พมธ.) มีกลยุทธ์การสื่อสารผ่าน
สื่อที่หลากหลาย เพื่อโน้ มน้ าวจูงใจภาคส่วนต่าง ๆ ให้ เห็นด้ วยกับแนวคิดและหันมาเป็ นแนวร่วม
ในกลุม่ ของตนเอง
ตารางที่ 2.1 สรุปกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนักวิจยั แต่ละท่าน
งานวิจยั
(เรี ยงตามปี )
กฤษกร พบคีรี (2540)
บุณฑริ กา เจี่ยงเพ็ชร์ (2543)
นภินทร ศิริไทย (2546)
ยุทธพร อิสรชัย (2547)
มลินี สมภพเจริ ญ (2547)
รติกร กีรติบรู ณะ (2548)
สุทิษา ประทุมกุล (2550)
ภัคริ นทร์ สว่างดี (2553)

ประเภทของสือ่ ที่ใช้ ในการสือ่ สาร
สือ่ เก่า
สือ่ ใหม่



-








ประสิทธิภาพในการสือ่ สารทาง
การเมืองโดยการใช้ อินเทอร์ เน็ต
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม
เห็นควรเพิ่มสือ่ ใหม่เข้ าไปด้ วย
ดีในกลุม่ ผู้มกี ารศึกษา
ส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองน้ อย
พท.และ ปชป. ให้ ความสาคัญกับสือ่ ใหม่
เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญของพรรค พท.





เป็ นกลยุทธ์หนึง่ ที่สาคัญของ พมธ.
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จากตารางที่ 2.1 สรุ ปในภาพรวมได้ ว่า ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัยขึ ้นไปทุกวัน ทาให้ การสื่อสารทางการเมืองผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตมีความสาคัญเพิ่มมาก
ขึ ้น ยังผลให้ บคุ ลากรทางการเมือง กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง และองค์กรทางการเมือง ต้ องหัน
มาใส่ใจการสื่อสารทางการเมืองผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ ้นตามไปด้ วย

2.2 สื่อสังคมออนไลน์ สื่อใหม่ อินเทอร์ เน็ตมีม และการยอมรั บนวัตกรรม
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เรี ยกว่า “เว็บ 2.0” (Web 2.0)
กล่าวคือ เป็ นเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ทางานบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
อนุญาตให้ แต่ละบุคคลเข้ าถึง แลกเปลี่ยน สร้ า งเนื ้อหา และสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ รวมทังการเข้
้
า
ร่ วมเครื อข่ายออนไลน์ ต่าง ๆ ซึ่งในปั จ จุบันบริ การเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต มี ก ารน ามาใช้ ในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หรื อการสื่อสารของหน่วยงานราชการ ตลอดจน
องค์กรต่าง ๆ (Williamson, 2013a, pp. 9-10) หรื ออาจกล่าวได้ ว่า สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นรูปแบบ
การสื่อสารที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ อง โดยมีรูปแบบการ
สื่อสารที่ หลากหลาย ทัง้ ในรู ปแบบของการสร้ างและการเผยแพร่ ข้อมูล ปั จ จุบันกระแสการใช้
อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์ประเภทสมาร์ ทโฟน และอุปกรณ์พกพา เช่น แท็ปเล็ต ฯลฯ เพิ่มมากขึ ้น
ส่งผลให้ มีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ทาให้ หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน องค์กร
หรื อกลุม่ บุคคล นาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ ประโยชน์มากขึ ้น
2.2.1 คุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์
การสื่อสารของสื่อสังคมออนไลน์ มีลกั ษณะเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่สาคัญ ดังนี ้
1) ทางานในลักษณะออนไลน์
2) สามารถที่จะสร้ างและเพิ่มเติมเนื ้อหาได้
สื่อสังคมออนไลน์สามารถที่จะใช้ งานได้ โดยผ่านเครื่ องมือและอุปกรณ์ การสื่อสารต่าง ๆ
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์อื่ น ๆ ฯลฯ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตหรื อ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนัน้ สื่อสังคมออนไลน์จึงช่วยให้ ผ้ ูใช้ สามารถสื่อสารถึงกันได้ ทันที
และสามารถสื่อสารถึงกันแบบสองทางได้ ทาให้ มีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันมากขึ ้น
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2.2.2 พัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์
นับตังแต่
้ มีการพัฒนาเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความเร็ วสูงในปลายทศวรรษ 1990 เป็ นต้ น
มา ทาให้ เกิดเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ สร้ างและนาเสนอเนื ้อหาด้ วยตนเองบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
มากขึ ้น ซึ่งต่อมาในต้ นทศวรรษ 2000 สื่อสังคมออนไลน์มีการขยายตัว การใช้ งานหลากหลายขึน้
บางสื่ อมี จ านวนผู้ ใช้ เพิ่ ม มากขึ น้ อย่ างล้ นหลาม เช่น Facebook, Twitter, Line ฯลฯ ซึ่ ง Dewing
(2013) เห็นว่ามีปัจจัยที่สง่ ผลต่อการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ ้น ประกอบด้ วย
1) ปั จ จัย ทางด้ า นเทคโนโลยี ทัง้ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของเครื อ ข่าย การ
ปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทังการพั
้
ฒนาขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
ให้ มีประสิทธิภาพและการใช้ งานได้ หลากหลายขึ ้น
2) ปั จ จัย ทางด้ านสัง คม จากการสัง เกตจะพบว่ากลุ่ม วัย รุ่ น มี ก ารใช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
3) ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ พบว่ามีการซือ้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
เพิ่มขึ ้น เนื่องมาจากการพัฒ นาด้ านเทคโนโลยีที่ส่งผลให้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ มีประสิทธิ ภาพมากขึน้
ในขณะที่ราคาถูกลง รวมทังการให้
้
ความสนใจต่อการนาสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ ในเชิงธุรกิจมากขึ ้น
2.2.3 ชนิดของสื่อสังคมออนไลน์
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี ห ลายรู ป แบบ ทั ง้ ประเภทเครื่ อ งมื อ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ งานที่
หลากหลาย ซึง่ Williamson (2013a, p. 9) แบ่งออกได้ ดังนี ้
1) เครื อ ข่า ยส งั คม (Social Networking Site) : เป็ น เว็บ ไซต์ที ่บ คุ คล ห รื อ
หน่วยงานสามารถสร้ างข้ อมูลและเปลี่ยนข้ อมูลสถานะของตน เผยแพร่รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
โดยที่บคุ คลอื่นสามารถเข้ ามาแสดงความชอบหรื อส่งต่อ เผยแพร่ แสดงความเห็นโต้ ตอบการ
สนทนา หรื อ แสดงความคิด เห็น เพิ ่ม เติม ได้ ตัว อย่า งเช่น Facebook, Badoo, Google+,
Linkdin, Orkut ฯลฯ
2) ไมโครบล็อก (Micro-blog) : เป็ นเว็บไซต์ที่ใช้ เผยแพร่ข้อมูลหรื อข้ อความสันใน
้
เรื่ องที่ ส นใจเฉพาะด้ าน รวมทัง้ สามารถเครื่ องหมาย # (Hashtag) เพื่ อเชื่ อมต่อกับกลุ่ม คนที่ มี
ความสนใจในเรื่ องเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น Twitter, Blauk, Weibo, Tout, Tumblr ฯลฯ
3) เว็บไซต์ที่ให้ บริ การแบ่งปั นสื่อออนไลน์ (Video and Photo Sharing Website)
: เป็ นนเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ สามารถฝากหรื อนาสื่อข้ อมูล รูปภาพ วิดีโอ ขึ ้นเว็บไซต์เพื่อแบ่งปั น
ให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ ตัวอย่างเช่น Flicker, Vimeo, YouTube, Instagram, Pinterest ฯลฯ
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4) บล็อกส่วนบุคคลและองค์กร (Personal and Corporate Blogs): เป็ นเว็บไซต์ที่
ผู้เขียนบันทึกเรื่ องราวต่าง ๆ เสมือนเป็ นบันทึกไดอารี ออนไลน์ โดยสามารถเขียนในลักษณะไม่เป็ น
ทางการแก้ ไขได้ ซึ่งบล็อกประเภทนีส้ ามารถใช้ ได้ ทงส่
ั ้ วนบุคคล กลุ่ม และองค์การ ตัวอย่า งเช่น
Blogger, Wordpress, Bloggang, Exteen ฯลฯ
5) บล็ อกที่ มี สื่อสิ่ งพิ ม พ์ เป็ นเจ้ าของเว็บ ไซต์ (Blogs Hosted by Media Outlet):
เป็ นเว็บไซต์ที่ใช้ ในการนาเสนอข่าวสารของสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีความเป็ นทางการน้ อยกว่าสื่อสิ่งพิมพ์
แต่มีรูปแบบและความเป็ นทางการมากกว่าบล็อ กส่วนบุคคล เช่น theguardian.com เจ้ าของคือ
หนังสือพิมพ์ The Gardian เป็ นต้ น
6) วิกิ แ ละพื ้นที ่ส าธารณะของกลุ่ม (Wikis and Online Collaborative Space):
เป็ นเว็บ ไซต์ ที่เป็ น พื น้ ที่ ส าธารณะออนไลน์ ใช้ เพื่ อรวบรวมข้ อมูล และเอกสาร เช่น Wikipedia,
Wikia เป็ นต้ น
7) กลุ่มหรื อพื ้นที่แสดงความคิดเห็น (Forums, Discussion Bord and Group) :
เป็ นเว็บไซต์หรื อกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงความเห็นหรื อเสนอแนะ มีทงที
ั ้ ่เป็ นกลุ่ม
ส่วนตัวและสาธารณะ เช่น Google groups, Yahoo groups, Pantip เป็ นต้ น
8) เกมส์ อ อนไลน์ที่ มี ผ้ ู เล่ น หลายคน (Online Multiplayer Gaming Platform):
เป็ นเว็บไซต์ที่เสนอรูปแบบการเล่นเกมส์ออนไลน์ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งสามารถเล่นได้ ทงั ้
คนเดียวหรื อเป็ นกลุม่ เช่น Second Life, World of Warcraft เป็ นต้ น
9) ข้ อความสัน้ (Instant Messaging): เป็ นลักษณะของการรับส่งข้ อความสัน้ จาก
โทรศัพท์มือถือ เช่น SMS (Text Messaging)
10) การแสดงตนว่ า อยู่ ณ สถานที่ ใ ด (Geo-spatial Tagging): เป็ นการแสดง
ต าแหน่ ง ที่ อ ยู่ พ ร้ อมความเห็ น และรู ป ภาพในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ตั ว อย่ า งเช่ น Facebook,
Foursquare ฯลฯ
สื่อสังคมออนไลน์ บ างสื่ อมี ความสามารถและให้ บ ริ การการใช้ ม ากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น
Facebook ซึ่งเป็ นทังเครื
้ อข่ายสังคมออนไลน์และสามารถแบ่งปันรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวด้ วย
หรื อ Twitter ที่เป็ นทังเครื
้ อข่ายสังคมออนไลน์ ไมโครบล็อก และการแบ่งปันสถานะ เป็ นต้ น
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ภาพที่ 2.4 แสดงชนิดของสื่อสังคมออนไลน์
แหล่ งที่มา: Chouquet, 2015.
2.2.4 ข้ อดีและข้ อเสียของสื่อสังคมออนไลน์
การนาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ อาจมีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้ วการนาสื่อ
สังคมออนไลน์มาใช้ นนั ้ ส่วนใหญ่ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มแนวความคิด สนับสนุนและขยายวิธีการ
สื่อสาร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อเป็ นการเผยแพร่ ให้ ทั่วถึงมากขึน้ ตลอดจนเป็ นการสร้ าง
ประสบการณ์ ใหม่ แ ก่ ผ้ ูใ ช้ ม ากขึ น้ ซึ่ ง Williamson (2013a, pp. 9-10) เห็ น ว่ า การน าสื่ อ สัง คม
ออนไลน์มาประยุกต์ใช้ นนั ้ มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียที่สาคัญ ดังตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 แสดงข้ อดีและข้ อเสียของสื่อสังคมออนไลน์
ข้ อดี
ข้ อเสีย
1. สามารถใช้ สร้ างเป็ น พื น้ ที่ ในการสนทนา และ 1. มารยาทและรู ปแบบในการใช้ งานแตกต่างไป
สื่อสารแก่สาธารณะได้
จากรู ปแบบอื่น
2. หน่ วยงานหรื อ องค์ ก ารต่าง ๆ สามารถเข้ าไป 2. มีความเสี่ยงของความไม่แท้ จริ ง การ
ใกล้ ชิดกับสาธารณชนได้ มากขึ ้น
หลอกลวง ความซื่อสัตย์ และความไม่โปร่ งใส
ในการใช้ งาน
3. สามารถสร้ างความน่ า เชื่ อ ถื อ และความ 3. มีในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และอยู่
ไว้ วางใจได้
เหนือการควบคุมของเจ้ าของ
4. สนับสนุนความโปร่ งใส และธรรมาภิบาล
4. การหาเครื อ ข่ า ยใหม่ การสร้ างเรื่ อ งใหม่ ๆ
เป็ น เรื่ องยากที่ จ ะคาดเดาได้ ว่าจะมีจานวน
ผู้ ใช้ เท่ า ใด และไม่ มี ก ารรั บ รองผลว่ า การ
สื่อสารจะเกิดขึ ้นและส่งสารไปยังผู้รับสื่อ
5. สร้ างโอกาสให้ บุคคลหรื อกลุ่มที่ 3 ในการเข้ ามา 5. สื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่ทางลัดที่มีประสิทธิภาพ
มีสว่ นร่ วม และสนับสนุนเผยแพร่
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั งต้ องน าสื่ อ หลั ก และ
หลักการสื่อสารที่ดีมาใช้ ควบคูก่ นั ไปด้ วย
6. การส่ งต่ อ ข้ อมู ล ในลัก ษณะท าซ า้ ตัว เองเป็ น
ทอดๆ (Viral Distribution) ทาให้ มีการกระจาย
ข้ อมูลอย่างรวดเร็ ว
7. ลดต้ นทุนการดาเนินการ
8. ช่วยให้ เข้ าใจความคิดเห็นของประชาชนได้ มากขึ ้น
9. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ ตลอดเวลา
10.ลดเวลาที่จะได้ รับข้ อมูลข่าวสารลง
11.สามารถที่จะนามาเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ใน
การสื่อสาร และเป็ น สื่อกลางในการขยายการ
เข้ าถึงข้ อมูล ข่าวสาร และเผยแพร่ ข่าวสาร

2.2.5 การใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ ในประเทศไทย
จากการศึกษาของสานักงานสถิติแห่งชาติ (2556) โดยสารวจการมีและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในครัวเรื อน พบว่าประชากรไทยอายุ 6 ปี ขึ ้นไป มีสดั ส่วนการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ ้น
ในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสดั ส่วนการใช้ อินเทอร์ เน็ตสูงกว่า
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กลุ่ ม อื่ น จากร้ อยละ 39.70 ในปี 2550 เป็ นร้ อยละ 51.90 ในปี 2554 และคาดว่ า การใช้
อินเทอร์ เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี ้จะมี แนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-24 ปี จะใช้
อินเทอร์ เน็ตในการค้ นหาข้ อมูลทัว่ ไป สินค้ า หรื อบริการมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 79.60 ใช้ เพื่อเล่นเกมส์
และดาวน์โหลดเกมส์ ร้ อยละ 65.40 ใช้ อ่านข่าวสาร หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีนต่าง ๆ ร้ อยละ 57.40
ใช้ ดาวน์โหลดหนัง เพลง ดูทีวี วิดีโอ ฟั งวิทยุ ร้ อยละ 56.40 และใช้ รับส่งอีเมล์ร้อยละ 55.90
นอกจากนี ้ จากการศึกษาเกี่ ยวกับการใช้ Facebook ของเว็บไซต์ www.computerlogy.com
พบว่า ในปี 2554 มี คนไทยมากกว่า 11,128,080 คน หรื อกว่าร้ อยละ 17 จากจานวนประชากร
65.40 ล้ านคน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) โดยมีการใช้ Facebook แบ่งเป็ นเพศหญิง จานวน
5,805,820 คน หรื อร้ อยละ 52.17 เพศชายจานวน 5,265,640 คน หรื อร้ อยละ 47.32
จังหวัดที่ใช้ Facebook มากที่สดุ ได้ แก่กรุงเทพมหานคร จานวน 9,687,420 คน หรื อร้ อย
ละ 87.05 รองลงมาเป็ นจัง หวัด นนทบุ รี จ านวน 428,600 คน หรื อ ร้ อยละ 4.34 และจัง หวัด
เชียงใหม่ จานวน 97,960 คน หรื อร้ อยละ 0.88
เมื่อจาแนกการใช้ ตามสถานภาพการสมรสพบว่า กลุ่มคนโสดทังหญิ
้ งและชายมีการใช้
Facebook มากที่สดุ โดยมีจานวนมากกว่าร้ อยละ 50
และเมื่อจาแนกตามพฤติกรรมการใช้ พบว่าผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 33.53 จะเข้ าไป
พูกคุยกับเพื่อนหรื อคนรู้ จัก ร้ อยละ 32.34 เข้ าไปเพื่ อติดตามข้ อมูลข่าวสาร ร้ อยละ 11.98 ตอบ
ความคิดเห็นต่าง ๆ ร้ อยละ 11.38 ใช้ เล่นเกมส์ ร้ อยละ 6.59 ใช้ ทากิจกรรมอื่น ๆ และร้ อยละ 4.19
ใช้ เพื่ออัพโหลดรูปภาพ
2.2.6 ปั ญหาการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์อาจไม่เป็ นกลาง สามารถที่จะก่อให้ เกิดผลกระทบในวงกว้ างทัง้ ด้ าน
ความคิด อารมณ์ ความรู้ สึกของสมาชิกหรื อผู้รับสื่อสังคมออนไลน์ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นอาจมีทงั ้
ข้ อดีและข้ อเสียและไม่สามารถควบคุมได้ กรณีที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ผู้สร้ างข้ อมูลสามารถ
เปลี่ ยนแปลง แก้ ไข และสามารถกาหนดเงื่ อนไข ความรับ ผิดชอบ การควบคุม เนื อ้ หาสาระได้
ขณะที่การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้เผยแพร่ไม่สามารถเป็ นผู้กาหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบเองได้ แต่ผ้ ใู ห้ บริการสื่อสังคมออนไลน์จะเป็ นผู้กาหนดขอบเขตความรับผิดชอบเอง ผู้ใช้
จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้ อมูลได้ ซึง่ มีทงที
ั ้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
สื่อสังคมออนไลน์มีความเป็ นทางการและควบคุมการทางานได้ น้อย ขาดความยืดหยุ่ น
แต่เปิ ด กว้ าง ท าให้ ขาดความร่ วมมื อ ขาดการเคารพกฎเกณฑ์ ของสัง คม การสื่ อสารและการ
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แลกเปลี่ยนข้ อมูล มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ วกว่าสื่อในรู ปแบบเดิม ทาให้ สามารถสร้ างกระแสต่อ
สังคมในด้ านต่าง ๆ ทังกระแสที
้
่ดีและไม่ดี การละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิ ส่วนบุคคล อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ รวมทังอาจเป็
้
นภัยคุกคามทางความมัน่ คง (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ , 2547) แต่
เป็ นความท้ าทายของหน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานที่เป็ นทางการที่จะนามาประยุกต์ใช้
การใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ ของหน่วยงานอาจมี ข้อจ ากัด เพราะต้ องกาหนดบทบาทของ
หน่วยงานของตนว่าอยู่ในฐานะตาแหน่ งใดในสังคมออนไลน์ โดยหากกาหนดระดับความเป็ น
ทางการในการสื่อสารในสังคมออนไลน์ไว้ สูง โอกาสที่จะเข้ าถึงของผู้ใช้ จะน้ อยลงไปด้ วย แต่หาก
กาหนดระดับความเป็ นทางการในการสื่อสารของสังคมออนไลน์ไว้ ในระดับต่า ความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานก็จะลดลงตามไปด้ วย ดังนัน้ การนาสื่อ สังคมออนไลน์ไปใช้ ในหน่วยงาน จะต้ องรักษา
ระดับระหว่างการใช้ ประโยชน์ การให้ ข้อมูล และความเป็ นกลางทางการเมือง หากกรณีที่ข้อมูลใน
สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็ นประเด็นร้ อน บางครัง้ ต้ องอธิบายหรื อแก้ ไขความถูกต้ องเพื่อไม่ให้ เกิด
ความขัดแย้ ง (Williamson, 2013b, pp. 10-11)
กล่าวโดยสรุปได้ ว่า สังคมในปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์เข้ ามามีบทบาททางการเมืองเพิ่ม
มากขึ ้น ดังจะพบได้ จากปรากฎการณ์ทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่พบเห็นกันอยู่แทบทุกวัน
แต่เนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ ว
มาก มีนวัตกรรมทางการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ การสื่อสารทาง
การเมืองของไทยจะต้ องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ สอดรับกับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทาให้
ช่องทางในการสื่อสารทางการเมืองหลากหลายและเข้ าถึงประชาชนมากขึน้ ซึ่ง อินเทอร์ เน็ตมีม
(Internet Meme) ถือเป็ นช่องทางในการสื่อสารทางการเมืองที่สาคัญอีกช่องทางหนึ่งในสื่อสังคม
ออนไลน์
2.2.7 สื่อใหม่ (New Media)
เป็ น สื่ อ ที่ เอื อ้ ให้ ผ้ ูส่ง สารและผู้รับ สารท าหน้ าที่ ส่ง สารและรั บ สารได้ พ ร้ อมกัน เป็ น การ
สื่อสารสองทาง และสื่อยังทาหน้ าที่ส่งสารได้ หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้ อความไป
พร้ อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดังเดิ
้ ม เข้ ากับความก้ าวหน้ าของระบบเทคโนโลยีสมั พันธ์
ทาให้ สื่อสามารถสื่ อสารได้ สองทางผ่านทางระบบเครื อข่ายและมีศักยภาพเป็ นสื่อแบบประสม
(Multimedia) ปั จจุบนั สื่อใหม่พัฒ นาขึ ้นหลากหลาย ที่เป็ นที่ร้ ูจักและนิยมกันมากขึน้ (Burnett &
Marshall, 2003, pp. 40-41)
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บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารในปั จจุบนั เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
โครงข่ายโทรศัพท์ อุปกรณ์ภาพและเสียงมีผลกระทบต่อ "สื่อแบบดังเดิ
้ ม" (Traditional Media) ซึ่ง
ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทาให้ เกิดสิ่งที่เรี ยกว่า "การปฏิวตั แิ ห่ง
ระบบตัวเลข" (Digital Revolution) ทาให้ ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ ใด เช่น ข้ อความ
เสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ หรื องานกราฟิ ก ได้ ปรับเปลี่ยนให้ เป็ นภาษาอีกชนิดหนึ่งเป็ นรูปแบบ
เดี ย วกัน ทัง้ หมด คื อ สามารถอ่านและส่ง ผ่านได้ อย่า งรวดเร็ วด้ วยเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แล้ ว ยัง
สามารถนาเสนอในลักษณะใดก็ได้ ตามความต้ องการใช้ งานของผู้ใช้ งาน ความเปลี่ยนแปลงนี ้ ถูก
เรี ยกขานว่า "การทาให้ เป็ นระบบตัวเลข" หรื อ "ดิจิไทเซชัน่ " (Digitization) ด้ วยระบบที่มีการทาให้
เป็ นระบบตัวเลข เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ เกิด "สื่อใหม่" (New Media) ขึ ้น เป็ นสื่อที่มี
ลักษณะเกี่ ยวข้ องกับระบบตัวเลข เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้ อนกลับ หรื อ “อินเตอร์
แอคทีฟ” (Interactive) คาดหวังกันว่าสื่อใหม่ จะสามารถตอบสนองความต้ องการของ "ผู้แสวงหา
ข้ อมูลข่าวสาร" (Seeker) ได้ มีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อแบบดังเดิ
้ ม เนื่องจากสื่อใหม่ไม่มี ข้ อจากัด
ในด้ านเวลา (Time) และเนื ้อที่ (Space) เหมือนอย่างเคยเป็ นข้ อจากัดของสื่อแบบดังเดิ
้ มมาก่อน
(สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2545)
สื่อใหม่จึงเป็ นระบบการสื่อสารหรื อเชื่ อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื อข่ายระดับโลก
ได้ แ ก่ เครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เน็ ต (Internet) บริ ก ารระดับ เวิ ล ต์ ไ วด์ เว็บ (World Wide Web: WWW)
บริการข้ อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial On-line Service) เป็ นหลัก
2.2.7.1 ความหมาย มีนกั วิชาการทางนิเทศศาสตร์ ทงชาวไทยและชาวต่
ั้
างประเทศ
ได้ ให้ นิยามความหมายของ “สื่อใหม่” ทังที
้ ่เหมือนและแตกต่างกันไป ดังนี ้
เควิ น้ คาวาโมโต้ (Kawamoto, 1997) ได้ ใ ห้ ความหมายของ "สื่ อ ใหม่ " (New
Media) ว่าหมายถึง ระบบการสื่อสาร หรื อระบบที่มีการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื อข่าย
ในระดับโลก
Wertime and Fenwick (2008) มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ สื่ อ ใหม่ (New Media) และ
การตลาดดิจิ ทัล และนิ ย ามสื่ อ ใหม่ว่าหมายถึ ง เนื อ้ หา (Content) ที่ อ ยู่ในรู ป แบบดิ จิ ทัล โดย
ลักษณะสาคัญ ของเนือ้ หาอยู่ในรู ปแบบดิจิทัล ประกอบด้ วย “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms)
ได้ แก่
1) อิสระจากข้ อจากัดด้ านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื ้อหาที่
อยูใ่ นรูปแบบดิจิทลั ทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ ในเวลาที่ตนต้ องการ และไม่
จาเป็ นต้ องชมเนื ้อหาต่างๆ ตามเวลาที่กาหนด
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2) อิสระจากข้ อจากัดด้ านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries)
เนื ้อหาในรู ปแบบดิจิทัลเป็ นเนื ้อหาที่รับข้ อมูลข่าวสารได้ ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ วทาให้ ผ้ ูบริ โภค
สามารถเลือกรับ หรื อค้ นหาข้ อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ ได้ แล้ วแต่ความต้ องการของบุคคลแต่
ละคน
3) อิสระจากข้ อจากัดด้ านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื ้อหาที่สามารถ
ย่อหรื อปรับขยายขนาดหรื อเครื อข่ายได้ เช่น การปรับเนื ้อหาให้ เหมาะสมสาหรับการเผยแพร่ทั่ว
โลก หรื อปรับให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้
4) อิสระจากข้ อจากัดด้ านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื ้อหาแบบ
ดิจิทลั ไม่จาเป็ นต้ องมีรูปแบบ หรื อลักษณะที่ตายตัว สื่อดังเดิ
้ ม เช่น สปอร์ ตโฆษณามาตรฐานทาง
โทรทัศน์ถกู กาหนดว่าต้ องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีครึ่งหน้ าหรื อเต็มหน้ าเป็ นต้ น แต่
สื่อดิจิทลั เช่น ไฟล์วิดีโอภาพที่ถ่ายจากกล้ องในโทรศัพท์มือถือแล้ วนาลงไปไว้ ในเว็บไซต์จะต้ องมี
ความยาวกี่วินาที หรื อมีความละเอียดของไฟล์เป็ นเท่าไหร่ก็ได้ เป็ นต้ น
5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้ างเนื อ้ หามาสู่ยุคนักบริ โภคริ เริ่ ม สร้ าง
และควบคุ ม เนื อ้ หาเอง (From Marketer-driven to Consumer-initiated, Created and Controlled)
ด้ วยพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้ เจ้ าของสื่อไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของสื่อได้ เหมือน
อดีต เนื ้อหาที่พบในบล็อก (Blog) หรื อคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของ YouTube และสื่อผสมใหม่ ๆ อาจ
สร้ างสรรค์ จ ากผู้บ ริ โภคคนใดก็ ไ ด้ เกิ ด เป็ นเนื อ้ หาที่ ส ร้ างจากผู้บ ริ โภค (Consumer-created
Content) หรื อเป็ นคาพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)ที่แพร่ กระจาย
ไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งสอดคล้ องกับ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2546, น. 43) กล่าวถึงคุณลักษณะของ
สื่อใหม่ว่า สื่อใหม่เป็ นสื่อที่ตอบสนองความต้ องการสารสนเทศได้ ตามความต้ องการ เปิ ดรับสาร
ของผู้รับสารมากที่สุด เพราะสื่อใหม่สามารถสร้ างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการบรรจุเนื ้อหาของ
ข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างเป็ นระบบ มีการค้ นหาข้ อมูลที่ต้องการง่าย อันจะส่งผลให้ เกิดความสาเร็จใน
งานเผยแพร่ และรวบรวมข้ อมูล ข่าวสารได้ ม ากกว่า อีกทัง้ ยังใช้ คุณ สมบัติของระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผสมผสานสื่อต่าง ๆ ที่เรี ยกว่าสื่อผสมผสาน
2.2.7.2 ประเภทของสื่อใหม่ หมายถึง รูปแบบเนื ้อหาแบบดิจิทลั ที่พบเห็นในปั จจุบนั
และมีแนวโน้ มว่าจะมีบทบาทสาคัญมากยิ่งขึ ้นในอนาคต โดยสื่อ ใหม่แต่ละประเภทมีความโดด
เด่นและแตกต่างกันตามประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการใช้ สื่อประเภทสื่อใหม่ สามารถสรุปได้
ดังนี ้ (ปิ ยะพร เขตบรรพต, 2553, น. 9)

44
1)
2)
3)
4)
5)

เว็บไซต์ (Website)
อินเทอร์ เน็ต (Internet)
อีเมล (E-mail)
เทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์พกพาหรื อแพลตฟอร์ มเคลื่อนที่ (Mobile Platform)
วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง

6) ซีดีรอมมัลติมีเดีย
7) ซอฟต์แวร์
8) บล็อกและวิกิ
9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
10) ตู้ให้ บริ การสารสนเทศ
11) โทรทัศน์โต้ ตอบ
12) อุปกรณ์พกพาหรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์
13) นวนิยายแบบข้ อความหลายมิติ (Hypertext Fiction)
จากนิ ย ามข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่าสื่ อใหม่ (New Media) หมายถึ ง สื่ อ ที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรื อสื่อดังเดิ
้ ม มาเป็ นระบบดิจิทลั ทาหน้ าที่สง่ สาร
ได้ หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้ อความไปพร้ อมกัน เช่น Internet Website, E-book,
E-mail เป็ นต้ น และสามารถตอบสนองความต้ องการข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างอิสระมากขึ ้น ซึง่ ในการ
วิจยั ครัง้ นีจ้ ะพัฒ นาต้ นแบบสื่อใหม่เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเลือกพัฒนาเฉพาะสื่อ Mobile
Platform
2.2.7.3 ประโยชน์ที่ได้ จากสื่อใหม่ จากการศึกษางานวิจยั และบทความของขวัญฤทัย
สายประดิษฐ์ (2546, น. 50-51) สามารถสรุปประโยชน์ที่ได้ จากสื่อใหม่ (New Media) ดังต่อไปนี ้
1) สามารถทาให้ ค้นหาคาตอบในเรื่ องบางอย่างได้ โดยการเปิ ดหัวข้ อไว้
ก็จะมีผ้ สู นใจและมีความรู้แสดงความคิดเห็นไว้ มากมาย
2) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ จา่ ยในการบริหารข้ อมูล
3) ช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการท า E-commerce เป็ นรู ป แบบการค้ าบน
อินเทอร์ เน็ตที่สงั่ ซื ้อสินค้ าได้ ทนั ที โดยไม่ต้องใช้ Catalog อีกต่อไป
4) สามารถให้ ข้ อ มูล ข่า วสารประชาสัม พัน ธ์ ไปยัง กลุ่ม เป้า หมายได้
หลากหลายกลุม่ เป้าหมาย เผยแพร่ไปยังกลุม่ เป้าหมายจานวนมากได้ ในระยะเวลาพร้ อม ๆ กัน
5) สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ทวั่ ประเทศและทัว่ โลก
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6) ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนื ้อที่ให้
นิ ต ยสาร หนัง สื อ พิ ม พ์ เพราะเมื่ อ เที ย บค่า ใช้ จ่ายกับ สื่ อ มวลชน เช่น วิท ยุ โทรทัศ น์ นิ ต ยสาร
หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ แล้ วมีอตั ราค่อนข้ างจะถูกกว่า
7) สื่อใหม่ยงั เป็ นสื่อที่มีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง จึงทาให้ ผ้ ใู ช้
สามารถโต้ ตอบได้ ทนั ที
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า การที่นาสื่อใหม่เข้ ามาใช้ งานในปั จจุบนั นันจะท
้
าให้ สามารถเข้ าถึง
ผู้รับสารได้ มากขึน้ เปิ ดกว้ างให้ กับทัง้ ผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้ าถึงข้ อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ ที่
ข้ อจากัดของสื่อแบบเดิมไม่สามารถทาได้ มีความทันสมัยมากขึ ้น สามารถโต้ ตอบสื่อสารได้ แบบ
Real-time ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึง่ บุคคลอื่น
2.2.8 อินเทอร์ เน็ตมีม (Internet Meme)
1) ความหมายของมีม คาว่า “มีม” หรื อ Meme ถือกาเนิดขึ ้นในปี ค.ศ. 1976 โดย
นักชีววิทยาสายวิวฒ
ั นาการนิยม (Evolutionary Biologist) ชาวอังกฤษชื่อ Richard Dawkins ซึ่ง
เสนอคานี ใ้ นหนัง สื อชื่ อ The Selfish Gene ที่ ตีพิ ม พ์ ในปี ค.ศ. 1976 โดยเสนอแนวคิด เกี่ ย วกับ
วิวฒ
ั นาการของมนุษย์อนั เป็ นผลมาจาก “ยีน”
คาว่า Meme เป็ นการลดรู ปจากคาว่า Mimeme ในภาษากรี กโบราณ ส่วนนิยาม
ของ Meme ฉบับ Dawkins นัน้ แปลว่า “พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่ แ พร่ ก ระจายจากคนสู่ค นใน
วัฒนธรรมเดียวกัน” ลอกเลียนแบบหรื อทาซ ้ากัน แต่ไม่เ หมือนกันไปทังหมด
้
โดยอาจมีผสมผสาน
และปรับเปลี่ยน (Mix & Match) พฤติกรรมลักษณะเดียวกันไปเรื่ อย ๆ
สรุ ปได้ ว่า ตามแนวทางของ Dawkins นันมองว่
้
ามีม (Meme) เป็ นหน่วยย่อยของ
การส่งต่อวัฒนธรรม (Unit Cultural Transmission) นัน่ เอง
2) ความหมายของอินเทอร์ เน็ตมีม อินเทอร์ เน็ตมีมเป็ นการกระจายข่าวสาร รูปภาพ
เสียง ท่าทาง เรื่ องตลก หรื ออื่น ๆ ที่ได้ รับความนิยม ผ่านช่องทางเครื อข่ายสังคม (social network)
เว็บบอร์ ด หรื ออื่น ๆ ในอินเทอร์ เน็ต โดยมีจุดเริ่ มต้ นจากบุคลหนึ่งไปยังอีกบุคลหนึ่ง ปากต่อปาก
กลุ่มคนสู่กลุ่มคน ยกตัวอย่างเช่น หากสมัยก่อนเรื่ องตลกหรื อเรื่ องขามาก ๆ ไม่ว่าจะดีแค่ไหน จะรับรู้
ในสังคมเล็ก ๆ เท่านัน้ เนื่องจากสังคมแบบเดิมเป็ นสังคมแคบ ๆ ยากที่จะกระจายเรื่ องราวออกไปสู่
สังคมอื่นได้ แต่ทกุ วันนี ้โลกของอินเทอร์ เน็ตทาให้ สงั คมกว้ างไปทังโลกหากมี
้
ประเด็นใดที่กาลังเป็ น
กระแสและได้ รั บ ความนิ ย มสูง จะถู ก เผยแพร่ ไ ปอย่ า งรวดเร็ ว ราวกั บ ไฟลามทุ่ ง เลยที เดี ย ว
ตัว อย่ า งเช่ น แพล้ ง กิ ง้ ฮาเล็ ม เชค วลี เด็ ด “เอาอยู่ ” เป็ นต้ น ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เมื่ อ น ามาให้
ความหมายแล้ วมีผ้ ใู ห้ ความหมายแตกต่างกันไป ดังนี ้
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อิน เทอร์ เน็ตมี ม (Internet Meme) คือ แนวความคิดหรื อกระแสที่ เผยแพร่ ไปทั่ว
อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นค าที่ ห มายถึ ง การแพร่ ก ระจายของเนื อ้ หาจากคนหนึ่ ง สู่ ค นหนึ่ ง หรื อ เป็ น
ปรากฏการณ์ ก ารแพร่ อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ถื อ เป็ น รู ป แบบศิ ล ปะชนิ ด หนึ่ ง โดยพื น้ ฐานที่ สุด แล้ ว
อินเทอร์ เน็ตมีมคือการแพร่กระจายผ่านทางไฟล์ดิจิตอลหรื อ ไฮเปอร์ ลิงก์จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง
โดยวิธีตา่ ง ๆ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ไม่ว่าจะเป็ น อีเมล์ บล็อก บริ การเครื อข่ายสังคม เมสเซนเจอร์
เนือ้ หามักจะเป็ นการพูดหรื อเรื่ องตลก ข่าวลือ ภาพตัดต่อ หรื อภาพต้ นฉบับ เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ
หรื อแอนิเมชัน หรื อข่าวไม่ปกติ รวมถึงอื่น ๆ อีกมากมาย อินเทอร์ เน็ตมีม อาจจะมีการแปรเปลี่ยน
ไม่ว่าจะผ่านคาวิจารณ์ มีการลอกเลียนแบบ หรื อการทาล้ อเลี ยน หรื อแม้ กระทั่งการสะสมข่าว
เกี่ ยวกับตัวมันเองไปเรื่ อย ๆ อินเทอร์ เน็ตมีมมีแนวโน้ มว่าจะเกิดและแพร่ กระจายอย่างหนัก ใน
บางครัง้ อาจได้ รับความนิยมได้ ภายในไม่กี่วนั (Shifman & Thelwall, 2009)
อิน เทอร์ เน็ต มี ม (Internet Meme) คือ แนวความคิดหรื อกระแสที่ เผยแพร่ ไปทั่ว
อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นค าที่ ห มายถึ ง การแพร่ ก ระจายของเนื อ้ หาจากคนหนึ่ ง สู่ ค นหนึ่ ง หรื อ เป็ น
ปรากฏการณ์การแพร่ผา่ นทางไฟล์ดิจิตอลหรื อไฮเปอร์ ลิงก์จากคนหนึง่ ไปอีกคนหนึ่ง โดยวิธีตา่ งๆ
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ไม่ว่าจะเป็ นอีเมล์ บล็อก บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นต้ น โดยเนื ้อหา
มักจะเป็ นการพูดหรื อเรื่ องตลก, ข่าวลือ, ภาพตัดต่อ, หรื อภาพต้ นฉบับ เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ หรื อ
แอนิเมชัน หรื อข่าวไม่ปกติ และอื่น ๆ (“รู้จกั กับอินเทอร์ เน็ตมีม,” 2557)
Internet memes are spread like wild rumours, and computer viruses. The
most popular memes on the internet are like the Living Meme, they keep evolving.
(Chad-Syphrett, 2012)
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า อิ นเทอร์ เน็ต มี ม (Internet Meme) กาลังเป็ นกระแสที่ ได้ รับ
ความนิยมและมีการนามาแพร่ หลายกันบนโลกอินเทอร์ เน็ต โดยสามารถเผยแพร่ไปยังผู้สนใจไป
ทัว่ โลกและรับรู้ได้ เท่าทันกันทังหมด
้
ซึ่งปั จจุบนั เทอร์ มีมได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ตามอัตรา
การใช้ งานและการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต
3) การเกิด อิน เทอร์ เน็ต มีม การก้ า วเข้ า สู่ย ุค ของอิน เทอร์ เน็ต (Internet) ด้ ว ย
คุณ ลักษณะของอินเทอร์ เน็ตและความสามารถของคอมพิวเตอร์ ในการสร้ างสรรค์ง านดิจิท ลั
ทาให้ การรับส่งข้ อมูลทาได้ ง่ายขึ ้นมาก การกระจายตัวของวัฒนธรรมตามคานิยามเรื่ อง Meme
ของ Dawkins (1976) จึงแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ ว
เดิม ทีนัน้ Meme มี ลักษณะการกระจายตัวตาม “สังคม/วัฒ นธรรม” ของมนุษ ย์
เช่น หมู่บ้ านหรื อ ชุม ชน แล้ วขยายไปยัง เมื อง ประเทศ ทวี ป ) แต่เมื่ ออิ น เทอร์ เน็ ต มี ส ภาพเป็ น
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“สังคม” ขนาดมหึมาที่คนทั่วโลกสามารถส่งรับและกระจายข้ อมูลกันได้ อย่างรวดเร็ ว จึงเห็นคน
ประดิษฐ์ Meme กันมากมายย้ อนตังแต่
้ สมัย BBS และเลยมาจวบจนถึงยุคของการใช้ อินเทอร์ เน็ต
องค์ประกอบทางเทคนิคของ Internet Meme สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ส่วนคือ ส่วน
ของการสร้ างสรรค์งาน (ใช้ เครื่ องมือจาพวก Photoshop หรื อโปรแกรมแต่งภาพเป็ นหลัก แต่ภายหลัง
ก็มีเครื่ องมือจาพวก Meme Generator เฉพาะกิจมากมาย) และส่วนของการแพร่ กระจายงาน (ซึ่งก็
อิ ง กั บ Social Network หรื อ ชุม ชนเป็ นหลัก โดยมี โปรแกรมพื น้ ฐาน เช่น Facebook, Twitter,
YouTube, 4chan, 9gag, Cheeseburger ฯลฯ

ภาพที่ 2.5 แสดงตัวอย่างอินเทอร์ เน็ตมีมชื่อ LOLCats (แมวท่าแปลกและมีคาบรรยาย)
แหล่ งที่มา: Smosh, 2010.
จุดเริ่ มต้ นของอินเทอร์ เน็ตมีม (Internet Meme) มีจุดเน้ นที่ความสนุกสนานหรื อ
ความตลกขบขันเป็ นหลัก โดยอาจยึดโยงกับกระแสในโลกความเป็ นจริ ง เช่น ล้ อเลียนดาราหรื อ
ภาพยนตร์ หรื ออาจเป็ นการสร้ างเรื่ องราวเฉพาะตัวที่ไม่ซ ้าใครขึ ้นมาบนอินเทอร์ เน็ต เช่น การ์ ตนู
ออนไลน์ อย่าง xkcd หรื อวัฒ นธรรมเฉพาะกลุ่ม แบบ 4chan/reddit ฯลฯ ซึ่งหากลองหารายชื่ อ
อินเทอร์ เน็ตมีมที่ได้ รับความนิยมสูงและคนทัว่ ไปค่อนข้ างคุ้นเคยกันดีในระยะหลัง ๆ แล้ วจะมีการ
พั ฒ นาขึ น้ เป็ นจ านวนมาก เช่ น Harlem Shake, Planking, Arrow in My Knee, Gangnam
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Style, Rebecca Black แต่บรรดาอินเทอร์ เน็ตมีมที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันมายาวนาน เช่น LOLCats, Epic
Fail, Rage Comics, Nyan Cat เป็ นต้ น

ภาพที่ 2.6 แสดงอินเทอร์ เน็ตมีมหน้ ากากขาวกาย ฟอว์กส์ (Guy Fawkes Mask)
แหล่ งที่มา: “ปรากฏการณ์หน้ ากากขาว,” 2556.
อย่า งไรก็ ต าม ขณะนี ม้ ี เว็ บ ไซต์ เกิ ด มาเพื่ อ อธิ บ าย “อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม (Internet
Meme)” ตัวอย่างเช่น KnowYourMeme เกิดขึ ้นมา หากมีผ้ สู นใจว่ามุขหรื อมีมแปลก ๆ อะไรบ้ าง
และเกิดขึ ้นได้ อย่างไร โดยเฉพาะของต่างประเทศที่สามารถเข้ าไปอ่านกันได้
4) อินเทอร์ เน็ตมีมกับการเมือง เราจะเห็นการล้ อเลียนทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ
เสมอ โดยเฉพาะการ์ ตนู ล้ อเลียนการเมืองที่มีอยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่งถ้ าเป็ นกรณีของเมืองไทยอาจ
มองไปไกลถึง “งิ ้วการเมือง” หรื อ “ขบวนพาเหรดล้ อการเมือง” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในคราวการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี ของทุกปี แต่ในยุคอินเทอร์ เน็ตที่
โลกกว้ างไกล นักการเมืองจึงถูกนามาล้ อเล่นกันเฉกเช่นเดียวกับดารา นักร้ อง นักแสดง ฯลฯ ซึ่ง
หากนักการเมืองท่านใดมีชื่อเสียงมาก ก็จะมีภาพล้ อเลียนมาก และมีเรื่ องราวในอินเทอร์ เน็ตมาก
ขึ ้นเป็ นธรรมดา แต่จะให้ ล้อเลียนกันมากจนกลายเป็ นมีมนันยากพอสมควร
้
เพราะจะต้ องขึ ้นกับ
บุคลิกลักษณะของนักการเมืองคนนัน้ ๆ ที่ต้องเปิ ดกว้ างและดู “เข้ าถึงได้ ” จากประชาชนทัว่ ไปด้ วย
ด้ วยเหตุนี จ้ ึงไม่ค่อยพบว่านักการเมื องสายทฤษฎี สุขุม นุ่ม ลึกแบบคุณ ชวน หลี กภัย หรื อคุณ
จาตุรนต์ ฉายแสง โดนล้ อเลียนมากนัก หรื อแม้ แต่นกั การเมืองไทยระดับผู้นาเอง เช่น ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายอภิสิทธิ์ เชชาชีวะ นายสุเทพ เทพสุบรรณ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื ้อ
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นายจตุพร พรมพันธุ์ ฯลฯ ก็น่าจะโดนตัดต่อภาพในลักษณะ “ตลกขบขัน” น้ อยกว่า “การโจมตีทาง
การเมือง” ที่หวังผลให้ คนเกลียดชังหรื อมีภาพลบต่อนักการเมืองฝ่ ายตรงข้ าม
หากนับเฉพาะนักการเมืองไทย คนที่น่าจะถูกล้ อเลียนในเชิงตลกขบขัน แต่ไม่ถือ
เป็ นการโจมตี ท างการเมื อ ง หากไม่ ก ล่า วถึ ง กรณี ข อง ดร.ชัช ชาติ สิ ท ธิ พัน ธุ์ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงคมนาคมปั จจุบนั แล้ ว ก็น่าจะมีแค่คณ
ุ ชู วิทย์ ที่มีภาพลักษณ์ แนว ๆ “เข้ าถึงได้ ” “เล่นหัว
ได้ ” และถูกนามาล้ ออยูบ่ อ่ ยครัง้ แถมบางทีเจ้ าตัวก็เล่นเองเสียด้ วย ดังภาพ

ภาพที่ 2.7 แสดงภาพอินเทอร์ เน็ตมีมล้ อเลียนนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์
แหล่ งที่มา: ณัฐญา เนตรหิน, 2556.
จากภาพที่ 2.7 เป็ นภาพของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กล้ อเลียนการ
รับหน้ าที่ฝ่ายค้ านของตนเองว่าฝ่ ายค้ านก็มีประโยชน์ หากสามารถจี ้จุด ติดตามฝ่ ายบริ หาร และ
ค้ านอย่างมีเหตุผลได้
กล่าวโดยสรุปได้ ว่า อินเทอร์ เน็ตมีม (Internet Meme) เป็ นพฤติกรรมของคนที่มีอยู่แล้ วใน
สังคม มีลกั ษณะเป็ นค่านิยมหรื อวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม ที่มีการนามาตกแต่งหรื อล้ อเลียนกันทาง
อินเทอร์ เน็ต ซึง่ สามารถกระจายไปทัว่ ทุกมุมโลกได้ อย่างรวดเร็วนัน่ เอง
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2.2.9 อินเทอร์ เน็ตกับการเมืองไทย
การขยายตัวของกระบวนการโลกาภิวตั น์และอินเทอร์ เน็ต ได้ มีอิทธิพลที่สร้ างผลกระทบ
ต่อสังคมไทยทังในทางตรงและทางอ้
้
อม อันเนื่องมาจากการหลัง่ ไหลของ “ทุนนิยมสมัยใหม่” ที่
เกิดขึ ้นทัว่ โลก ส่งผลให้ ทนุ นิยมโลก การค้ าระหว่างประเทศ หรื อธุรกิจข้ ามชาติ เข้ ามามีบทบาทต่อ
การเมื องไทย เกิด “การหลั่งไหลของทุนและข้ อมู ลข่าวสาร” เข้ าสู่ทุกส่วนของประเทศไทย สื่ อ
อินเทอร์ เน็ตก็จะแทรกซึมเข้ าสู่ทุกตาบล ทุกท้ องถิ่น เช่น ในปั จจุบนั ได้ มีการทา “โครงการสารวจ
ความคิ ด เห็ น ประชากรทั่ว โลก” หรื อ แพลนเน็ ต โปรเจคท์ (www.planetproject.com) โดยส่ ง
อาสาสมัครลงพื ้นที่ทกุ ประเทศทัว่ โลกพร้ อมคอมพิวเตอร์ พกพา เพื่อทาการสารวจความคิดเห็นของ
ประชากรโลกในเรื่ องต่างๆ ด้ วยคาถามเดียวกันโดยใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่อกลาง ซึง่ การสารวจครัง้ นี ้
จะเน้ นประชากรโลกที่ไม่ร้ ูจกั เทคโนโลยีเลย
อิทธิพลของกระแส “โลกาภิวตั น์” และ “การเปิ ดเสรี ” ที่เกิดขึ ้นและได้ ขยายวงกว้ างทัว่ โลก
เช่นนี ้ ทาให้ การสื่อสารโทรคมนาคมมีความสะดวก ติดต่อกันง่ายขึ ้นจึงส่งผลให้ การรับรู้ข่าวสารมี
ความรวดเร็ ว และมี ลักษณะคล้ ายคลึงกันทั่วโลก หรื อเกิดเป็ นลักษณะ “หมู่บ้านโลก” (Global
Village) และ “วัฒ นธรรมโลก” (Global Culture) ส่ง ผลให้ เกิ ด ความขัด แย้ ง ทางวัฒ นธรรมอัน
เนื่ องมาจากการสื่อสารที่ รวดเร็ วเสมือนอยู่ในชุม ชนหรื อประเทศเดียวกัน ทาให้ เกิดการส่งผ่าน
วัฒ นธรรมผ่านสื่ อทัน สมัย ในยุค โลกาภิ วัตน์ จากประเทศตะวัน ตกที่ มี พื น้ ฐานทางวัฒ นธรรม
แตกต่างกับสังคมไทย ทัศนคติและค่านิยมสมัยใหม่แบบตะวันตกจะหลั่งไหลเข้ าสู่สังคมไทยที่
ยังคงมีทศั นคติ ค่านิยมและวัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ มอยู่ จึงเกิดความขัดแย้ งทางวัฒนธรรมนามาซึ่ง
ปั ญหาสังคมต่าง ๆ มากมาย เช่น ปั ญหาการมีเพศสัมพันธ์ ของเยาวชนก่อนวัยอันควร การใช้ สื่อ
อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นช่ อ งทางในการติ ด ต่อ เพื่ อ ค้ า ประเวณี ปั ญ หาเยาวชนถู ก มอมเมาด้ ว ยเกม
คอมพิวเตอร์
ทางด้ านการเมืองนโยบายของพรรคการเมื อง ตลอดจนรัฐบาลก็ ได้ ให้ ความส าคัญ กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคม และอินเทอร์ เน็ตกันอย่างกว้ างขวาง ดังเช่น กรณี
ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่พยายามเสนอนโยบายในการใช้ เครื อข่ายสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ประเทศ เช่น มีนโยบายที่จะให้ ตาบลต่าง ๆ ใช้ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อสร้ างระบบการ “พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์” (E-commerce) ขายสินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็ นนโยบายที่สาคัญของ
รัฐบาลชุดปั จจุบนั รวมทังการน
้
าสมาร์ ทการ์ ด (Smart Card) มาใช้ แทนที่บตั รประจาตัวประชาชน
ในแบบเดิม เพื่ อ รองรั บ ระบบพลเมื อ งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-citizen) อัน เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรั ฐ บาล
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-government) และพัฒนาไปสู่สงั คมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society) ซึง่ เป็ นสังคมที่มี
พืน้ ฐานอยู่บนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร (Knowledge-based Society) ผ่านการเรี ยนรู้ ทางเครื อข่าย
สารสนเทศ (E-learning)
ในโลกแห่งข้ อมูล ข่าวสารดังเช่นปั จจุบันการมี อิทธิ พลเหนื อเครื อข่ายสารสนเทศมีส่วน
สาคัญที่จะช่วยในการได้ มาและรักษาอานาจทางการเมืองไว้ การพัฒนาองค์กรทางการเมืองใน
ระบบทุนนิยมสมัยใหม่ จึงทาให้ อานาจการเมืองเข้ าไปโยงใยกับผลประโยชน์ทางธุรกิจมากยิ่งขึ ้น
การชิงชัยทางการเมืองด้ วยการหาเสียงเชิงประชาสัมพันธ์อย่างในอดีต เริ่ มเบี่ยงเบนไปสู่ “การหา
เสียงในเชิงการโฆษณา” เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มมาแทนที่ การหาเสียงด้ วย
การลงทุนจึงขยายตัวออกไปเป็ นลักษณะธุรกิจการเมือง และใช้ กลอุบายคล้ ายคลึงกับการโฆษณา
ทางธุรกิจ ผู้สมัครรับเลือกตังจึ
้ งไม่ได้ แตกต่างไปจากสินค้ าที่ถกู นามาเสนอขายด้ วยยี่ห้อ โดยพรรค
การเมืองเป็ นเสมือนบริ ษัทธุรกิจที่ต้องวางแผนทางการตลาดเพื่อรักษาตลาดของการเลือกตังไว้
้
ดังนันการหาเสี
้
ยงจึงมีลกั ษณะเด่นเช่นเดียวกับแบบแผนการโฆษณาผู้บริ โภค ตัวผู้มีสิทธิเลือกตัง้
โดยตรงในฐานะผู้บริ โภคเพื่ อให้ เข้ าใจและยอมรับผู้สมัครรับเลื อกตัง้ (สินค้ า) ภาพลักษณ์ ของ
พรรคการเมือง (ยี่ห้อ) และกิจกรรมซึ่งเป็ นผลงานที่ผ่านมารวมทังกิ
้ จกรรมในอนาคตหลังจากได้ รับ
เลือกตังแล้
้ ว
2.2.9.1 ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ความก้ าวหน้ าของวิทยาการการสื่อสารได้ พฒ
ั นาจนกระทั่งถึงยุคแห่งการ
ปฏิวตั ิการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปั จจุบนั นัน้ ทาให้ อุปสรรคด้ านเวลาและระยะทาง
กลายเป็ นเรื่ องที่ไร้ ความหมาย การมีโทรศัพท์ทาให้ เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่อยู่
ห่างไกลได้ ตลอดเวลา ระบบโทรทัศน์ทาให้ เราเห็นและได้ ยินเรื่ องราวที่อยู่ไกลตัวภายในเวลาอัน
รวดเร็ วยิ่งขึน้ การเกิ ดขึน้ ของการถ่ายทอดรายการสดผ่านดาวเที ยมทาให้ คนที่ อยู่ห่างไกลจาก
เหตุการณ์ นบั เป็ นหมื่น ๆ ไมล์ได้ เห็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาจริ งอย่างแทบไม่น่าเชื่อ อาจ
กล่าวได้ ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารนันเข้
้ ามาช่วยขยายประสบการณ์ด้านการรับสัมผัสของมนุษย์ให้
กว้ างขวางออกไป นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในศักยภาพและพลังอานาจอิทธิพ ลของสื่อ จน
แม้ กระทั่งพรมแดน กองทัพ และอานาจอธิ ปไตยของแต่ละรัฐไม่สามารถเป็ นกาแพงขวางกัน้ ได้
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความก้ าวหน้ าของการสื่ อ สารผ่ า นทางคลื่ น อากาศ (Airwave) และคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า (Eledtromagnetic) อันได้ แก่ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ดังเช่นที่ ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช
(2544) กล่าวไว้ ว่า การเดินทางของข้ อมูลข่าวสารสามารถเคลื่อนที่ได้ อย่างรวดเร็ วจนก่อให้ เกิด
ความจริ งฉับพลันที่สมั ผัสได้ (Virtual Reality) ใยแก้ วนาแสงนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ที่
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Bit เข้ ามาแทนที่ Atom เทศะ (Space) แยกออกได้ จากสถาน (Place) ก่อให้ เกิดเทศะที่ ไร้ สถาน
(Space without Place) เช่น เว็บไซต์ซงึ่ มีที่ตงอยู
ั ้ บ่ นที่วา่ งเสมือนจริง หรื อ “Cyber Space” นัน่ เอง
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒ นาก้ าวหน้ าไปไม่หยุดยังนั
้ น้ มีความสัมพันธ์ กับ
อานาจด้ านการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างใกล้ ชิดและเมื่อมีการปฏิวตั ิด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ ๆ ขึ ้นจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใหม่ ๆ ตามมา
ทังนี
้ ้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้ โดยใช้ ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนด (Technology
Determinism) เป็ นกรอบในการอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี ้
การพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามทฤษฎี
เทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนด สามารถอธิบายการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มประชากรที่ใช้ ศกึ ษาใน
งานวิจัยชิ ้นนี ้ โดยจะใช้ ทฤษฎี เทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนด อธิ บายภาพรวมของงานวิจยั กล่าวคือ
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนัน้ เป็ นความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ถือได้ ว่าเป็ นผลมาจากการปฏิวตั ิครัง้ ที่ 4 คือการปฏิวตั ิระบบอิเล็กทรอนิคส์ ดิจิตอล อันอาจมีผล
ทาให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงบางประการในสัง คม ซึ่ง การเปลี่ ย นแปลงนี จ้ ะมี ผ ลต่อ การพัฒ นา
ทางด้ านการเมืองในทางตรง อันจะส่งผลไปถึงการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ใน
ท้ ายที่สดุ การพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมนันก็
้ อาจก่อให้ เกิดผลต่อการพัฒนาการเมืองใน
ทางอ้ อม และนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารได้ อีกครัง้ หนึ่งโดยสามารถสรุปให้ เห็นได้ ดงั
ภาพที่ 2.8

53
อินเตอร์ เน็ต

การสื่อสาร
สองทาง

พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคม

พัฒนาการ
ทางการเมือง

ความรู้
ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ
การมีสว่ นร่วมทางการเมือง

ภาพที่ 2.8 แสดงตัวแบบการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
จะเห็นได้ ว่าระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ ปรากฏการณ์ในการเกิดขึ ้นของ “พื ้นที่
สาธารณะ” (Public Sphere) ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างรัฐกับประชาสังคมเป็ นสิ่งสาคัญ
และเป็ นพื ้นที่ซึ่งทาหน้ าที่รับประกันว่า การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนในสังคม
ในเชิง วิพากย์นนจะถู
ั้
กทาให้ เป็ นสถาบันที่มั่นคง ชนชัน้ กลางจะเข้ ามามีบทบาทสาคัญในพืน้ ที่
สาธารณะ ทาให้ พื น้ ที่ ดังกล่าวสามารถสะท้ อนประโยชน์ ของสาธารณะและใช้ เป็ นเวที ในการ
วิพากษ์ วิจารณ์ และตรวจสอบอานาจรัฐโดยสาธารณชน ความต้ องการพื ้นที่สาธารณะกลายเป็ น
สิ่ งจ าเป็ นเพื่ อที่ จ ะสะท้ อนสิ่ งที่ เรี ย กว่า “เจตน์ จ านงส่วนร่ วม” (General Will) ตามแนววิธี แ บบ
สัญญาประชาคมอันจะทาหน้ าที่เป็ นตัวกาหนดทิศทางของสังคม ในรูปของนโยบายสาธารณะใน
การบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม เพราะมิ ฉ ะนั น้ แล้ ว สั ง คม
ประชาธิปไตยนันก็
้ จะไม่สามารถดารงอยู่ได้ และอาจจะกลับกลายไปเป็ นสังคมที่อานาจทางการ
เมื อ งตกอยู่ ใ นความควบคุม ของคนบางกลุ่ ม จ านวนหนึ่ ง เท่ า นั น้ พื น้ ที่ ส าธารณะนอกจาก
จาเป็ นต้ องดารงอยู่เพื่อทาหน้ าที่ดงั กล่าวแล้ ว ยังต้ องได้ รับการพัฒนาไปตามบริ บททางการเมือง
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้ วย มิฉะนันจะก่
้ อให้ เกิดช่องว่างระหว่างพื ้นที่สาธารณะกับการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ อาจส่งผลให้ ประชาธิปไตยไร้ ประสิทธิภาพและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการ
เสริมสร้ างและรักษาไว้ ซงึ่ สิทธิเสรี ภาพและความเสมอภาคของคนในสังคม
ขณะเดียวกันหากพืน้ ที่สาธารณะมีพัฒ นาการที่ก้าวล ้าเกินบริ บทเหล่านัน้ พืน้ ที่
สาธารณะอาจไม่ใช่พื น้ ที่ ส าธารณะที่ มุ่ง สู่ผลประโยชน์ ส่วนรวมก็ ได้ เพราะคนบางกลุ่ม อาจมี
อิทธิพลในการตัดสินใจที่ประกอบขึ ้นเป็ นความคิดเห็นสาธารณะมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ การให้ เสรี ภาพ
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ในการสื่อสาร อาจนาไปสู่การที่บคุ คลบางกลุ่มมีอิทธิพลในการกาหนดมติสาธารณะมากกว่ากลุ่ม
อื่น และทาให้ ขาดความเสมอภาคอย่างแท้ จริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การสื่อสารทางเดียวโดยสื่อที่
เป็ นเชิ งรู ปแบบ” (Formal Mass) ซึ่งพื น้ ที่ สาธารณะถูกลดบทบาทให้ กลายเป็ นเพี ยงตลาดหรื อ
ผู้บริ โภคสื่อเหล่านี ้เท่านัน้ โดยไม่ได้ มีส่วนกาหนดเนื ้อหาของสื่อเหล่านี ้แต่ อย่างใด อันเป็ นบทเรี ยน
จากสังคมเผด็จการ ทาให้ เราไม่สามารถปล่อยให้ พื ้นที่สาธารณะถูกควบคุมโดยรัฐ ขณะเดียวกัน
บทเรี ยนจากสังคมประชาธิปไตยทุนนิยมปั จจุบนั ก็ทาให้ เราไม่สามารถปล่อยให้ “พื ้นที่สาธารณะ
ตกอยู่ภายใต้ กลุ่มทุนขนาดใหญ่ ” ได้ เช่นกัน การนาเอาสื่ออินเทอร์ เน็ตซึ่งเป็ นการสื่อสารสองทาง
มาใช้ เป็ นพื น้ ที่ สาธารณะสมัยใหม่ที่ทันกับการเปลี่ ยนแปลงของบริ บททางการเมื อง เศรษฐกิ จ
สังคม และเป็ นสื่อที่มีราคาถูกปั จเจกบุคคลทัว่ ไปสามารถเป็ นเจ้ าของได้ ก็อาจป้องกันและลดการ
ผูกขาดสื่อหรื อพื ้นที่สาธารณะของกลุม่ ทุนขนาดใหญ่ลงไป
สาหรับผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ มีต่อระบบการเมืองที่เห็นได้ อย่าง
ชัดเจนประการหนึง่ คือ เทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรทัศน์และเทปวีดีทศั น์มีสว่ นยับยังอ
้ านาจของ
ผู้ปกครองที่เป็ นเผด็จการไว้ ได้ ในปั จจุบนั นี ้เป็ นเรื่ องยากมากที่กลุ่มทหารไม่ว่าจะเป็ นที่ไหนในโลก
ก็ตามที่ที่จะทาการปฏิวตั ิ ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่ กระจายไปได้ ทวั่ ทุกมุมโลกในเวลา
อันรวดเร็ ว ในยุคก่อนการปฏิวตั ิในประเทศใดก็เป็ นเรื่ องส่วนตัวของประเทศนัน้ แต่ในยุคปั จจุบนั มี
ระบบการสื่อสารเชื่อมโยงโลกทังโลกเข้
้
าไว้ ด้วยกัน การปฏิวตั ิในประเทศหนึ่งอาจส่งผลต่อการถูก
ต่อต้ านจากประเทศอื่นด้ วยเช่นในกรณี ที่เกิดการรัฐประหารของคณะ รสช.ในประเทศไทย เมื่ อ
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2534 หรื อ การที่ รั ฐ บาลไทยปราบปรามประชาชนที่ ชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อง
ประชาธิปไตยในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น ดังนันในปั
้
จจุบนั และอนาคตจะมี
ผู้ปกครองที่เป็ นเผด็จการน้ อยลงรวมทังพวกเขาจะไม่
้
สามารถควบคุมการไหลของข่าวสารได้ อีก
ต่อ ไป ระบบเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารแบบกระจายอ านาจ เช่ น โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ โทรสารและ
อินเทอร์ เน็ต นันจะท
้ าให้ ปัจเจกชนมีอานาจมากขึ ้นและทาให้ พวกเขาสามารถที่จะติดตามเรื่ องราว
ของรัฐบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่รัฐบาลจะติดตามเรื่ องราวของประชาชนเสียอีก ดังที่
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ได้ เรี ยกการชุมนุมประท้ วงครัง้ นันว่
้ า “ม็อบมือถือ” หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้ ว่า
พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้ มีช่องทางการสื่อสารมากยิ่งขึ ้น ประชาชนจึงมีทางเลือก
ในการรับรู้ ข่าวสารเพิ่มมากขึน้ ด้ วย ตัวอย่างเช่น ในเหตุการณ์ จราจลที่จตุรัสเทียนอันเหมินในปี
ค.ศ. 1989 นัน้ นักศึกษาชาวจีนในซานฟรานซิสโกสามารถส่งข่าวสารที่รายงานโดยสานักข่าวของ
สหรัฐอเมริ กา ผ่านทางเครื่ องโทรสารกลับไปให้ เพื่อนที่อยู่ในประเทศจีนได้ รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง
ในเหตุการณ์ครัง้ นัน้ เนื่องจากในขณะนันรั
้ ฐบาลจีนเซ็นเซอร์ ขา่ วสารในสื่อมวลชนจีนทังหมด
้
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การเลือกตังในประเทศอิ
้
นโดนีเซีย เมื่อปี ค.ศ. 1999 เป็ นอีกตัวอย่างที่สะท้ อนให้
เห็นถึงผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อระบบการเมือง ประชาชนชาวอินโดนีเซียที่อยู่
ภายใต้ การปกครอง ในระบอบเผด็จการมาเป็ นเวลาอันยาวนานได้ กระตือรื อร้ นที่จะไปใช้ สิทธิออก
เสียงเลือกตัง้ อันเป็ นผลมาจากการได้ รับรู้จากการเปิ ดรับข่าวสารการเมืองจากโลกภายนอก ทาให้
พวกเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการเลือกตังที
้ ่ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ ของประชาธิปไตย หรื อในวาระ
ครบรอบ 10 ปี ของการจราจล ที่จตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 ซึง่ ชาวจีนทัว่
โลกต่างมีปฏิกิริยาต่อรัฐบาลจีนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ก็ เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของผลกระทบ
จากเทคโนโลยีการสื่ อสารต่อระบบการเมื องในแง่ของการทาให้ เกิดจิตสานึกร่ วมหรื อปฏิ กิริยา
ย้ อนกลับในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่คานึงถึงพรมแดนทางด้ านภูมิศาสตร์
ดัง นั น้ อาจกล่ า วได้ ว่ า พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ในยุ ค ของสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตนัน้ ส่งผลต่อระบบสังคมการเมืองในแง่ของการเพิ่มช่องทางเลือกในการรับรู้ ข่าวสาร
ของประชาชนให้ มากขึ ้น ส่วนในระดับปั จเจกบุคคลนันพั
้ ฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้
เกิ ดการเรี ยนรู้ เกิ ดทัศนคติตลอดจนจิ ตส านึกทางการเมื องในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งร่ วมกันโดยไม่มี
ข้ อจากัดในเรื่ องพรมแดน รัฐบาลและอานาจอธิปไตยอีกต่อไป
2.2.9.2 บทบาทของอินเทอร์ เน็ต ทางการเมื อง แอลวิน และ เฮดี ทอฟเฟลอร์
ชี ้ให้ เห็นว่า ประชาธิปไตยโดยมีตวั แทนนัน้ เป็ นประดิษฐ์ กรรมทางการเมืองที่ตอบสนองต่อปั ญหา
ของการมีส่วนร่วมสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ได้ ดีมากเพราะสามารถเปิ ดช่องทางปฏิกิริยาย้ อนกลับ
ระหว่า งชนชัน้ สูง สุด กับ ประชาชนชัน้ ล่า งในสัง คมโดยผ่า นสภาผู้แ ทนราษฎร อย่ า งไรก็ ต าม
ประชาธิปไตยก็ไม่สามารถแก้ ปัญหาดังเดิ
้ มที่เป็ นปั ญหาพื ้นฐานทางการเมือง นัน่ ก็คือ ปัญหาด้ าน
โครงสร้ างอานาจ ไม่ว่าจะมีระบบพรรคการเมืองหรื อระบบผู้แทนราษฎร สังคมก็ยงั มีโครงสร้ าง
อานาจที่แบ่งออกเป็ นชนชันน
้ าระดับต่าง ๆ และการเลือกตังตั
้ วแทนประชาชนจึงเป็ นเพียงวิธีการที่
กลุ่มผู้นาเหล่านี ้ใช้ ในการรักษาอานาจไว้ ทาให้ ประชาชนเกิดความรู้สึกมีหลักประกันว่า ประชาชน
ยังมีทางเลือกและสามารถแสดงออกซึ่งการเลือกนี ้ได้ อย่างเป็ นระบบ มีระยะเวลาที่แน่นอน มีการ
ลงคะแนนลับ พวกตนยังคงเป็ นใหญ่ ในแผ่น ดินอยู่ สามารถเลื อกผู้นาไม่เลื อกผู้น าได้ เป็ นต้ น
ประชาชนได้ รับโอกาสให้ เลื อกระหว่างผู้สมัครจากพรรคต่าง ๆ กล่าวคือ กระบวนการโต้ ตอบ
ติดต่อกัน ระหว่างประชาชนที่ แท้ จ ริ งส่วนใหญ่ กับ ชนชัน้ นาหยุดอยู่แค่นัน้ แต่ช นชัน้ นาได้ สร้ าง
กระบวนการต่อเนื่องขึน้ มาระหว่างชนชัน้ นาด้ วยกันเอง คือ กระบวนการทางสภาและทางการ
บริหาร ซึ่งประชาชนโดยทัว่ ไปมีส่วนรับรู้หรื อเกี่ยวข้ องน้ อยมาก มีแต่กลุ่มผลประโยชน์และบรรษัท
ใหญ่ ๆ เท่านันที
้ ่เข้ าไปอยูใ่ นกระบวนการนี ้
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การออกเสียงลงคะแนนโดยอาศัยหลักของเสียงข้ างมากตามระบอบประชาธิปไตย
ดังที่ทากันอยู่นนั ้ เป็ นเพียงจานวนและเชิงปริ มาณ มิได้ บ่งบอกถึงคุณภาพของทัศนะแต่อย่างใด
แต่หลักเกณฑ์นี ้ก็ยงั ถือปฏิบตั ิกันไปเรื่ อย ๆ เพราะฝ่ ายข้ างน้ อยโดยทัว่ ไปแล้ วมักขาดอานาจที่จะ
ก่อให้ เกิดผลสะเทือนต่อระบบการเมือง แต่ในปั จจุบนั ในโลกแห่งข้ อมูลข่าวสารที่เหตุการณ์หนึ่ง ๆ
สามารถส่งผลต่อคนทังโลกได้
้
ดงั ที่กล่าวในข้ างต้ น เสียงข้ างน้ อยที่มาจากชุมชนไม่ว่าจะชุมชนใน
แอฟริ กา ลาตินอเมริ กา อเมริ กาเหนือ เอเชีย ตลอดจนในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นับวันก็ยิ่งได้ รับ
การยอมรับถึงสิทธิที่จะอยูร่ อดและอยู่ดีมากขึ ้นในสถานการณ์ใหม่นี ้ เช่น โครงการ Planet Project
ทางเลื อ กที่ แอลวิ น และเฮดี ทอฟเฟลอร์ เสนอก็ คื อ การปรั บ ปรุ ง ระบบการเมื อ งที่ ส ามารถ
ผสมผสานระหว่างกฎของเสี ย งข้ างมาก (Majority Rule) กับ พลังของเสี ย งข้ างน้ อ ย (Minority
Power) ได้ ระบบการเมืองของคลื่นลูกที่สามนี ้ก็คือระบบที่เน้ นความสาคัญของเสียงข้ างน้ อย ให้
อานาจกับเสียงข้ างน้ อยโดยมีการเสริ มให้ มีประชาธิปไตยกึ่งโดยตรง (Semi-direct Democracy)
คือ แทนที่จะยึดติดอยู่กบั การอาศัยสภาที่มาจากการเลือกตัง้ และดาเนินการตัดสินใจภายใต้ กรอบ
ของกระบวนการทางรัฐสภาแต่เพียงอย่างเดียว ก็จะต้ องให้ เสียงข้ างน้ อยกลุ่มต่าง ๆ สามารถร่วม
แสดงความคิดเห็น กาหนดนโยบาย และตรวจสอบการทางานได้ ด้วย
จากการศึกษาของยุทธพร อิสรชัย (2547, น. 1-16) พบว่าในยุคของโลกไร้ พรมแดน
ยุคของสังคมข้ อมูลข่าวสาร สถาบันและระบบการเมืองจะต้ องกระจายอานาจและมีกระบวนการ
ตัดสินใจจากล่างสู่บน และจะต้ องเป็ นการปกครองที่เน้ นความสาคัญของเสียงข้ างน้ อย ไม่ใช่การ
ปกครองที่เน้ นอานาจเด็ดขาดของเสียงข้ างมากแต่เพียงอย่างเดียว การนาเอาสื่ออินเทอร์ เน็ตมา
เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่ างผู้ปกครองและประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง ก็จะช่วยสร้ าง
เสรี ภาพในการสื่อสารให้ แก่ประชาชนที่จะเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริ หารประเทศได้ ง่ายที่สุด ซึ่ง
สอดคล้ องกับเหตุผลในการใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 แสดงเหตุผลที่กลุม่ ตัวอย่างใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวการเมือง
เหตุผล
เป็ นช่องทางการสื่อสารที่มีเสรี ภาพสูง
เป็ นช่องทางของประชาชนที่จะเสนอแนวความคิดเห็นต่อ
ผู้บริหารประเทศได้ ง่ายที่สดุ
เป็ นช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยเป็ นส่วนตัว
เป็ นข่าวที่ไม่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่น
สามารถติดตามข่าวสารได้ ทกุ เวลาที่ต้องการ
ราคาถูก
สารมารถติดตามข่าวสารได้ มากกว่าสื่ออื่น
ให้ รายละเอียดได้ มากกว่าที่ได้ จากสื่ออื่น ๆ

คะแนนเฉลี่ย
2.02
2.84

อันดับที่
1
2

3.22
3.69
4.54
6.29
6.45
6.96

3
4
5
6
7
8

แหล่ งที่มา: ยุทธพร อิสรชัย, 2547.
จากตารางที่ 2.3 จะพบว่า เหตุผล 5 อันดับแรกที่ใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวการเมือง คือ (1) เป็ นช่องทางการสื่อสารที่มีเสรี ภาพสูง (2) เป็ นช่องทางของประชาชนที่จะ
เสนอความคิดเห็นต่อผู้บ ริ หารประเทศได้ ง่ายที่ สุด (3) เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่ ป ลอดภัยเป็ น
ส่วนตัว (4) เป็ นข่าวที่ไม่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่น และ (5) สามารถติดตามข่าวสารได้ ทกุ เวลาที่ต้องการ
ตามลาดับ สื่ออินเทอร์ เน็ตอันเป็ นสื่อที่มีราคาถูกจึงมีความได้ เปรี ยบสื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่อโทรทัศน์และวิทยุ ที่มีข้อจากัดในด้ านเวลาที่ซื ้อขายกันด้ วยราคาที่สงู มากทาให้ เกิดข้ อจากัดใน
การนาเสนอข่าวต่าง ๆ จึงไม่สามารถเสนอเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งได้ อย่างสมบูรณ์และมีเนื ้อหาสาระ จาก
เงื่อนไขดังกล่าว ทาให้ สื่อโทรทัศน์สามารถทาได้ เพียงการนาเสนอ “ภาพจาลองข่าว” (Semblance
of Information) เท่านัน้
ในปั จจุบนั จึงได้ มีการนาเอาสื่ออินเทอร์ เน็ตมาใช้ ประโยชน์ในทางการเมืองเพิ่ม
มากขึ ้นโดยเฉพาะการที่พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตังได้
้ ใช้ เว็บไซต์ในการรณรงค์หาเสียง
นอกจากนี ้ยังมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองต่าง ๆ ที่มีกระดานสนทนา (Webboard) หรื อห้ อง
สนทนา (Chat Room) เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตได้ เข้ ามา “ตังประเด็
้
น” และมีการแสดงความคิดเห็น
ถกเถี ยงต่อประเด็นการเมืองนัน้ อันเป็ นสื่อที่ได้ รับความนิยมอย่างสูง โดยกระดานสนทนาทาง
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การเมื องเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม สนทนา (Discussion Group) บนกระดานข่าวอินเทอร์ เ น็ต หรื อ
Internet Message Boards (IMBs) แต่ ก ารสนทนา แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ เผยแพร่ ข่ า วสาร
ทางการเมืองเหล่านัน้ กลับมิได้ มีการตรวจสอบควบคุมอย่างเพียงพอ หากพิจารณาแล้ วจะพบว่า
สภาวการณ์ทางสังคมปั จจุบนั กาลังดาเนินไปในทิศทางของ “ตลาดเสรี ” ที่อานาจทางการเงินและ
ทุนกระจุกตัวอยู่ในมือของคนจานวนน้ อยที่สามารถสัง่ การหรื อครอบงาการตัดสินใจของคนจานวน
มากได้ ขณะที่สถานการณ์ระหว่างสังคมกับสื่อมวลชนก็กาลังดาเนินไปในแบบเดียวกัน กล่าวคือ
สื่อและการโฆษณาสินค้ าโดยผ่านทางสื่อเหล่านีก้ าลังเข้ ามามีอานาจครอบงาสังคมในลักษณะ
เดี ย วกับ ที่ บ ริ ษั ท ทุน ข้ ามชาติขนาดใหญ่ เข้ ามามี บ ทบาทในการก าหนดระดับ ราคาและความ
ต้ องการสินค้ าในตลาด และกาหนดทิศทางความเห็นความเชื่อ แม้ แต่ทศั นคติของผู้คนก็ถกู กาหนด
ไปในทิศทางที่สื่อและผู้มีอานาจ เช่น นักธุรกิจการเมือง ต้ องการให้ เป็ น เพราะการเติบโตและความ
แข็ งแกร่ ง ของสื่ อ สอดคล้ อ งกับ ความเชื่ อ ของสังคมที่ ว่าจะน ามาซึ่ง พื น้ ที่ อัน กว้ างขวางในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อย่างเสรี แต่เมื่ อสื่อถูกผูกขาดโดยกลุ่ม คนเพียงไม่กี่คน การแข่งขัน
ระหว่างสื่ อในการน าเสนอความคิดเห็นที่ แตกต่างหรื อขัด แย้ งกันย่อมมี น้อยลงตามล าดับ สื่ อ
ทัง้ หลายถู ก ท าให้ เสนอข้ อ มู ล แบบเดี ย วกัน การวิ เคราะห์ ท านองเดี ย วกั น ผลที่ เกิ ด ขึ น้ จาก
ความก้ าวหน้ าของวิทยาการการสื่อสารก็อาจทาให้ ความคิดความเข้ าใจของมนุษย์มิได้ อยู่ในรู ป
ของ “แนวความคิด” (Concepts) หรื อการสร้ างนามธรรมความคิด (Abstract Mental Constructs) แต่
ความนึกคิดของมนุษย์จะถูกกาหนดในรูปแบบของ “ภาพลักษณ์ ” ที่ถูกทาให้ เห็นมิได้ มีเรื่ องของ
ความคิดความเข้ าใจมาเกี่ยวข้ องมากนัก ไม่สามารถจะให้ ความคิดเห็นหรื อข้ อวิจารณ์ ถ้ าจะให้ ได้
ก็เป็ นความคิดเห็นหรื อข้ อวิจารณ์ของคนอื่น ๆ ที่ปรากฏผ่านสื่อ หรื อเป็ นลักษณะของ “การถูกสื่อ
คิ ด แทน” นั่ น เองแต่ ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ องของข้ อมู ล จากองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อง เช่ น
คณะกรรมการการเลือกตังกลั
้ บมีน้อยมาก
นอกจากนี ้ เมื่อกลุม่ ตัวอย่างได้ รับข่าวสารก็มีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับพอสมควร
เท่านัน้ และยังต้ องมีการนาเอาข้ อมูลข่าวสารที่ ได้ รับจากสื่ ออิ นเทอร์ เน็ตมาคิดวิเคราะห์ ความ
ถูกต้ องน่าเชื่อถือบ่อยมาก ดังปรากฏในภาพที่ 2.9
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ภาพที่ 2.9 แสดงระดับความเชื่อถือข่าวสารทางการเมืองจากสื่ออินเทอร์ เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง
แหล่ งที่มา: ยุทธพร อิสรชัย, 2547.
จากภาพที่ 2.9 แสดงการนาข่าวสารทางการเมื อ งที่ กลุ่ม ตัวอย่างได้ รับ จากสื่ อ
อินเทอร์ เน็ต มาคิดวิเคราะห์ถึงความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือ (ยุทธพร อิสรชัย, 2547)
ในประเด็นของการมีองค์กรตรวจสอบควบคุม จะเห็นได้ ว่าสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ น
ประเทศที่มีความก้ าวหน้ าทางการสื่อสารสูงได้ ก่อตังองค์
้ กรอิสระที่ทาหน้ าที่ดแู ลกิจการการสื่อสาร
คือ “คณะกรรมาธิ ก ารกลางการสื่ อ สาร” (Federal Communications Commission: FCC) เป็ น
องค์กรอิสระที่เป็ นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐฯ รับผิดชอบโดยตรงต่อสภาคองเกรส FCC ก่อตังขึ
้ น้
โดยกฎหมายการสื่อสาร ค.ศ. 1934 และถูกกาหนดให้ มีหน้ าที่ดูแลกากับการสื่อสารระหว่างรัฐ
และระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นวิทยุ โทรทัศน์ การสื่ อสารทางสาย ดาวเที ยม และเคเบิล ซึ่ง
อานวยการโดย คณะกรรมาธิ การ 5 คน ที่ได้ รับแต่งตังจากประธานาธิ
้
บดีและได้ รับการรับรองจาก
วุฒิสภา มีวาระสมัยละ 5 ปี ยกเว้ นเมื่อกาหนดให้ ไม่มีกาหนดวาระ ประธานาธิบดีแต่งตังให้
้ หนึ่งใน
คณะกรรมาธิการนันเป็
้ นประธาน และห้ ามไม่ให้ มีกรรมาธิการที่เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกัน
เกิ น 3 คน และห้ ามไม่ ใ ห้ ผู้ ที่ มี ผ ลประโยชน์ ใ นธุ ร กิ จ ที่ จ ะต้ อ งเกี่ ย วข้ องกั บ การท างานของ
คณะกรรมาธิการ ซึ่งมีลักษณะคล้ ายคลึงกับ “คณะกรรมการจัดสรรคลื่นวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ”
(กทช.) ของไทยที่กาลังดาเนินการสรรหาคณะกรรมการอยู่
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2.2.9.3 แนวโน้ มของการนาเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมาใช้ ทางการเมืองของไทยใน
อนาคต ในประการนี ้ ยุทธพร อิสรชัย (2547) เห็นว่ากระแสโลกาภิวตั น์ยังคงจะเป็ นกระแสหลัก
ของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในอนาคต ทังนี
้ ้กระแสโลกาภิวตั น์จะมีทิศทางและแนวโน้ ม 4 ด้ าน
ใหญ่ ๆ กล่าวคือ
1) กระแสโลกาภิวตั น์ยงั คงขยายตัวต่อไปอย่างรวดเร็ว โดยจะแปรสภาพ
กลายเป็ นกระแสภู มิ ภ าคหรื อ การร่ ว มมื อ ระดับ ภู มิ ภ าค (Regionalization) มากขึ น้ โดยมี อ นุ
ภูมิภาคเป็ นหน่วยสาคัญของการร่วมมือกันเพื่อแข่งขันกับภูมิภาคหรื ออนุภมู ิภาคอื่น ๆ
2) กระแสโลกาภิวตั น์เกิดขึ ้นจากแรงผลักดันทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกระจายตัวของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารคมนาคม สิ่งที่เกิดขึ ้นควบคูก่ ัน
ไปในความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ ก็คือ (1) โลกาภิวัตน์ด้านการเงิน (2) โลกาภิ วัตน์ด้านอุปสงค์
และ (3) โลกาภิวตั น์ด้านการแข่งขัน
3) กระแสโลกาภิวตั น์จะก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของ
สังคมโลกแบบใหม่มากขึ ้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึง่ อาศัยการทูตเป็ น
กระบวนการเจรจา มาเป็ นความสัม พันธ์ สามเส้ าระหว่างรัฐต่อรัฐ บรรษัทต่อบรรษัทและรัฐต่อ
บรรษัท ทังนี
้ ้โดยมีความสัมพันธ์ 3 ด้ านพร้ อมกันไปคือ ด้ านการเมือง ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านการ
แข่งขัน
4) โลกาภิ วตั น์มีแนวโน้ มที่จะนาไปสู่การปกป้องตลาดของประเทศที่ มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมสูง และสาหรับประเทศที่กาลังพัฒนาหรื อประเทศอุตสาหกรรมใหม่จะต้ อง
เผชิญปัญหาสาคัญที่ประเทศเหล่านี ้ได้ แก่
(1) ประโยชน์ เชิ ง เปรี ยบเที ยบระหว่างการผลิ ตระดับ โลกกับ ระดับ
ภูมิภาค เพราะต้ นทุนด้ านแรงงานจะลดความสาคัญลง และความใกล้ เคียงทางภูมิศาสตร์ จะมี
ความสาคัญเพิ่มขึ ้น
(2) การผลิตจะเน้ นความสาคัญ ของขอบเขตการผลิต (Economies
of Scope) ซึ่ ง ได้ แ ก่ การผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลายด้ วยทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ในขณะเดี ย วกัน ก็ ล ด
ความสาคัญของการผลิตที่เน้ นปริมาณของสินค้ า (Economies of Scale) ดังนันระบบการผลิ
้
ตจึง
จะเน้ นการเพิ่มพูนโอกาสที่จะปรับปรุ งการผลิตและลักษณะของสินค้ าให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขจา
เพราะของอุปสงค์ และตลาดจาเพาะระบบการผลิตจึงจะต้ องมีความคล่องตัวปรับเปลี่ยนง่าย
ความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งในการ
เตรี ยมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การเลือกเทคโนโลยีในอนาคตมิใช่เป็ นเพียงการตัดสินใจ
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ทางวิช าการหรื อทางวิทยาศาสตร์ เท่านัน้ หากเป็ นการตัดสินใจที่ มี มิ ติทางเศรษฐกิ จการเมื อง
สังคมและวัฒนธรรมควบคูไ่ ปด้ วย เพราะในสังคมหนึ่ง ๆ นัน้ แต่ละส่วนย่อมมีลกั ษณะพื ้นฐานทาง
สังคมที่แตกต่างกัน อิทธิพลของกระแส “โลกาภิวตั น์” และ “การเปิ ดเสรี ” ที่เกิดขึ ้นและได้ ขยายวง
กว้ างทัว่ โลกเช่นนี ้ ทาให้ การสื่อสารโทรคมนาคมมีความสะดวก ติดต่อกันง่ายขึ ้นจึงส่งผลให้ การ
รับรู้ข่าวสารมีความรวดเร็ว และมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันทัว่ โลก หรื อเกิดเป็ นลักษณะ “หมู่บ้านโลก”
และ “วัฒนธรรมโลก” ส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งทางวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการสื่อสารที่รวดเร็ ว
เสมื อนอยู่ในชุม ชนหรื อประเทศเดียวกัน ทาให้ เกิ ดการส่งผ่านวัฒ นธรรมผ่านสื่ อทันสมัย จาก
ประเทศตะวันตกที่มีพื ้นฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างกับสังคมไทย ทัศนคติ ค่านิยมสมัยใหม่แบบ
ตะวันตกจะหลัง่ ไหลเข้ าสู่สงั คมไทยที่ยงั คงมีทศั นคติ ค่านิยมและวัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ มอยู่ จึงเกิด
ความขัดแย้ งทางวัฒนธรรมนามาซึ่งปั ญหาสังคมต่าง ๆ มากมาย เช่น ปั ญหาการมีเพศสัมพันธ์
ของเยาวชนก่อนวัยอันควร การล่อลวงผ่านทางสื่ออินเทอร์ เน็ต ปั จจัยทางการเมืองที่สาคัญที่สดุ ใน
ยุคข้ อมูลข่าวสาร จะมิใช่ระบอบการเมืองหรื อเสถียรภาพทางการเมือง หากแต่เป็ นรูปแบบใหม่ของ
ความสัมพันธ์ ข้ามรัฐ การเปลี่ยนแปลงอานาจทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒ นธรรม
จากรัฐไปเป็ นบรรษัทข้ ามชาติ การสื่อสารผ่านดาวเทียมและอินเทอร์ เน็ตและลอดรัฐ เช่น การค้ า
ชายแดน และการติดต่อของประชาชนที่มีเชื ้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมใกล้ เคียงกันซึ่งแต่ก่อนถูกกีด
กันโดยเขตแดนตามหลั
้
กอธิปไตยของรัฐ ย่อมก่อให้ เกิดสภาพการณ์ ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
และความสัมพันธ์ด้านอานาจระหว่างรัฐ สถาบันทางสังคม ชุมชน และปัจเจกชน
ความแตกต่างที่ ส าคัญ อย่างยิ่ง ระหว่างรัฐ ในปั จ จุบันและรั ฐ ในอนาคต คื อ รั ฐ
ปั จจุบันต้ องการควบคุม และครอบงาประชาชนภายใต้ อานาจอธิ ปไตยของรัฐ ซึ่งมี อาณาเขตที่
แน่นอนขึน้ ต่ออานาจศูนย์ กลาง แต่รัฐ ในอนาคตจะตกอยู่ในสภาวการณ์ ที่ไม่อาจควบคุม และ
ครอบงาประชาชนได้ เพราะการข้ ามรัฐจะเป็ นปรากฏการณ์ ที่กลายเป็ นเรื่ องธรรมดา ชุมชนใน
อนาคต จะเป็ นชุมชนที่ ไม่จ าเป็ นต้ องยึดติดกับสถานที่ แต่จะเป็ นชุม ชนเสมื อนจริ ง หรื อ Cyber
Space เช่น ชุมชนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
ดังเช่นที่ ชัยอนันต์ สมุทวนิช (2544) ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า ความแตกต่างกันระหว่าง
ประเทศที่มีการวัดและจัดลาดับกันในรูปของ Human Development Index (HDI) และ Gender–
Related Development Index (GDI) นัน้ ยังไม่พอเพียง หากควรมีการจัด Technology–Related
Development Index (TDI) อีกด้ วย เพราะในปั จจุบนั ปั จจัยสาคัญที่สดุ อย่างหนึ่งที่ก่อให้ เกิดความ
แตกต่า งกัน ระหว่า งประเทศก็ คื อ การมี เทคโนโลยี แ ละการไม่ มี เทคโนโลยี ในศตวรรษหน้ า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะมีความสาคัญต่อมนุษย์ชาติมากขึ ้นกว่าที่เคยเป็ นมาในศตวรรษที่
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แล้ ว อาจกล่าวได้ วา่ ตัวของมันเองนันนอกจากจะมี
้
ความสาคัญแล้ ว ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจาก
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียิ่งจะมีความสาคัญมากเป็ นพิเศษ
ในอดีตการพัฒนาเป็ นการพัฒนาโดยรัฐแต่อ้างว่ากระทาเพื่อประชาชน แนวโน้ ม
ในอนาคต คือ การปรับเปลี่ยนไปเป็ นการพัฒนาของประชาชน เพื่อประชาชนและโดยประชาชน
เมื่อเป็ นเช่นนี ้โลกยุคใหม่จงึ จะให้ ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่าที่เคยเป็ นมา
และเป็ นการมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยไม่จาเป็ นต้ องผ่านตัวแทน โลกอนาคต
จึงจะไม่แยกประชาธิปไตยกับการพัฒนาออกจากกัน แต่จะเชื่อมโยงกันโดยประชาชนจะได้ รับการ
ยอมรับจากรัฐว่าเป็ นปั จจัยสาคัญของความสาเร็ จแห่งการพัฒ นา โดยภาครัฐและภาคธุรกิจจะ
ยอมให้ ประชาชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาอย่างเต็มตัว แทนที่ จะตกเป็ นฝ่ ายรับหรื อเป็ น
เหยื่อของการพัฒนาแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ลักษณะของชุมชนใหม่นี ้ จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ ้นเชิง เพราะชุมชนยุคใหม่แม้ จะ
อยู่ คนละพืน้ ที่ มีภาษาต่างกัน เชื ้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างกัน แต่ก็มีการเชื่อมโยงกัน
โดยมีความสนใจ รสนิยม ตลอดจนการเกี่ ย วโยงกับประเด็นปั ญหาที่เห็นร่ วมกัน ต้ องการแก้ ไข
ปัญหาร่วมกัน ชุมชนแบบใหม่นี ้จะเกิดขึ ้นมากมายหลากหลายซ้ อนไปกับครอบครัวและชุมชนแบบ
ดังเดิ
้ ม โดยที่ครอบครัวยังคงเป็ นสถาบันหลัก รัฐจะมีหน้ าที่ใหม่คือ สานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
ซึ่งเป็ นสถาบันเก่าแก่กับชุมชนที่เกิดขึ น้ ใหม่ โดยเฉพาะชุมชนที่เกิดจากเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
หรื ออินเทอร์ เน็ต
การเคลื่ อ นไหวทางสัง คมที่ เคยพบในอดี ต เช่ น การประท้ วง ม็ อ บ จะหมด
ความสาคัญลงไป แต่จะเป็ นการเคลื่อนไหวโดยไม่จาเป็ นจะต้ องมีการรวมคนจานวนมาก หากเป็ น
การเคลื่อนไหวผ่านการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์ เน็ตซึ่งรัฐไม่อาจควบคุมได้ การเมืองใน
อนาคตจึงจะเป็ นการเมืองที่มีประเด็นปั ญหาหลากหลายและมีกลุ่มผู้เรี ยกร้ องที่ชัดเจนแต่จะมี
จานวนน้ อยและกระจัดกระจายไม่เป็ นกลุ่ม มวลชนดังที่ เคยเป็ นมาในอดีต ซึ่งในปั จ จุบันก็ เริ่ ม
ปรากฏให้ เห็นได้ ในรูปของการ “ตังประเด็
้
นสนทนา”ในกระดานสนทนา (Webboard) ห้ องสนทนา
(Chatroom) หรื อแม้ กระทัง่ การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อสร้ างข่าวสร้ างกระแสทาง
การเมืองที่ไม่สามารถจะส่งผ่านสื่ออื่น ๆ นอกจากสื่อ อินเทอร์ เน็ตซึ่งมีเสรี ภาพสูง ในประเทศไทย
ปัจจุบนั ก็ได้ มีการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมากพอสมควร โดยจะเห็นได้ จากการที่
พรรคการเมือง หรื อผู้สมัครรับเลือกตังได้
้ มีเว็บไซต์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเป็ นช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการมีเว็บไซต์ทางการเมืองต่าง ๆ มากมาย เช่น เว็บไซต์ขององค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) เว็บไซต์ข่าวสารการเมือง แต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศก็ถือได้ วา่ ยังคงมีอยู่
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น้ อย ตลอดจนระบบการตรวจสอบ ควบคุมก็ยงั คงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้ องกับการ
สารวจความคิดเห็นกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ การใช้ อินเทอร์ เน็ตในการเมืองไทย
คุณ สมบัติด้ านความมี เสรี ภ าพของสื่ อ อิน เทอร์ เน็ ต ซึ่ง เป็ น สื่ อที่ ก ารตรวจสอบ
ควบคุมทาได้ ยาก นอกจากจะสร้ างให้ เกิดประโยชน์ในแง่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง
ระหว่างประชาชนกับรัฐ แต่ในทางตรงข้ าม “การหลัง่ ไหลของข้ อมูลข่าวสาร” ก็อาจทาให้ ประชาชน
“ถูกครอบงาทางความคิดผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ตได้ ” โดยเฉพาะกระแสความเป็ นโลกาภิวัตน์ตามแบบ
ฉบับอเมริ กันที่ต้องการผลักดันให้ เกิดการยอมรับแบบฉบับนี ้ในทุก ๆ ด้ าน ทังการเมื
้
อง เศรษฐกิจ
สังคม ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกการตลาดตาม “ระบบทุนนิยมข้ ามชาติ” จึง
เปรี ยบเสมือนเป็ นระบอบเบ็ดเสร็ จประเภทหนึ่ง ที่อาศัยการครอบงาโดยอานาจและอิทธิพ ลจาก
การหลัง่ ไหลของข้ อมูลข่าวสาร เพื่อให้ บรรลุถึงสังคมอุดมคติตามแนวคิดของระบบทุนนิยม ที่เน้ น
ความสาคัญ ของวัตถุนิยม (Utopian Materialism of Capitalism) นอกจากนี ย้ ังมี แนวคิดในการ
นาเอาสื่ออินเทอร์ เน็ตมาช่วยในการลงคะแนนเสียงเลือกตังผ่
้ านอินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลงคะแนนเสี ยงจากกลุ่ม ผู้มี สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงจากต่างประเทศ เพื่ อลดค่าใช้ จ่ายในการ
จัดการเลือกตังในต่
้ างประเทศ และยังมีการนาเอาอินเทอร์ เน็ตมาใช้ ในการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีการทากันอย่างกว้ างขวางในปัจจุบนั
คุณ สมบัติด้านความมี เสรี ภ าพของสื่ อ อิน เทอร์ เน็ ต ซึ่งเป็ นสื่ อที่ ต รวจสอบและ
ควบคุม ได้ ยาก นอกจากจะสร้ างให้ เกิดประโยชน์ ในแง่ของการมีส่วนร่ วมทางการเมื องโดยตรง
ระหว่างประชาชนกับรัฐแล้ ว ในทางตรงกันข้ าม “การหลั่งไหลของข้ อมูลข่าวสาร” ก็ อาจทาให้
ประชาชนถูกครอบงาทางความคิดผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ตได้ โดยเฉพาะกระแสความเป็ นโลกาภิวฒ
ั น์
ตามแบบฉบับอเมริกนั ที่ต้องการผลักดันให้ เกิดการยอมรับรูปแบบนี ้ในทุก ๆ ด้ าน ทังทางการเมื
้
อง
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกการตลาดตามระบบทุนนิยมข้ าม
ชาติ จึง เปรี ย บเสมื อนเป็ น ระบอบเบ็ด เสร็ จ ประเภทหนึ่ง ที่ อ าศั ย การครอบง าโดยอ านาจและ
อิทธิพลจากการหลัง่ ไหลของข้ อมูลข่าวสาร เพื่อให้ บรรลุถึงสังคมอุดมคติตามแนวคิดของระบบทุน
นิ ย ม ที่ เน้ นความส าคัญ ของวัต ถุนิ ย ม (Utopian Materialism of Capitalism) นอกจากนี ย้ ัง มี
แนวคิ ด ในการน าเอาสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต มาช่ว ยในการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตัง้ ผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงคะแนนเสียงจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์ ลงคะแนนเสียงจากต่างประเทศ เพื่ อลด
ค่าใช้ จ่ายในการจัดเลื อกตังในต่
้ างประเทศ และยังมีการนาเอาอินเทอร์ เน็ตมาใช้ ในการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ทีมีการทากันอย่างกว้ างขวางในปัจจุบนั
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หากได้ ส่งเสริ ม ให้ พ รรคการเมื อง หรื อผู้สมัครรับเลื อกตัง้ เห็นความส าคัญ และ
นาเอาสื่ออินเทอร์ เน็ตมาเป็ นสื่อในการรณรงค์หาเสียงร่วมกับสื่อชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การส่งเสริ มให้ มีการใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้สมัครรับเลือกตัง้ พรรค
การเมือง กับประชาชนผู้ลงคะแนน เพื่อให้ มีการร่วมแสดงความคิดเห็นในการกาหนดนโยบาย การ
ร่ วมตรวจสอบการดาเนินการตามนโยบายของพรรค หรื อผู้สมัครรับเลือกตัง้ รวมทัง้ มีการสร้ าง
ระบบการควบคุม ดูแ ลการหาเสี ย งผ่านสื่ อ อิน เทอร์ เน็ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่าในปั จ จุบัน
เนื่องจากในปั จจุบนั การหลัง่ ไหลของทุนนิยมสมัยใหม่ได้ ขยายตัวอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวางก็จะ
ทาให้ เกิดการเข้ ามาของข้ อมูลข่าวสารและทุนข้ ามชาติ
อย่างไรก็ตาม การนาอินเทอร์ เน็ตมาใช้ ก็ต้องมี ความระมัดระวังในประเด็นเรื่ อง
ความหลากหลายท่วมท้ น ของข้ อมูลที่ ก ระจัดกระจายเป็ นส่วน ๆ (Fragmented) และไม่มี ก าร
เชื่อมโยงทังในด้
้ านกาลและเทศะ (Time and Space) อาจก่อให้ เกิดความสับสนต่อการรับรู้ ของ
ประชาชน เพราะ ในด้ านหนึ่งทาให้ ประชาชนไม่สามารถตัดสินใจใด ๆ ได้ ภ ายใต้ กระแสข้ อมูล
ดังกล่าวจนอาจนามาซึ่งความเบื่อหน่ายทางการเมือง หรื อต่อเรื่ องราวข่าวสารทางการเมือง แม้ ว่า
สื่ออาจจะสามารถปลุกเร้ ามหาชนให้ มีสว่ นร่วมกับประเด็นสาธารณะได้ แต่ก็ไม่ใช่การเข้ าไปมีสว่ น
ร่วมในลักษณะของพลเมืองที่กระตือรื อร้ นและมีคณ
ุ ภาพ (Active and Radical Citizens) แต่การ
ปลุกเร้ าในลักษณะดังกล่าวของสื่อ กลับนาไปสู่การปลุกระดมฝูงชนให้ เข้ ามีส่วนร่วมทางการเมือ ง
อย่างขาดสติ (Mob)
ในยุคแห่งข้ อมูลข่าวสารหรื อยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศปั จจุบนั ข้ อมูลข่าวสาร
จึงเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในฐานะที่จะ “สร้ างอานาจและสร้ างผลประโยชน์ ” ให้ เกิด
ขึ ้นกับผู้ที่มี “ความสามารถในการเข้ าถึง ครอบครอง และรู้ จักใช้ งานข้ อมูลข่าวสารนัน้ ” การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จึงปัจจัยสาคัญประการหนึง่ ในการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมใน
การดาเนินการ เสนอแนะข้ อคิดเห็น ตลอดจนการกาหนดและตรวจสอบการนานโยบายนัน้ ไป
ปฏิบตั ิ ซึ่งจะเป็ นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสร้ างอานาจและผลประโยชน์ให้ กับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ หรื อเป็ นการใช้ เทคโนโลยีในพัฒนาการเมืองเพื่อสร้ างอานาจและ
ผลประโยชน์ให้ กบั ส่วนรวม แทนที่จะใช้ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสร้ างอานาจให้ กับคนเพียง
ส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อสร้ างผลประโยชน์สว่ นตัว ด้ วยบทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี
ความส าคัญ มากโดยเฉพาะกระแสที่ ป ระชาชนต้ อ งการรั บ รู้ ข้ อมู ล ข่ า วสารทางการเมื อ งมี
ความส าคัญ ต่อการปกครอง จึงควรมี การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเครื่ องมื อในการ
พัฒ นาการเมื อง ในปั จ จุบัน แม้ ว่ามี การน าเทคโนโลยี ม าแก้ ปั ญ หาต่าง ๆ มากมาย แต่ปั ญ หา
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ทางด้ านการเมืองกลับนามาใช้ แก้ ปัญหาน้ อยมาก ขณะที่การเลือกตังและการมี
้
ส่วนร่วมทางการ
เมืองเป็ นส่วนสาคัญ ส่วนหนึ่งของระบบการเมืองในการส่งเสริ มและพัฒ นาการเมื องในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย จึงเป็ น ที่ น่าสนใจในการน าเอาความก้ าวหน้ าทางวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื ออินเทอร์ เน็ตมาใช้ ในการพัฒ นาการเมืองการปกครอง
ของไทยให้ ดีขึ ้น
2.2.10 การใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ ทางการเมืองของไทย
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554) เห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์ถือเป็ นช่องทางการสื่อสารผ่าน
อินเทอร์ เน็ต (Internet) โดยที่ผ้ สู ่งสารใช้ เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ ผ้ รู ับสาร
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้
ในปั จจุบนั จะพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นสูงยิ่ง จากข้ อมูลเครื อข่าย
พลเมืองเน็ต (2553) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2553 มีผ้ ใู ช้ อินเตอร์ เพิ่มขึ ้นสูงถึงร้ อยละ 15.52 อัตราการ
ใช้ งานบอร์ ดแบนด์เพิ่มขึน้ ประมาณร้ อยละ 22 ในขณะที่การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่านเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ ้น แม้ ว่าในขณะนันยั
้ งมีปัญหาการออกใบอนุญาตเครื อข่าย 3G อยู่ก็
ตาม ซึ่งปรากฎการณ์ ดังกล่าวสอดคล้ องกับทัศ นะของนายต่อ บุญ พ่วงมหา (2552) ประธาน
บริ หารสนุกดอทคอม (Sanook.com) ที่ ว่า การเกิ ดขึน้ ของชุม ชนออนไลน์ ขนาดใหญ่ ทาให้ เกิ ด
โอกาสทางธุรกิจมากมาย ซึ่งผู้ให้ บริ การสื่อออนไลน์ต้องปรับรูปแบบการให้ บริ การที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของลูกค้ าและผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
การสื่อสารโดยใช้ ชอ่ งทางสื่อสังคมออนไลน์ในปั จจุบนั กาลังได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
องค์กรทังภาครั
้
ฐและเอกชนจานวนมากมีชอ่ งทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นของตนเอง
จนท าให้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ เ ติ บ โตขึ น้ เป็ นอย่ า งมาก กลุ่ ม และองค์ ก รทางการเมื อ งเองก็ ใ ห้
ความส าคัญ กับ การสื่ อ สารผ่า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ โดยสร้ างเครื อ ข่า ยส่ วนตนขึน้ มาเพื่ อ เป็ น
สื่อกลางในการสื่อสารระหว่างกันและผู้รับสารที่เป็ นเป้าหมายของตน
2.2.10.1 การสื่อสารทางการเมืองโดยสื่อสังคมออนไลน์ ปั จจุบนั นี ้การสารผ่าน
เครื อข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) กาลังได้ รับความนิยมเป็ นอย่างยิ่ง พรรคการเมือง
ต่าง ๆ ใช้ การเปิ ดเวทีฐานเสียงกันอย่างเข้ มข้ น โดยพยายามใช้ สื่อใหม่ในการหาเสียงเพิ่มมากขึ ้น
เช่ น การใช้ เทคโนโลยี เ ชื่ อ มต่ อ สัญ ญาณภาพผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ แ ละสื่ อสัง คมออนไลน์ การ
ถ่ายทอดสดการหาเสียงผ่านหน้ าเฟซบุ๊ก เป็ นต้ น
Smith (2011 อ้ างถึ ง ใน นั น ทวิ ช เหล่ า วิ ช ยา, 2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์กบั การรณรงค์ทางการเมือง” พบว่า ในการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี
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ค.ศ. 2008 ของนายบารัก โอบามา ได้ เปลี่ยนรู ปแบบการรณรงค์ทางการเมืองมาเป็ นการใช้ สื่อ
อินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป้าประสงค์ทางการเมือง ทังนี
้ ้ เปรี ยบ
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของโอบามาว่าเสมือนกับการใช้ สื่อโทรทัศน์ในการรณรงค์ทางการเมือง
ของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนาดี ้ ในปี ค.ศ. 1960 โดยนายโอบามาใช้ เฟซบุ๊กเป็ นช่องทางหลัก
ในการรณรงค์และสื่อสารกับประชาชนมากที่สุดด้ วย นอกจากนัน้ Smith ยังระบุว่า หลังจากการ
เลือกตังในปี
้
ค.ศ. 2008 เป็ นต้ นมา มี ระดับของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์สาหรับการรณรงค์ทาง
การเมืองเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
จากผลการศึกษาพบว่านักการเมืองคนแรกของไทยที่มีเว็บไซต์ส่วนตัว คือ พล.อ.
ชวลิต ยงใจยุทธ จากนันนั
้ กการเมืองหลายท่านก็ได้ มีเว็บไซต์ส่วนตัวขึ ้น จนกระทัง่ พัฒนาเป็ นการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั
จากการศึกษาการเลือกตังใหญ่
้
ของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่านักการเมืองและ
พรรคการเมื องต่างใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นช่องทางการสื่ อสารช่องทางหนึ่ง โดยนายอภิ รักษ์
โกษะโยธิน รองหัวหน้ าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ทางพรรคใช้ สื่อสังคมออนไลน์ตงแต่
ั ้ ทางาน
วิจัยเพื่ อส ารวจคนในชุม ชนเพื่ อกาหนดนโยบายทุก ๆ ด้ าน และใช้ สื่ อออนไลน์ ทุกช่องทาง ทัง้
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ ทังในนามพรรคและตั
้
วบุคคล โดยคาดว่าน่าจะมี แฟนเพจและผู้ติดตามใน
ทวิตเตอร์ กว่า 1 ล้ านคน ด้ านพรรคเพื่อไทยนันนอกจากใช้
้
เว็บไซต์หลักแล้ ว ยังสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
ใน ชื่ อ พ รรค เพื่ อ ไท ย (Pheu Thai Party) ที่ http://www.facebook.com/pheuthaiparty เน้ น
รายงานความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทย กับภาพสัญลักษณ์ พร้ อมข้ อความว่า “เพื่อไทยพร้ อม
บริ หารประเทศ ขอคิดใหม่ทาใหม่เพื่อไทยทุกคนอีกครัง้ ” และมีจานวนผู้กดถูกใจกว่า 6,000 ราย
(“การเมืองบุกโซเชียลมีเดีย,” 2554)
เมื่อทาการค้ นคว้ าลึกลงไปพบอีกว่า นักการเมืองหลายคนใช้ สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของตนอย่างต่อเนื่อง จนมีผ้ ตู ิดตามเป็ นจานวนมาก โดยเฟซบุ๊กของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีแฟนเพจมากกว่าแปดแสนห้ าหมื่นคน ส่วนของนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ของประเทศ ก็มีแฟนเพจมากกว่าห้ าแสนคน ซึ่งทังสองนั
้
นต่
้ างรายงาน
ความเคลื่อนไหวของตนตลอดเวลา ทังการลงพื
้
้นที่ปฏิบตั ิงาน และการประชุมสภา ผู้แทนราษฎร
เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ นักการเมืองอีกหลายคนต่างมี เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และไลน์ เป็ นของ
ตนเอง ซึ่ง มี ผ้ ูติด ตามและเป็ น แฟนเพจของนักการเมื องดังกล่าวเป็ น จานวนมาก ขณะที่ พ รรค
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การเมืองใหญ่ ทงั ้ พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิ ด เฟซบุ๊กของตนเอง เพื่อเป็ นช่องทาง
หนึง่ ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสูผ่ ้ รู ับสารเป้าหมายของตนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
จากปรากฏการณ์ ดงั กล่าว จึงสรุ ปได้ ว่าสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ น
สื่อที่นกั การเมืองไทยให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร เพื่อประชาสัมพันธ์โน้ มน้ าวชักจูง
ใจผู้รับสารเป้าหมายของตน โดยเป้าหมายหลักคือคะแนนเสียงและความนิยมที่ตนและพรรคของ
ตนจะได้ รับเป็ นสาคัญ เนื่องจากในทศวรรษที่ 21 นี ้ สื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้ างพื ้นที่สาธารณะ
(Public Sphere) ทางการเมืองเพิ่มมากขึ ้นแทนสื่ออื่น ๆ (Vedel, 2003) ดังนัน้ นอกจากสื่อสังคม
ออนไลน์จะเป็ นตัวกลางสาคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลึ่มการเมืองกับประชาชนเป้าหมาย
แล้ ว ยังเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ที่กาลังได้ รับความนิยมจากนักการเมืองเป็ นจานวนมาก
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารด้ วยสื่อสังคมออนไลน์เองก็เปรี ยบเสมือนดาบสองคม
กล่าวคือ มีทงด้
ั ้ านบวกและด้ านลบ มีทงข้
ั ้ อมูลที่เป็ นจริ งและเป็ นเท็จ ซึ่งผู้รับสารมีโอกาสตกเป็ น
เครื่ องมือของการโฆษณาชวนเชื่อของนัก การเมืองได้ ง่าย ทัง้ นี ้ ผู้รับสารจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
เป็ นผู้ที่ร้ ูเท่าทันสื่อ (Media Lieracy) มากกว่าในยุคที่ผา่ นมาอีกหลายเท่าตัวนัก
2.2.10.2 ข้ อดีของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมือง การใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารทางการเมืองนัน้ กาลังเป็ นที่นิยมของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ เป็ นอย่าง
ยิ่ง ซึ่ง Vedel (2003) พบว่าการสื่ อ สารทางการเมื อ งผ่านสื่ อ สัง คมออนไลน์ มี ข้อดี ห ลากหลาย
ประการ ดังนี ้
1) ต้ นทุ น ต่ า เป็ นข้ อดี ที่ ท าให้ กลุ่ ม การเมื องต่ า ง ๆ หั น มาให้
ความสาคัญกับสื่อสังคมออนไลน์มากขึ ้น เนื่องจากการสื่อสารทางการเมืองนันหากกระท
้
าผ่านสื่อ
หลัก เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ต้ องใช้ เงินทุนค่อนข้ างมาก ดังนัน้ การเกิดขึ ้นของสื่อ
สังคมออนไลน์จงึ เปรี ยบเสมือนปัจจัยช่วยกลุม่ การเมืองไปโดยปริยาย
2) เป็ นการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ส่งกับผู้รับสาร ในอดีตการสื่อสาร
ผ่านสื่อหลักนอกจากจะมีต้นทุนสูงแล้ ว ยังมีความเสี่ยงที่ว่ากลุม่ เป้าหมายอาจจะไม่ได้ รับสาร หรื อ
กลุ่มผู้รับสารอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งสาร ทาให้ การส่งสารไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ แต่กบั
สื่อสังคมออนไลน์นนั ้ กลุ่มการเมืองต่างรู้ดีวา่ กลุ่มเป้าหมายของตนนันเป็
้ นใคร จึงมัน่ ใจได้ ว่าสารที่
ส่งไปนันต้
้ องมีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากกว่าการใช้ สื่อหลักอย่างแน่นอน
3) สะดวกและรวดเร็ ว การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นนั ้ สามารถ
กระทาได้ ตลอดเวลา นักการเมืองหลายคนใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของ
ตนให้ ผ้ รู ับสารได้ ทราบ เสมือนว่าผู้รับสารนันอยู
้ ก่ บั นักการเมือผู้นนตลอดเวลา
ั้
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4) สามารถตอบโต้ กนั ได้ ความสามารถดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ทาให้ ชอ่ งว่าง
ระหว่างนักการเมื อง กลุ่ม การเมื อง และประชาชน ลดลง ทาให้ เกิ ดความใกล้ ชิ ดสนิทสนมจน
พัฒนาไปถึงขันการรวมกลุ
้
ม่ เพื่อการแสดงออกทางการเมืองในวาระต่าง ๆ เช่น การนัดรวมกลุม่ ทา
กิจกรรมกันของกลุม่ วันอาทิตย์สีแดงที่สยาม การรวมตัวกันเพื่อให้ กาลังใจนักการเมืองที่ตนรัก เป็ น
ต้ น
2.2.10.3 ข้ อเสียของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองนอกจาก
ข้ อดีของการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ ในการสื่ อสารทางการเมื องที่ กล่าวมาในประการข้ างต้ นแล้ ว
Vedel (2003) พบว่าการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียบางประการ ได้ แก่
1) ความน่าเชื่อถือของสาร เป็ นสิ่งที่ถกเถียงกันมาก เนื่องจากสื่อสังคม
ออนไลน์นนเปิ
ั ้ ดโอกาสให้ ทุกฝ่ ายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารกันอย่างอิสระ
ปัจจัยดังกล่าวนันอาจท
้
าให้ ผ้ สู ่งสารและผู้รับสารบางรายนาเสนอข้ อมูลที่ไม่ตรงกับข้ อเท็จจริ งหรื อ
จงใจบิดเบือนสารได้
2) กลุ่ ม เป้ า หมายแคบเกิ น ไป ถึ ง แม้ ว่ า การสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์จะสามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยตรงก็ตาม แต่ผ้ ใู ช้ งานสื่อสังคมออนไลน์นนเป็
ั ้ นแค่
เพียงคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเท่านัน้ ดังนัน้ การสื่อสารจะบรรลุผลสาเร็ จได้ จาเป็ นต้ องใช้ สื่อชนิดอื่น
ร่วมด้ วย
สรุ ป ได้ ว่ า แม้ ว่า สื่ อ สัง คมออนไลน์ จ ะมี ทัง้ ข้ อ ดี แ ละข้ อเสี ย ก็ ต าม แต่ในยุค ปั จ จุบัน
นัก การเมื องก็ ยัง นิ ย มใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ สื่ อ สารกับ ผู้รับ สารที่ เป็ น เป้าหมายของตน รวมถึ ง
นักการเมืองของไทยด้ วยเช่นกัน แสดงให้ เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีตอ่ ระบบ
การเมืองทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ โดยจะพบว่าผู้ที่ใ ช้ งานสื่อสังคมออนไลน์นนมี
ั ้ มากขึ ้น
ไปทุกปี ทาให้ เป็ นที่ คาดกันว่าในอนาคตข้ างหน้ านัน้ จะได้ เห็นการแข่งขันทางการเมืองผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์สงู มากขึ ้นไปเรื่ อย ๆ ซึ่งการให้ ข้อมูลของแต่ละกลุ่มการเมืองทางสื่อสังคมออนไลน์
นัน้ ก็ยงั คงมุ่งหวังปกป้องผลประโยชน์ของตนและพรรคพวกเป็ นสาคัญ ดังนัน้ หน้ าที่สาคัญของ
ผู้รับสารก็คือต้ องรู้จกั แยกแยะข้ อเท็จจริ งและขนขวายหาข้ อมูลให้ รอบด้ าน และประการที่สาคัญ
ที่สดุ ก็คือต้ องไม่ดว่ นสรุปข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับมาว่าเป็ นจริ งหรื อเท็จ เพื่อจะได้ ไม่ตกเป็ นเหยื่อของ
นักการเมืองในยุคแห่งสื่อสังคมออนไลน์นี ้นัน่ เอง
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2.2.11 การยอมรับนวัตกรรม
2.2.11.1 ความหมายของนวัตกรรม ปั จจุบนั และอนาคตกระแสแห่งความคิดที่
เกี่ ยวกับ “นวัต กรรม” ได้ เข้ ามามี อิท ธิ พ ลและมี บ ทบาทอย่างมากต่อมุษ ย์ และสังคม ซึ่งหลาย
แนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเชื่อว่านวัตกรรมเป็ นปรากฏการณ์ทางความคิด ที่ม่งุ หมายสร้ างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ อันถือเป็ นกลยุทธ์ขององค์การในการสร้ างความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขัน โดยการผลิตสินค้ า
และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้รับบริการ
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “innovare” แปลว่า
การทาสิ่งใหม่ขึ ้นมา แต่ความหมายในปั จจุบนั มิใช่แค่เพียงการทาสิ่งใหม่ ๆ ขึ ้นมาเท่ านัน้ แต่ยงั มี
ความหมายที่กว้ างไปกว่านัน้ ซึง่ มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังนี ้
Barnett (1953, p. 7) ได้ ให้ ความหมายว่า นวัตกรรม ในความหมายนี ้จะครอบคลุม
สิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากวัตถุหรื อสิ่งประดิษฐ์ เป็ นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ ด้วยประสาทสัมผัสทังห้
้ า
เช่น วัฒ นธรรม แบบแผนทางพฤติกรรม ความเชื่อ ความศรัทธา ฯลฯ ซึ่งเป็ นสิ่งใหม่ที่เกิดขึน้ ใน
ความคิดภายใต้ จิตใจของมนุษย์
Drucker (2002, p. 3) อธิ บ ายเพิ่ ม เติม ไว้ ว่า นวัต กรรมเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วาม
พิเศษเฉพาะ สาหรับ การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชน ธุรกิจส่วนตัว
หรื อกิจการส่วนตัว เป็ นการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถสร้ างสรรค์ให้ เกิดสิ่งใหม่ ๆ หรื อวิธีการ
ใหม่ๆ โดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด เพื่อความมัง่ คัง่ ในการดาเนินกิจการ
Hughes (1966, p. 17) แสดงทัศนะไว้ ว่า นวัตกรรมเป็ นการนาเอาวิธีการใหม่ ๆ
มาปฏิบตั ิ หลังจากที่ผ่านการทดลองหรื อได้ รับการพัฒนามาเป็ นขัน้ ๆ เริ่ มตังแต่
้ คิดค้ นประดิษฐ
กรรม (Invention) การพัฒ นา (Development) ซึ่ง อาจจะมี ลัก ษณะเป็ น โครงการน าร่ อง (Pilot
Project) แล้ วจึงนาไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง ซึง่ มีความแตกต่างไปจากการปฏิบตั เิ ดิมที่เคยปฏิบตั มิ า
Roger and Shoemaker (1971, p. 13) เห็นว่า นวัตกรรมเป็ นความรู้และหรื อวิธี
ปฏิบตั ิ ที่ปัจเจกบุคคลรับรู้ว่าเป็ นสิ่งใหม่สาหรับตนเอง ถึงแม้ ว่าสิ่งดังกล่าวได้ รับการนาไปใช้ หรื อ
ปฏิบตั จิ นผ่านช่วงเวลาหนึง่ ไปแล้ ว แต่ถ้ายังคงมีความรู้สกึ ว่าใหม่
Roger (1983, p. 15) เห็นว่า นวัตกรรม คือ ความคิด การกระทา หรื อวัตถุใหม่ ๆ
ที่ถกู รับรู้และยอมรับว่าเป็ นสิ่งใหม่ ด้ วยตัวบุคคลแต่ละคนหรื อหน่วยอื่น ๆ
Morton (1971, p. 17) กล่าวว่า นวัตกรรม เป็ นการทาให้ ใหม่ขึ ้นอีกครัง้ (Renewal)
กล่าวคือ เป็ นการปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดจนหน่วยงานหรื อองค์การ
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นัน้ ๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรื อล้ มล้ างสิ่งเก่าให้ หมดไป แต่เป็ นการปรับปรุ ง เสริ ม แต่ง และ
พัฒนา
Schumpeter (1961, p. 6) ได้ ให้ คาจากัดความไว้ ว่า นวัตกรรม หมายถึง องค์ประกอบ
ใหม่ใน 5 ประการด้ วยกัน ดังนี ้
1) ผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อคุณสมบัตใิ หม่ของผลิตภัณฑ์เดิม
2) กระบวนการผลิตใหม่ที่เสนอเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรม
3) การเปิ ดตลาดใหม่
4) การพัฒนาแหล่งวัตถุดบิ หรื อปัจจัยนาเข้ าใหม่
Vrakking (1990, p. 2) ได้ ศึกษาเรื่ ององค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม และได้
ให้ ความหมายไว้ ว่า นวัตกรรมเป็ นสิ่งใหม่ที่มีการออกแบบ วางแผน และถูกสร้ างขึ ้น เพื่อเป็ นจุด
แข็งในการแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่งในระยะยาวความสามารถในการแข่งขันขององค์การก็จะยังคงอยู่
และช่วยสร้ างสิ่งใหม่ ๆ ให้ องค์การบรรลุเป้าหมายได้
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2541, น. 1) ได้ ให้ ความหมาย
ไว้ ว่า นวัตกรรม คื อ การผลิ ต การเรี ยนรู้ และการใช้ ประโยชน์ จากความคิด ใหม่ ให้ เกิ ด ผลทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยที่ความคิดใหม่นนเป็
ั ้ นของใหม่สาหรับหน่วยงานหรื อหน่วยเศรษฐกิจ ซึ่ง
อาจเป็ นบริ ษัท หน่วยงานของรัฐ อุตสาหกรรมหรื อประเทศก็ ได้ นวัตกรรมทาให้ เกิ ดการขยาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การในตลาดที่เกี่ยวข้ อง ก่อให้ เกิดวิธีการผลิตและจาหน่ายแบบใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงการบริ หารและทักษะของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การวิจยั
และพั ฒ นา ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยี ใ หม่ เป็ นนวัต กรรมทางเทคโนโลยี (Technological
Innovation) ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญของนวัตกรรม แต่การนามาใช้ จะต้ องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้ าน
การผลิต การบริหาร และการจาหน่ายด้ วยจึงจะได้ ผล
สานักงานคณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนานวัตกรรม (2545, น. 14) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า
นวัตกรรม คือ ความสามารถในการใช้ ความรู้ ความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรื อการ
จัดการ มาพัฒนาและผลิตสินค้ าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรื อบริ การใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้ อ งการของตลาดโดยรวม ทัง้ การปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี การซื อ้ เทคโนโลยี การแพร่ ก ระจาย
เทคโนโลยี การใช้ เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทังการน
้
าระบบฝึ กอบรมมาประยุกต์ใช้
ให้ เกิดเป็ นนวัตกรรมขึ ้น
สานักนวัตกรรมแห่งชาติ (2547, น. 3) ให้ ความหมายไว้ ว่า นวัตกรรม คือ การ
ผลิต การเรี ยนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ ประโยชน์ จากความคิดใหม่ เพื่ อให้ เกิดผลดีทาง
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เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสร้ างผลิตภัณฑ์ การบริ การ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุ ง
เทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้ เทคโนโลยีให้ เป็ นประโยชน์และเกิดผลพวงทาง
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากความหมายในเชิงกว้ างที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติยงั ได้ ให้ ความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ ไว้ ว่า นวัตกรรม คือ การนาแนวความคิดใหม่ที่
เกิดจากการใช้ ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อทาให้ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ไชยยศ เรื องสุวรรณ (2526, น. 14) ให้ ความหมายไว้ ว่า นวัตกรรม หมายถึง วิธีการ
ปฏิบตั ิใหม่ ๆ ที่แปลงไปจากเดิม โดยอาจจะได้ มาจากการคิดค้ นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ ้นมา หรื อมีการ
ปรั บ ปรุ ง ของเก่ าให้ เหมาะสม และสิ่ ง ทัง้ หลายเหล่า นี ไ้ ด้ รับ การทดลองและพัฒ นา จนเป็ น ที่
น่า เชื่ อ ถื อ แล้ ว ว่า ได้ ผ ลดี ในทางปฏิ บัติ จนท าให้ ระบบก้ าวไปสู่จุด หมายปลายทางได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ธี รยุส วัฒนาศุภโชค (2549, น. 16) ให้ ความหมายไว้ ว่า นวัตกรรม คือ การนาเสนอ
สิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่มี ผ้ ูใดในสังคมนาเสนอต่อลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การมาก่อน ในอันที่ จะสร้ างความ
แตกต่างไปจากเอกลักษณ์ของสินค้ าหรื อบริการอื่น ๆ ในตลาด
อดิศกั ดิ์ ปานด่วน (2549, น. 42) ให้ ความหมายว่า นวัตกรรม คือ การสร้ างสรรค์
สิ่งใหม่ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ เทคนิคการทางาน หรื อรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถใช้ ประโยชน์
ได้ ซึ่ง เป็ น สิ่ ง ที่ ไม่ เคยมี ม าก่ อ น หรื อ พัฒ นาขึน้ มาจากวิ ธี ก ารเดิ ม โดยใช้ ค วามคิ ด สร้ างสรรค์
เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่สมั ฤทธิ์ผลอันเป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
จากการศึกษาความหมายของนวัตกรรมข้ างต้ น กล่าวโดยสรุปได้ ว่า นวัตกรรม
(Innovation) หมายถึง การนาความคิดสร้ างสรรค์มาใช้ ในการปรับปรุงสินค้ า บริ การ กระบวนการ
จัด การ และอื่ น ๆ ที่ มี อ ยู่เดิ ม ขึน้ มาใหม่ เพื่ อ สนองตอบต่อ ความต้ อ งการของลูก ค้ า และหรื อ
ผู้รับบริการ อันจะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบในเชิงแข่งขันขององค์การได้ ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั นวัตกรรมมีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลงไปเป็ นการใช้ เทคโนโลยี
อเนกประสงค์ (General Purpose Technology) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่มีผลต่อระบบการผลิตหลาย
ระบบ และการผลิ ต ในวงกว้ างได้ ข ยายตัว จากเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ไปสู่
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology) และเทคโนโลยีขนาดเล็ก (Nanotechnology)
มากขึ ้น
2.2.11.2 แหล่งที่มาของนวัตกรรม ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2549, น. 16-20) อธิบาย
ว่า จุดกาเนิดของนวัตกรรมทางธุรกิจ มาจาก 2 แหล่ง คือ
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1) การคิดค้ นภายในองค์การ ถื อเป็ นแหล่งที่ ม าเบือ้ งต้ นของแนวคิด
ใหม่ของสินค้ าและบริ การที่สาคัญ โดยการจัดตังหน่
้ วยงานด้ านการวิจยั และพัฒนาขึ ้นมาภายใน
องค์การ และจัดหาผู้ที่มีความสามารถในการคิดค้ นสิ่งใหม่ ๆ มาปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาสินค้ าและ
บริ การใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น HDDVD รุ่ นใหม่ ๆ ของ Toshiba ที่มี ประสิทธิ ภาพการทางานสูงขึน้
มาก หรื อ กระบวนการในการท างานรู ป แบบใหม่ ๆ เช่น การปรับ ปรุ ง ห่ว งโซ่อุป ทาน (Supply
Chain) ของ Wal-mart ให้ กลายเป็ น Electronic Supply Chain เพื่ อ ลดต้ นทุ น และเพิ่ ม ความ
รวดเร็ วในการจัดการ ซึ่งนวัตกรรมทัง้ สองประเภทนีจ้ ะนาไปสู่ “มูลค่าเพิ่มในสินค้ าและบริ การ”
ขององค์การ จึงพบได้ วา่ การเกิดนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ค่าอย่างต่อเนื่องนัน้ มาจากการกระตุ้นนวัตกรรม
โดยการใช้ วฒ
ั นธรรมองค์การเป็ นกลไกผลักดัน เพื่ อให้ บุคคลทัง้ หมดเกิดการตื่นตัวในการสร้ าง
ความแปลกใหม่และความคิดสร้ างสรรค์ตา่ ง ๆ
2) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และรับนวัตกรรมจากภายนอก หรื อนวัตกรรม
แบบเปิ ด (Open Innovation) นวัต กรรมประเภทนี ไ้ ม่ จ าเป็ น จะต้ อ งเกิ ด มาจากบุค คลภายใน
องค์การแต่เพี ยงประการเดียว แต่อาจเปิ ดรับแนวคิดใหม่ ๆ จากภายนอกที่มีความหลากหลาย
และมีต้นทุนค่าใช้ จ่ายที่ต่ากว่าการพัฒนาเองทังหมด
้
เนื่องจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่
ละด้ านอาจกระจัดกระจายกันอยู่ในองค์การต่าง ๆ ดังนัน้ การจัดจ้ างจากภายนอก (Outsourcing)
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญมากกว่าและมองปั ญ หามาจากภายนอก (Outside In) ก็ น่ าจะก่ อ ให้ เกิ ด
นวัตกรรมดีกว่า หรื ออาจจะใช้ การร่วมมือในเชิงพันธมิตรกันกับหน่วยงานที่มีความพร้ อม กอปรกับ
มีบุคลากรที่มีความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อร่วมกันคิดนวัตกรรมจากความถนัดของกันและกันก็
ได้ ฯลฯ ซึ่ง ถื อได้ ว่าเป็ นการใช้ เทคนิ คการพัฒ นา การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และรับนวัต กรรมจาก
ภายนอก หรื อนวัตกรรมแบบเปิ ดนัน่ เอง
กีรติ ยศยิ่งยง (2552, น. 15) ได้ เสนอว่า จุดกาเนิดหรื อแหล่งที่มาของนวัตกรรม
มาจาก 2 แหล่ง 4 ลักษณะ คือ
1) การคิดค้ นภายในองค์การ
(1) นวัตกรรมที่เกิดจากผู้ผลิตสินค้ าและบริ การ
(2) นวัตกรรมที่เกิดจากผู้ผลิตหรื อเจ้ าของวัตถุดบิ
2) การคิดค้ นภายนอกองค์การ
(1) นวัตกรรมที่เกิดจากลูกค้ าผู้ใช้ สินค้ าหรื อบริการหรื อผู้บริโภค
(2) นวัตกรรมที่เกิดจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
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2.2.11.3 ความส าคัญ ของนวัตกรรม นวัตกรรมก่อให้ เกิ ดความได้ เปรี ยบทาง
การแข่งขัน เนื่องจากองค์การที่สามารถนาเสนอสินค้ า บริ การ และกระบวนการในการทางานใหม่
ๆ ให้ ลกู ค้ าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถในการนาเสนอสินค้ าใหม่ ๆ ให้ กับ
ลูกค้ าได้ รวดเร็ วกว่าคู่แข่งขัน การบริ การที่เป็ นไปอย่ างรวดเร็ ว ประหยัด และมีคณ
ุ ภาพมากกว่า
คู่แข่งขัน และการมีกระบวนการในการทางานที่จะช่วยทาให้ องค์การสามารถทาในสิ่งที่ผ้ ูอื่นไม่
สามารถทาตามและลอกเลียนแบบได้ นอกเหนือจากนัน้ นวัตกรรมยังช่วยให้ องค์การได้ รับการ
ปกป้องทางทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญาจากคู่แข่งขัน ทาให้ คู่แข่งขัน ที่ คิดจะผลิตสินค้ าหรื อบริ การใน
ลักษณะที่ เหมื อนกันจาต้ องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ และที่ สาคัญ ก็ คือการเปลี่ ยนแปลงกฎเกณฑ์ ในการ
แข่งขันเสียใหม่ เพื่อให้ องค์การที่เป็ นเจ้ าตลาดอยูเ่ ดิมต้ องสูญเสียความสามารถที่มีอยูเ่ ดิมไป
องค์การที่ใช้ นวัตกรรมเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความได้ เปรี ยบในเชิงแข่งขัน ไม่
จาเป็ นต้ องมุ่งเน้ นที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว อาทิเช่น สายการบิน Southwest ที่
เป็ นต้ นตารับของสายการบินต้ นทุนต่า (Low Cost) ก็ถือเป็ นนวัตกรรมทางธุรกิจชนิดหนึ่ง ที่ไม่ได้
มุ่งเน้ นทางด้ านเทคโนโลยี แต่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจสายการบิน หรื อในกรณี
ของบริ ษัท Dell ที่ไม่ได้ อาศัยเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งแต่ประการใด แต่มีนวัตกรรมในกระบวนการทางาน
และการให้ บ ริ ก าร ที่ เ ปลี่ ย นแปลงรู ป โฉมของอุต สาหกรรมคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลเสี ย ใหม่
(พสุ เดชะรินทร์ , 2545)
ทัง้ นี ้ ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ (2550, น. 28-29) ได้ กล่าวเพิ่มเติมถึงความสาคัญ
ของนวัตกรรมที่มีต่อองค์การโดยตรงว่า นวัตกรรมเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาระดับความพึง
พอใจในองค์การด้ านคุณภาพ ทังในรู
้ ปของสินค้ าใหม่ บริการใหม่ กระบวนการใหม่ ระบบใหม่ การ
สื่อสารใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรื อแม้ แต่ธุรกิจใหม่ที่มีคณ
ุ ค่ากว่าเดิม ฯลฯ ซึ่งการนาเสนอสิ่งใหม่ที่มี
คุณค่ากว่าเดิมต่อสังคมนัน้ จะทาให้ องค์การได้ ประโยชน์มากมาย อาทิเช่น
1) ทาให้ อยูร่ อดได้ ในโลกอนาคตที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
2) ทาให้ เจริญเติบโตอย่างชาญฉลาด
3) ทาให้ ได้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่า
4) ทาให้ ได้ คณ
ุ ค่าเพิ่มแม้ ในสิ่งที่มีอยูท่ าอยู่
5) ทาให้ ประหยัดในต้ นทุนได้ มาก
6) ทาให้ กระบวนการงานง่ายและรวดเร็วขึ ้น
7) ทาให้ องค์การมีชีวิตชีวา
8) ทาให้ การทางานสนุกสนานมากขึ ้น
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9) ทาให้ มีทางแก้ ปัญหาที่สร้ างสรรค์หลากหลายมากขึ ้น
10) ทาให้ องค์การมีมลู ค่าทรัพย์สินมากขึ ้น
ด้ วยเหตุนี ้การทางานอย่างสร้ างสรรค์ในระบบองค์การนวัตกรรม จึงเป็ นสิ่งที่กาลัง
ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งสู ง ในทุ ก วั น นี ้ หลายบริ ษั ท ทั ง้ Apple, Microsoft, Huwlett Packard,
Pittsburg Plate, Toyota, Sony, Honda ฯลฯ ล้ วนเข้ าร่ วมการแข่งขันเพื่ อเป็ นเจ้ าแห่งนวัตกรรม
ทังสิ
้ ้น
2.2.11.4 ลักษณะของนวัตกรรม เสน่ห์ จุ้ยโต (2548, น. 36) เห็นว่า โดยทั่วไป
แล้ วนวัตกรรมจะมีลักษณะที่คล้ ายคลึง กัน กล่าวคือ ในส่วนของกระบวนการสร้ างนวัตกรรมนัน้
นวัต กรรมเป็ นเรื่ อ งของโอกาสและความน่ า จะเป็ น ใช้ เวลาบ่ม เพาะ มี พื น้ ฐานมาจากความ
ปรารถนาที่สงู ส่ง มีทงการยอมรั
ั้
บและการต่อต้ าน มีทงความส
ั้
าเร็จและความล้ มเหลว ส่วนผลลัพธ์
ของนวัตกรรมนันจะต้
้ องเป็ นการสร้ างสรรค์สิ่งหนึ่งขึ ้นมาใหม่ และเป็ นความคิดที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
จะต้ องสามารถนาไปใช้ ได้ ผลจริ ง รวมทังมี
้ การเผยแพร่ออกไปสู่ชุมชน อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมที่
มักได้ รับความสนใจและยอมรับกันอย่างกว้ างขวางโดยทัว่ ไป มีลกั ษณะที่สาคัญ ดังนี ้
1) เป็ นนวัตกรรมที่ ไม่ซับ ซ้ อนและยากจนเกิ นไป ความยากง่ายของ
นวัตกรรมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการยอมรับและนาไปใช้ หากนวัตกรรมนันมี
้ ลกั ษณะที่ผ้ ใู ช้ เข้ าใจ
ง่าย ใช้ ง่าย และสะดวก การยอมรับและนาไปใช้ ก็เกิดขึ ้นได้ ง่าย ไม่ต้องใช้ เวลาในการเผยแพร่มาก
นัก
2) เป็ น นวัต กรรมที่ ไม่เสี ย ค่าใช้ จ่ายแพงเกิ น ไป นวัต กรรมที่ มี ค วาม
จาเป็ นต้ องใช้ ในรูปของวัสดุอปุ กรณ์และการบารุงรักษาที่มีคา่ ใช้ จ่ายสูง ย่อมได้ รับการยอมรับและ
น าไปใช้ น้ อยกว่ า นวัต กรรมที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยถู ก กว่ า เนื่ อ งจากผู้ใ ช้ จ านวนมากมี ข้ อ จ ากั ด ด้ า น
งบประมาณ ถึงแม้ มีความต้ องการใช้ แต่ขาดงบประมาณก้ ไม่สามารถนามาใช้ ได้
3) เป็ นนวัตกรรมที่สาเร็ จรูป นวัตกรรมที่อานวยความสะดวกในการใช้
มักได้ รับการยอมรับและนาไปใช้ มากกว่านวัตกรรมที่ผ้ ใู ช้ ต้องนาไปจัดทาเพิ่มเติม ซึง่ ผู้ใช้ จะต้ องใช้
เวลาในการจัดเตรี ยมเพิ่มขึ ้น
4) เป็ นนวัตกรรมที่ไม่กระทบกระเทือนต่อบริ บทเดิมมากนัก นวัตกรรม
ที่มีผลกระทบต่อบริ บทเดิมมาก หรื อจาเป็ นต้ องปรับหรื อเปลี่ยนบริ บทเดิมมาก การนาไปใช้ ย่อม
ยากกว่านวัตกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อบริบทเดิม
5) เป็ นนวัตกรรมที่มีผ้ เู กี่ยวข้ องไม่มากนัก นวัตกรรมใดที่ต้องอาศัยคน
หลายกลุ่มเข้ ามาช่วยเหลือเกี่ ยวข้ องด้ วย ทาให้ ผ้ ูใช้ ต้องประสานงานหลายฝ่ าย การนาไปใช้ จึง
ขึ ้นอยู่กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย ย่อมทาให้ เกิดความไม่สะดวกในการใช้ จึงทาให้ การยอมรับหรื อ
การใช้ นวัตกรรมนันยากขึ
้
้น
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2.2.11.5 ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมนันมี
้ ผ้ ูแบ่งออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ไว้
หลากหลาย ซึง่ จากการรวบรวมสามารถแบ่งประเภทต่าง ๆ ของนวัตกรรมได้ ดงั นี ้
1) แบ่ ง ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการน าไปใช้ ส านั ก งานนวัต กรรม
แห่งชาติ (2547, น. 6) แบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
(1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
(2) นวัตกรรมกระบวนการทางองค์การ (Process Innovation)
(3) นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)
2) แบ่ง ตามมุม มองทางเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้ อนี ้ Moore (2006, น.
95-100) ได้ แบ่งประเภทของนวัตกรรมออกเป็ น 4 ประเภท คือ
(1) นวัตกรรมสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
(2) นวัตกรรมที่สร้ างความผูกพันธ์กบั ลูกค้ า
(3) นวัตกรรมของผู้ผลิต
(4) นวัตกรรมที่เป็ นหมวดหมู่
3) นวัต กรรมที่ แบ่ง ตามลัก ษณะการเปลี่ ย นแปลง Dundon (2002,
pp. 9-13) ได้ แบ่งนวัตกรรมตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับการนา
นวัตกรรมมาใช้ ออกเป็ น 3 ประเภท ดังภาพที่ 2.10

นวัตกรรมเชิงประสิทธิภาพ

นวัตกรรมการวิวฒ
ั นาการ

นวัตกรรมการปฏิวตั ิ

ภาพที่ 2.10 แสดงความต่อเนื่องของมูลค่านวัตกรรม (The Innovation Value Continuum)
แหล่ งที่มา: Dundon, 2002, p. 9.
4) แบ่งตามระดับของนวัตกรรม Shapiro (2006, pp. 24-25) เห็นว่า
นวัตกรรมมีความเกี่ยวข้ องกับสมรรถนะขององค์การ กล่าวคือ หากองค์การใดยิ่งมีสมรรถนะสูงขึ ้น
เท่าใด องค์การแห่งนัน้ ก็จะสามารถสร้ างนวัตกรรมและคุณ ค่าเพิ่มได้ ม ากขึน้ ไปเท่านัน้ ซึ่งแบ่ง
นวัตกรรมแบบนี ้ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) นวัตกรรมในการรวบรวมความคิด (Event Idea)
(2) นวัตกรรมกระบวนการทางาน (Process Deliverable)
(3) นวัตกรรมสมรรถนะหลักขององค์การ (Capability Environment)
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Value Added
Capability Environment
Process Deliverable

Event Idea
Sophisticated

ภาพที่ 2.11 แสดงระดับของนวัตกรรม
แหล่ งที่มา: Shapiro, 2006, p. 25.
5) แบ่ ง ตามลั ก ษณ ะของนวั ต กรรม Harvard Business School
(2003, pp. 2-4) แบ่งประเภทของนวัตกรรมตามลักษณะของนวัตกรรมออกเป็ น 2 ประเภทหลัก
ได้ แก่
(1) นวัตกรรมที่เป็ นส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation)
(2) นวัตกรรมที่สร้ างการเปลี่ยนแปลง (Radical Innovation)
2.2.11.6 กระบวนการนวัต กรรม Harvard Business School (2003, pp. 6-7)
เห็นว่า ผู้บริ หาร ผู้ประกอบวิชาชีพ และนักวิชาการหลายท่านต่างมองตรงกันว่า นวัตกรรมเป็ น
กระบวนการซึ่งเริ่ มต้ นจากการกระทาที่สร้ างสรรค์สองอย่าง ได้ แก่ การเกิดและสร้ างความคิดใหม่
และการรับรู้ ถึงสิ่งที่เป็ นโอกาส โดยก่อนอื่นคนต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจที่ ลึกซึง้ เกี่ ยวกับสิ่ง ใหม่
เสียก่อน ซึ่งบางครัง้ การก่อให้ เกิดความคิดใหม่ อาจจะอยู่ในรูปของความเข้ าใจด้ านเทคนิค แต่ยงั
ไม่สามารถจะนาไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างไร ซึ่งส่วนที่จะช่วยให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจได้ ก็คือปั ญหา
(Problem) หรื อโอกาส (Opportunity) ดังภาพที่ 2.13
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การสร้ างความคิดใหม่
(Idea Generation)

การรับรู้ถงึ สิง่ ที่เป็ นโอกาส
(Opportunity Regcognition)

การพัฒนา
(Development)

การใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(Commercialization)

การประเมินความคิด
(Idea Evaluation)

ภาพที่ 2.12 แสดงกระบวนการนวัตกรรม
แหล่ งที่มา: Harvard Business School, 2003, p. xii.
2.2.11.7 ขันตอนการสร้
้
างนวัตกรรม Harvard Business School (2003, pp. 27-76)
มองว่านวัตกรรมเป็ นสิ่งท้ าทายยิ่งในองค์การในปั จจุบนั ซึ่งการจะส่งเสริ มให้ พนักงานแต่ละคนใน
ทีมงานเกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้ นนั ้ ผู้นาองค์การต้ องให้ ความสาคัญและมองเห็นประโยชน์ของ
ความคิดสร้ างสรรค์ ตลอดจนมี กระบวนการสื่ อสารที่ ดี โดยมี ขัน้ ตอนในการสร้ างนวัตกรรม 5
ขันตอน
้
ดังนี ้
1) การค้ นหาความคิดใหม่
2) ผู้บริหารกระตุ้นให้ เกิดความคิดใหม่
3) พิจารณาคุณค่าของนวัตกรรมต่อลูกค้ า
4) ประเมินการนานวัตกรรมไปใช้ ในธุรกิจเบื ้องต้ น
5) การนานวัตกรรมเข้ าสู่ตลาด
จะเห็ น ได้ ว่า กระบวนการสร้ างนวัต กรรม คื อ การน าความคิด เข้ าสู่ต ลาด โดย
องค์การต้ องกาหนดวิธีที่สมเหตุสมผลในการล้ มเลิกความคิดบางอย่างที่ได้ รับการพัฒนามาแล้ ว
บางส่วน แล้ วเลือกความคิดอื่นเพื่อพัฒนาต่อไปจนถึงขันที
้ ่จะนาไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดย
มีกระบวนการกรองความคิดและระบบประเมินความคิดแบบเป็ นขันตอน
้
จากที่กล่าวมาในประการข้ างต้ น พอสรุ ปได้ ว่า นวัตกรรมจะเกิดขึน้ ได้ ต้องได้ รับ
การสนั บ สนุ น จากปั จ เจกและที ม งานต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งการสร้ างนวัต กรรมและสร้ างสรรค์ ก าร
เปลี่ยนแปลงอันจะนาไปสู่การปรับปรุ ง ซึ่งมิ ใช่เฉพาะการวิจยั และพัฒ นาทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเท่านัน้ แต่ผ้ นู าต้ องเริ่มต้ นแล้ วทาความเข้ าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง แล้ วสร้ างสภาพแวดล้ อมที่
ส่งเสริ ม ให้ เกิ ดความคิดใหม่ เพื่ อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดบรรยากาศการสร้ างนวัตกรรมขึน้ และ
ประการที่ ส าคัญ คนต้ องมองว่าการเปลี่ ยนแปลงเป็ นเรื่ องปรกติ ชอบสิ่งท้ าทาย เข้ าถึงข้ อมูลที่
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เกี่ยวข้ องได้ ง่าย ชอบการทดลอง มีความยืดหยุน่ ในการทางาน ต่อจากนันต้
้ องมีการส่งเสริมให้ เกิด
การเรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ เกิดการสร้ างนวัตกรรม ระหว่างนัน้ ก็ต้ องมีการจัดการความรู้
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการนาความรู้มาใช้ สร้ างนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมจะสั มฤทธิ์ผลได้
จะต้ องมีการเรี ยนรู้และจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ
2.2.11.8 การแพร่ น วัต กรรม (Diffusion of Innovation) Roger (1983, pp. 3135) ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า รู ป แบบของการเผยแพร่ น วัต กรรม เมื่ อ กล่ า วอย่ า งสรุ ป แล้ ว สามารถแบ่ ง
องค์ประกอบทังหมดได้
้
4 ประการด้ วยกัน คือ
1) นวัตกรรม (Innovation) ความคิดหรื อสิ่งใหม่ที่บคุ คลค้ นพบ
2) การสื่อสาร (Communication) การเผยแพร่นวัตกรรม ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
และยอมรับกันในสังคม จาเป็ นต้ องใช้ การสื่อสารเพื่อเผยแพร่สิ่งใหม่ โดยองค์ประกอบหลักที่มีสว่ น
เกี่ ยวข้ องในด้ านการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสารที่เป็ นบุคคลซึ่งค้ นพบ หรื อมีความรู้ เกี่ ยวกับนวัตกรรม
นัน้ ๆ ตัวนวัตกรรมที่ ต้องการเผยแพร่ และผู้รับ สารที่ ยังขาดความรู้ หรื อประสบการณ์ เกี่ ยวกับ
นวัตกรรม
3) สมาชิกในระบบสังคม (In a Social System) คือประชากร ซึ่งอยู่
ในระบบสังคมมี องค์ประกอบที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มโดยความแตกต่างที่เกิดขึ ้นนีย้ ่อม
ส่งผลถึงการยอมรับนวัตกรรมที่มีในสังคมด้ วย
4) ระยะเวลา (Overtime) เมื่อบุคคลได้ รับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ ้น
ในสังคม จาเป็ นอย่างยิ่งที่เขาต้ องใช้ เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งใหม่จากผู้นานวัตกรรมเข้ ามา
โดยบุคคลจะยอมรับหรื อปฏิเสธนวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่นนั ้ ขึ ้นอยู่กบั การประเมินผลที่ผ่านกระบวน
การการรับรู้ การทาความเข้ าใจ แล้ วส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมที่จะนาไปประกอบการติดสินใจที่จะ
ยอมรับหรื อปฏิเสธนวัตกรรมนัน้
จากรูปแบบของการเผยแพร่นวัตกรรม ชี ้ให้ เห็นถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้รับ
สารในการยอมรับ นวัต กรรมที่ ถูกน าเข้ ามาสู่ระบบ โดยอาศัยกระบวนการสื่ อ สารซึ่ง ปกติแล้ ว
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจะประกอบด้ วยขันตอนส
้
าคัญ 3 ประการ คือ
1) การประดิษฐ์ คิดค้ น ซึ่งหมายถึงตัวนวัตกรรม โดยอาจพัฒนาขึ ้นเอง
หรื อนาเข้ าจากต่าง ประเทศ สิ่งที่จะต้ องตระหนัก คือ การปรับนวัตกรรมนัน้ ให้ สอดคล้ องกับสภาพ
สังคมให้ มากที่สดุ แม้ นวัตกรรมดังกล่าวจะเป็ นของแปลกใหม่ ซึ่งอาจหมายถึงการค้ นพบในสิ่งที่ไม่
เคยมีมาก่อนหรื อหมายถึงของใหม่ที่รับมาจากการเป็ นของเก่าในที่อื่น หรื อการผสมผสานของเก่า
จนกลายเป็ นของใหม่
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2) การแพร่หรื อการสื่อสาร ถือเป็ นขันตอนหลั
้
งจากที่เกิดนวัตกรรมขึ ้น
แล้ ว และต้ องการนานวัตกรรมนันเข้
้ าไปสูช่ มุ ชน เพื่อการสร้ างความทันสมัยให้ กบั ชุมชนนัน้
3) ผลพวงของการรับนวัตกรรม การแพร่ นวัตกรรมออกไปจะส าเร็ จ
หรื อไม่นนั ้ มิใช่ขึน้ อยู่กับความสามารถของรัฐบาลหรื อผู้ส่งสาร แต่หากขึ ้นอยู่กับชาวบ้ านว่าจะ
ยอมรับนวัตกรรมนันหรื
้ อ ไม่ จึงต้ องอาศัยการประเมินควบคู่ไปด้ วย ซึ่งการประเมินดังกล่าวได้ แ ก่
การประเมินความสมัครใจในการรับนวัตกรรม คุณค่านวัตกรรมในสายตาของบุคคลและที่สาคัญ
คือ ผลกระทบที่เกิดภายหลัง การยอมรับนวัตกรรม เพราะบางครัง้ นวัตกรรมบางอย่างอาจไม่เห็น
ผลได้ อย่างทันทีทนั ใด แต่อาจเกิดขึ ้นภายหลังได้
การแพร่วตั กรรม มักศึกษาโดยให้ ความสาคัญกับกระบวนการตัดสินใจของผู้รับ
สารว่า ยอมรับสาร หรื อนวัตกรรมตามการโน้ มน้ าวของแหล่งสาร หรื อผู้ส่งสารหรื อไม่ เพี ยงใด
โดยลักษณะการศึกษาดังกล่าวจะมีลกั ษณะครอบคลุมเนื ้อหา คือ สื่อนวัตกรรม ปัจจัยในการกรอง
นวัตกรรม แนวทางของผู้รับสาร และการยอมรับนวัตกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) สื่อนวัตกรรม การที่นวัตกรรมจะไปถึงชาวบ้ าน จาเป็ นต้ องอาศัย
ช่องทางการสื่อสารเป็ นสื่อนา ไปสู่บุคคลอื่น โดยสื่อที่สาคัญในการสื่อสารนวัตกรรมมี 4 ประเภท
คือ
(1) สื่อมวลชน หน้ าที่ของสื่อมวลชนที่สาคัญในการแพร่นวัตกรรม
ก็คือ ความสามารถของสื่อมวลชนในการกระจายข่าวสารในวงกว้ าง และเหมาะสมต่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ทังนี
้ ้เพราะเหตุวา่ นวัตกรรมเป็ นเรื่ องแปลกใหม่ เป็ นความรู้ครัง้ แรกจึงเป็ นบทบาท
ที่เป็ นความคาดหวังต่อสื่อมวลชนในการนาเสนอไปยังผู้รับสาร และด้ วยเหตุที่ว่า โครงสร้ าง และ
การดาเนินงานของสื่อมวลชนนัน้ ไม่ได้ คานึงความสัมพันธ์สว่ นบุคคล ดังนัน้ จึงมักเป็ นสารสนเทศ
ที่ทาให้ เข้ าใจง่าย เป็ นเรื่ องกว้ าง ๆ
(2) สื่ อ บุ ค คล โดยทั่ว ไปแล้ ว สื่ อ บุ ค คลในการสื่ อ สารนวัต กรรม
สามารถจัดแบ่งได้ เป็ น 4 ลักษณะ คือ
(2.1) นวัตกร หมายถึง นักทฤษฎี นักประดิษฐ์ และนักวางแผน
เป็ นต้ น ส่วนใหญ่แล้ วนวัตกรมักเป็ นนักวิชาการและนักการเมือง
(2.2) นั ก การสื่ อ สารหลั ก หมายถึ ง นั ก ปฏิ บัติ ก ารที่ รั บ เอา
นวัตกรรมไปเผยแพร่แก่ประชาชน ถือเป็ นตัวเชื่อมระหว่างหลักการ นโยบาย และวิชาการกับสังคม
(2.3) ผู้มี อิทธิ พ ล หมายถึง สื่ อบุคคลกลุ่ม ที่ สามารถโน้ ม น้ าว
หรื อสื่ อกับประชาชนให้ ยอมรับนวัตกรรมนัน้ ๆ เนื่ องจากลักษณะของสื่ อดังกล่าว จ าเป็ นต้ อง
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ค านึ ง ถึ ง มนุ ษ ยสัม พั น ธ์ ที่ เข้ าใจถึ ง สภาพของคนในสัง คม ซึ่ ง มัก มี ป ระสบการณ์ ที่ ส ามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกิดจากความต้ องการอันแท้ จริงของบุคคลได้
(3) หน่วยราชการ อันที่ จริ งหน่วยราชการคล้ ายคลึงกับสื่อบุคคล
เพียงแต่เป็ นสถาบันและมีความเป็ นทางการสูงกว่า โครงสร้ างของหน่วยราชการจึงแตกต่างจากสื่อ
บุคคลเล็กน้ อย และจะสื่อสารเฉพาะกับผู้มาขอรับบริ การ โดยให้ บริการในเรื่ องกว้ าง ๆ หรื อเฉพาะ
ก็ได้ ซึง่ สามารถซักถามในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง โครงสร้ างดังกล่าวจึงเหมาะสมกับการ
ชี ้แนะและช่วยการตัดสินใจ
(4) หน่ ว ยงานเอกชน เป็ นอี ก องค์ ป ระกอบส าคัญ ในการแพร่
นวัตกรรมให้ กับคนในสังคม โดยเข้ ามามีส่วนร่ วมทัง้ ในการสนับสนุน และทาการสื่อสารเพื่ อให้
นวัตกรรมเข้ าถึงยังกลุม่ ประชาชน
2) ปั จจัยการกรองนวัตกรรม แม้ ว่านวัตกรรมบางอย่างเป็ นสิ่งจาเป็ น
แต่ไม่ได้ หมายความว่า ผู้รับสารจะต้ องยอมรับนวัตกรรมนันโดยสิ
้
้นเชิง เพราะเป็ นผลมาจากการ
กรองนวัตกรรม ดังนี ้
(1) ปัจจัยทางสังคม หมายถึงอิทธิพลซึง่ เกิดจากประชาชน
(2) บรรทัดฐาน เป็ นคุณลักษณะที่เป็ นสถาบัน ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้ างขึ ้นและถูกยอมรับว่าเป็ นสภาพแวดล้ อมค่อนข้ างถาวรของ
มนุษย์
(3) ค่านิยม คล้ ายบรรทัดฐาน แต่ไม่มีลกั ษณะเป็ นสถาบัน เพราะ
เป็ นมติร่วมกันต่อคุณลักษณะนัน้ ๆ ชัว่ คราว จัดเป็ นปัจจัยทางสถานการณ์
(4) ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง อิทธิพลที่ถกู หล่อหลอมภายใน
บุคคล จนเป็ นเอกลักษณ์ส่วนบุคคลที่ใช้ ในการกลัน่ กรองสาร และ นวัตกรรมที่มากระทบบุคคล
ได้ แก่
(4.1) อุปนิสัย เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ถูกหล่อหลอมโดย
เงื่อนไขทางสังคมอย่างยาวนาน จึงซึมซาบเข้ าไปถึงจิตใจของบุคคล
(4.2) บุค ลิ ก ภาพ เป็ นเพี ย งท่ า ทางภายนอกของบุ ค คล แต่
สามารถปรับเปลี่ยนได้
3) แนวทางของผู้รับสาร ปั จจัยสาคัญของการแพร่นวัตกรรมในการวัด
ความสาเร็จนัน้ อยู่ที่ผ้ รู ับสารเป็ นอย่างไร ความเข้ าใจในผู้รับสารว่า ผู้รับสารมีทิศทางหรื อแนวทาง
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อย่างไรนัน้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การสื่อสารนวัตกรรมเป็ นอย่างยิ่ง โดยผู้รับสารมี คณ
ุ ลักษณะทัว่ ไป
ดังนี ้
(1) ผู้รับสารแต่ละคนรับสารสนเทศได้ ไม่เท่ากัน
(2) แม้ วา่ ผู้รับสารจะได้ รับสารสนเทศแล้ ว ก็ไม่จาเป็ นต้ องจดจาได้
อย่างถาวรตลอดไป
(3) ประสิทธิภาพของการรับสาร ขึ ้นอยู่กบั การทาหน้ าที่ของสื่อด้ วย
เพราะบทบาทและอิทธิพลของสื่อแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป ในแต่ละขันตอนของการ
้
ยอมรับสาร
(4) บุคคลจะเลือกแหล่งรับสารเสมอ เนื่องจากปัจจัยการกรองสาร
แตกต่างกันไป
(5) การตัดสินใจของผู้รับสารจะง่ายขึ ้นในการเลือกรับสาร หากสาร
นันอยู
้ ่บนพื ้นฐานที่เห็นได้ และมีจริง
(6) การรับสารจะง่ายขึ ้นในบางครัง้ เมื่อผู้รับสารสื่อกันเองในกลุม่
เดียวกัน
(7) ผู้รับสารบางคนอาจมีศกั ยภาพมากกว่าคนอื่น
(8) ผู้รับสารบางคนอาจต้ องการคาปรึกษามากกว่าคนอื่น ๆ
(9) ผู้รับสารบางคนอาจต้ องการเปิ ดรับสารจากแหล่งสารโดยตรง โดย
ไม่ต้องผ่านบุคคลอื่น
(10) สถานภาพเศรษฐกิจสังคมของผู้รับสารไม่เท่ากัน และ
เศรษฐกิจสังคม มักเป็ นตัวกาหนดการยอมรับนวัตกรรมได้ เร็วหรื อช้ า
(11) ในกลุม่ ผู้รับสารมักมีบคุ คลเจ้ าปัญหา แสดงอาการสงสัยต่อ
นวัตกรรม
(12) สิ่งที่ดีสาหรับคนหนึง่ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นสิ่งดีของอีกคนหนึง่
หรื อคนทัว่ ไป
(13) ปัจจัยในการกรองสารมีความสาคัญต่อผู้รับสาร ในการ
ตัดสินใจรับสาร
(14) การศึกษาเป็ นปัจจัยเสริมในการรับสารของบุคคล
(15) การรับสารจะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถใน
การปรับตัวของผู้สง่ สารให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมของผู้รับสาร
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(16) การรับสารจะเกิดความมัน่ ใจ เมื่อผู้สง่ สารไม่ได้ ลอกเลียนแบบ
ซึง่ กันและกัน
(17) ผู้สง่ สารในประชาคมโดยเฉพาะที่เป็ นสื่อบุคคลซึ่งส่งสาร
ทังหลายนั
้
น้ ไมจาเป็ น ต้ องเป็ นบุคคลเดียวกันและสามารถเลือกรับได้ โดยผู้รับสาร
2.2.11.9 การยอมรับนวัตกรรม เป็ นกระบวนการสาคัญในการสร้ างพฤติกรรม
ให้ คล้ อยตามนวัตกรรมที่ส่งออกไปจากแหล่งสาร หลังจากที่ได้ ผ่านสื่อที่ทาหน้ าที่กลั่นกรองและ
เข้ าใจถึงนวัตกรรมรวมทังแนวทางของผู
้
้ รับสาร ด้ วยเหตุนี ้การสร้ างพฤติกรรมที่ยอมรับนวัตกรรม
นัน้ จึง เป็ นองค์ ป ระกอบสุ ด ท้ ายที่ ส าคัญ ซึ่ ง ในส่ ว นของกระบวนการยอมรั บ นวัต กรรม หรื อ
กระบวนการในการยอมรับสิ่งใหม่ (Adoption Process) ซึ่ง Rogers (1983, pp. 36-40) กล่าวถึง
ขันตอนการยอมรั
้
บสิ่งใหม่วา่ มีอยู่ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) ขัน้ รับทราบหรื อขัน้ ตื่นตัว (Awareness Stage) เป็ นขัน้ ที่ บุคคลรู้
ว่ามีความคิดใหม่ สิ่งใหม่ หรื อวิธีปฎิบตั ใิ หม่เกิดขึ ้น แต่ยงั ขาดข้ อมูลเกี่ยวกับสิ่งนัน้
2) ขันสนใจ
้
(Interest Stage) บุคคลเริ่ มมีความสนใจในสิ่งใหม่ และ
พยายามแสวงหาข้ อมูล หรื อความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนัน้
3) ขัน้ ประเมิ นคุณ ค่า (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินคุณ ค่า
ในสมองของตน โดยลองนึกว่าถ้ ายอมรับ เอาสิ่งใหม่นัน้ มาใช้ หรื อปฏิ บัติแล้ ว จะเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ในปัจจุบนั หรื อในอนาคตหรื อไม่ จะให้ ผลคุ้มค่ากับการที่ต้องเสี่ยงหรื อไม่
4) ขันทดลอง
้
(Trail Stage) บุคคลจะนาเอาสิ่งใหม่นนั ้ มาลองใช้ หรื อ
ลองปฏิบตั ใิ นวงจากัดก่อนเพื่อดูวา่ สิ่งนันมี
้ ประโยชน์เข้ ากับสถานการณ์ของตนหรื อไม่
5) ขันยอมรั
้
บ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับสิ่งใหม่และนามาใช้
อย่างสม่าเสมอ
โดยกระบวนการยอมรับนวัตกรรม หรื อการยอมรับในสิ่งใหม่นี ้จะมีปัจจัยต่าง ๆ
เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย ไม่ ว่า จะเป็ น เรื่ อ งของแหล่ ง ข่ าวของกระบวนการในการยอมรั บ สิ่ ง ใหม่
ประสิทธิผลของการสื่อสารมวลชนส่งผลให้ ระยะเวลาที่ใช้ ในการยอมรับแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละกลุ่ม จากการศึกษาประเภทของผู้รับนวัตกรรมในหลาย ๆ กรณีได้ มีผ้ แู บ่งประเภทผู้ยอมรับ
นวัตกรรมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแสดงผลการอธิ บายโดยจาแนกตามลักษณะผู้ยอมรับนวัตกรรม
(Adoption Categorization on the Basic of Innovation) ดังแสดงให้ เห็นในภาพที่ 2.13

การจ
อมรับบนวั
นวัตตกรรม
กรรม
การจาแนกลั
าแนกลักษณะผู
ษณะผู้ย้ ยอมรั
เปอร์
บบ
เปอร์เซ็เซ็นนต์ทต์ี่มทีกม่ ารยอมรั
ีการยอมรั

เปอร์เซ็นต์ทีม
่ ก
ี ารยอมร ับ
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2.5%

13.5%

34%

34%

16%

อมรับบ ผูย้ ผูอมรั
้ ยอมรั
นะนาา ผูผูน้ นาความ
าความ ผู้ย้ อมรั
ผูแผู้ ้ แนะน
อมรับบ ผูผูย้ ยอมรั
บ บช้ าสุดผูหรืไ้ ม่อ
นวกรรม
ช้ช้ าา
นน
ช้ับาที่สพวกล้
ุ ด ายอมรั
เร็เร็วว
หลัง บเลย
นวัตกรรม คิคิดดเห็
เห็ระยะเวลาในการยอมร
ผู้ยอมรับ

ระยะเวลาในการยอมรั
ระยะเวลาในการยอมรั
บ
ช้ า

ภาพที่ 2.13 แสดงการจาแนกลักษณะผู้ยอมรับนวัตกรรม
แหล่ งที่มา: Rogers, 1983.
จากภาพที่ 2.13 จะเห็นได้ ว่า ผู้รับสารในสังคมอาจถูกจาแนกถึงความแตกต่างใน
การรับนวัตกรรม ออกเป็ นประเภท ดังนี ้
1) ผู้ แนะน านวั ต กรรมหรื อ นวั ต กร (Innovators) คื อ ผู้ ชอบการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นบุคคลกลุ่มแรกที่มีบทบาทในฐานะเป็ นผู้บุกเบิก หรื อแนะนานวัตกรรมแก่ผ้ ูอื่น
ด้ วย จึงเป็ นผู้นาทางการสื่อสารนวัตกรรม ซึ่งอาจจะต้ องศึกษาและมีความรู้ เกี่ ยวกับนวัตกรรม
นัน้ ๆ เป็ นอย่างดี ทาให้ มีปริมาณน้ อยราวร้ อยละ 3 ของผู้รับสารทังหมด
้
2) ผู้ย อมรั บ นวัต กรรมง่ าย (Early Adopters) คื อ เป็ น กลุ่ม ที่ เข้ าใจ
และยอมรับนวัตกรรมได้ ค่อนข้ างรวดเร็ ว และมีความคิดเห็นสอดคล้ องกับนวัตกรรมใหม่ จึงเป็ น
บุคคลกลุ่มแรกที่มีอิทธิพลในการชักชวนให้ คนอื่น ๆ สังคมปฏิบตั ิตาม แต่ลกั ษณะบุคคลในกลุ่มนี ้
ก็ยงั มีปริมาณค่อนข้ างน้ อย คือ ราวร้ อยละ 13 ของผู้รับสาร
3) ผู้ยอมรับเร็ ว (Early Majority) เป็ นกลุ่ม ผู้คล้ อยตามที่อยู่ระหว่าง
ผู้รับกลุ่มแรกกับผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมช้ ากว่า หมายถึง เมื่อรับนวัตกรรมจากผู้นาความคิดเห็นแล้ ว
จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการรับนวัตกรรมนันได้
้ เร็ วกว่ากลุ่มอื่น และ
เป็ นกลุ่ม ส าคัญ ที่ จะส่งผลให้ นวัตกรรมที่ เกิ ดขึน้ นัน้ แพร่ หลายไปสู่สังคมได้ โดยบุ คคลกลุ่มนี ม้ ี อยู่
ประมาณร้ อยละ 34
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4) ผู้ ยอมรั บ ช้ า (Late Majority) เป็ นกลุ่ ม ผู้ คล้ อย ตามยอมรั บ
นวัตกรรมช้ าหรื อในระดับกลาง ๆ กลุ่มนี ้จะยอมรับนวัตกรรมตามผู้นาความคิดเห็นหรื ออาจตาม
กลุ่มผู้รับเร็ ว กล่าวคือ จะยอมรับนวัตกรรมก็ตอ่ เมื่อคนในสังคมยอมรับและใช้ นวัตกรรมดังกล่าว
แล้ ว รวมถึงบรรทัดฐานฐานทางสังคม เศรษฐกิจ อาจเป็ นแรงผลักดันที่ส่งผลให้ บุคคลในกลุ่มนี ้
ยอมรับนวัตกรรมดังกล่าวในที่สดุ
5) ผู้ยอมรับช้ าที่สดุ หรื อกลุ่มล้ าหลัง (Laggard) เป็ นกลุ่มผู้คล้ อยตาม
ยอมรับนวัตกรรมช้ าที่สุด หรื อก้ าวไปไม่ทนั กลุ่มอื่น เพราะผู้นาความคิดเห็น หรื อกลุ่มทางสังคม
แทบไม่มีอานาจในการผลักดันให้ บุคคลกลุ่มนี ้ยอมรับนวัตกรรมได้ เลย ทาให้ เกิดความไม่เข้ าใจ
และอาจไม่ยอมรับนวัตกรรมได้ จึงต้ องใช้ ความพยายามและเวลาในการโน้ มน้ าว เพื่อให้ บุคคล
กลุม่ นี ้เกิดการยอมรับนวัตกรรม แต่ในขณะเดียวกันเมื่อบุคคลกลุม่ นี ้ยอมรับนวัตกรรมที่เกิดขึ ้นแล้ ว
นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็ นเรื่ องปกติที่ยอมรับและปฏิบตั ิกนั จนเคยชินสาหรับคนทัว่ ไป

2.3 สรุ ปประเด็นจากการทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ข้ างต้ น จะพบว่ามีการขยายตัวของสื่อสาธารณะจากที่มีอยูเ่ ดิมเพิ่มมากขึ ้น อันเกิดจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสาร จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการสื่อสารทางการเมืองตลอดจนการ
พัฒนาทางการเมือง ซึง่ สามารถสรุปเป็ นประเด็นที่สาคัญได้ ดังภาพที่ 2.14
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การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างการสือ่ สาร

โครงสร้ างการสือ่ สารแบบเดิม

โครงสร้ างการสือ่ สารแบบใหม่

แนวคิดสัญญวิทยาและการสร้ างความหมาย

สือ่ สังคมออนไลน์

นวัตกรรมและ

และสือ่ ใหม่

การยอมรับนวัตกรรม

อินเทอร์ เน็ตมีม
(Internet Meme)
การสือ่ สารทางการเมือง
ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ภาพที่ 2.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและทฤษฎีตา่ ง ๆ ในการศึกษา
จากภาพที่ 2.14 อธิ บายได้ ว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลโลยีทางการ
สื่ อ สาร ท าให้ ก ารสื่ อ สารทางการเมื อ งไทยเกิ ด การไหลเวี ย นไปตามโครงสร้ างการสื่ อ สารที่
บู ร ณาการกั น ระหว่ า งโครงสร้ างการสื่ อ สารแบบเดิ ม ที่ ใ ช้ การกระจายออกจากศู น ย์ ก ลาง
(Hierararchical Structure) กับโครงโครงสร้ างการสื่อสารแบบใหม่ที่เป็ นแบบเครื อข่าย (Nestcast
Structure) เช่น เดี ย วกับ ประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว โดยโครงสร้ างการสื่ อ สารแบบเดิ ม จะท าหน้ า ที่
แพร่ กระจายข้ อมูล ข่าวสาร ในขณะที่ การสื่ อสารตามโครงสร้ างใหม่จ ะท าหน้ าที่ สื่ อ สารกัน ใน
เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ จนท าให้ การสื่ อ สารตามโครงสร้ างเดิ ม มี ค วามส าคัญ ลดลงไป ซึ่ ง
โครงสร้ างการสื่อสารรู ปแบบใหม่ส่วนใหญ่สร้ างขึ ้นนอกการกากับของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็ นอีเมล์
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บล็ อก ทวิตเตอร์ การส่งข้ อความสัน้ ในโทรศัพ ท์ มื อถื อ เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) ฯลฯ มี
ลักษณะเป็ นการแยกกันระหว่างโครงสร้ างการสื่อสารของรัฐกับโครงสร้ างการสื่อสารสาธารณะ
อย่างชัดเจน
ผลกระทบจากการสื่ อ สารรู ปแบบใหม่ที่ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีลักษณะเป็ นการ
สื่อสารตามแนวนอน ผนวกกับการสื่อสารแบบเดิมที่มีโครงสร้ างแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง
และมีลกั ษณะของการสื่อสารแบบช่วงชันบั
้ งคับบัญชาในภาครัฐ แต่แตกต่างไปจากโครงสร้ างการ
สื่อสารแบบตาข่ายที่เกิดขึ ้นใหม่ เนื่องจากโครงสร้ างของการสื่อสารที่เกิดขึ ้นมาใหม่นนั ้ ทังในระดั
้
บ
เครื่ องมือและระดับโครงสร้ าง ส่งผลต่อการสื่อสารและสังคมที่แตกต่างกันไปตามลักษณะดังกล่าว
โดยการสื่อสารทางการเมืองของไทยจะมีลกั ษณะของการปะทะกันกับภาครัฐ หรื อระหว่างผู้สร้ าง
กฎและผู้กากับกติกากับผู้ถูกกระทา ฯลฯ ในขณะที่ สื่อใหม่ ที่มี โครงสร้ างแบบเครื อข่าย จะเป็ น
เครื่ องมือ เป็ นทรัพยากร และเป็ นพลังของฝ่ ายต่อต้ านรัฐ ดังนัน้ โครงสร้ างของโอกาสทางการเมือง
จึงมิใช่เพียงทาหน้ าที่กาหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวในการสื่อสารในสังคมได้ เท่านัน้ แต่การสื่อสาร
ในสังคมก็มีสว่ นกาหนดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างและโอกาสทางการเมืองด้ วยเช่นกัน
เมื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบความคิดของมนุษย์ที่ถือเป็ นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเรา
ผนวกกับแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและการยอมรับนวัตกรรม ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคม
ออนไลน์และสื่อใหม่ รวมทัง้ งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการสื่อสารทางการเมือง ทาให้ พบว่าการใช้
อินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่อใหม่ในการสื่อสาร ถือได้ วา่ เป็ นสิ่งที่กาลังสาคัญและได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้น ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่า โครงสร้ างการสื่อสารของเว็บ 2.0 ได้ เปลี่ยนโครงสร้ างการสื่อสารจากการอ่าน
แต่เพี ยงอย่างเดียว ไปเป็ นการร่ วมเขี ยนและผลิตข้ อมูลข่าวสารได้ ด้ วย จึง เกิด การปลดปล่อย
พันธนาการของสถานะความเป็ นตัวกลางของการสื่อสารแบบเดิมไป ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างในการสื่อสารที่มีความเข้ มข้ นและสลับซับซ้ อนมากขึ ้น สะท้ อนให้ เห็นว่าสื่อในรู ปแบบ
ใหม่เป็ นสื่อที่มีความสามารถมากกว่าสื่อมวลชนแบบเดิมทัว่ ไป ที่เคยทาหน้ าที่แต่เพียงกระจายตัว
ออกไปในสังคมเท่านัน้
การใช้ สื่อเป็ นส่วนประกอบในการสร้ างปรากฎการณ์ทางการเมืองของไทยที่ผ่านมา ผนวก
กับการจัดกิจกรรมทางการเมืองเพื่อสร้ างประเด็นเชิงรุ กต่อสาธารณะ จนสามารถสร้ างการสื่อสาร
ทางการเมืองผ่านโลกไซเบอร์ และลดการถูกปิ ดกัน้ โดยรัฐบาลได้ ดังจะเห็นได้ จากในภาคชนบท
ของประเทศไทย มีการติดตังจานรั
้
บสัญญาณดาวเทียม วิทยุชมุ ชน การเข้ าถึงระบบอินเทอร์ เน็ต
การใช้ อินเทอร์ เน็ต ในโทรศัพ ท์ มื อถื อ ฯลฯ ทาให้ มี การสร้ างช่องทางการสื่อสารแบบใหม่ผ่าน
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เครื อ ข่ายสัง คมออนไลน์ ขึน้ มา โดยมี ข้อ มูล ข่าวสารทางการเมื อ งเป็ น ประเด็น ในการสนทนา
แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจากการสื่อสารในเรื่ องทัว่ ไปในชีวิตประจาวันด้ วย
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ภายใต้ สังคมข้ อมูลข่าวสาร (Information Society) การสื่อสารทาง
การเมื อ งมี ก ารพัฒ นารู ป แบบและวิ ธี ก ารสื่ อ สารไปอย่า งมาก อัน เป็ น ผลมาจากการพัฒ นา
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบนั พบว่าการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์เป็ น
วิธี การสื่ อสารที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพที่ ได้ รับ ความสนใจเพิ่ ม มากขึน้ และในการสื่ อสารโดยใช้ สั งคม
ออนไลน์นนั ้ “อินเทอร์ เน็ตมีม” (Internet Meme) ถือได้ ว่าเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารที่สาคัญที่มี
อนาคตและกาลังได้ รับความสนใจจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง จึงควรมีศึกษาพัฒนาการของการใช้
อิน เทอร์ เน็ ต มี ม ในการสื่ อ สารทางการเมื อ งไทย (Thai Political Communication) บทบาทของ
อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ทางการเมื อ งในสื่ อ สัง คมออนไลน์ (Social Network) ของไทย และนวัต กรรม
อินเทอร์ เน็ต มี ม ในสื่ อสัง คมออนไลน์ มี ผลต่อการสื่ อสารทางการเมื องของไทยอย่างเป็ น ระบบ
เพื่ อให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ าใจตลอดจนน าเอานวัตกรรมอิน เทอร์ เน็ ต มี ม มาประยุกต์ ใช้ ในการ
สื่ อ สารทางการเมื อ งโดยน าเอากรณี ก ารคัด ค้ า นร่ า งพระราชบัญ ญั ตินิ รโทษกรรม มาใช้ เป็ น
กรณีศกึ ษาเพื่อชี ้ให้ เห็นว่านวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมเป็ นรูปแบบของการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ
ทางการเมืองรูปแบบหนึง่ ในอนาคตที่จะถึงนี ้

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์
ที่สาคัญ 3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีมในสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ใช้ ในการสื่ อสารทางการเมืองเพื่ อคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ.
2556 ประการที่สองเพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารของอินเทอร์ เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ ใน
การสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 และประการ
ที่ ส ามเพื่ อศึกษาผลของนวัตกรรมอิน เทอร์ เน็ ตมี ม ในสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ ใช้ ในการสื่ อสารทาง
การเมืองต่อการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิง
คุณภาพดังนี ้

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัย นี เ้ ป็ น การวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยเลื อ กกรณี ศึก ษาการ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 โดยจะการศึกษาถึงรูปแบบในการโพสต์เพื่อ
แสดงความเห็ น ทางการเมื อ งจนกลายเป็ น อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ประเภทของอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ทาง
การเมือง ช่องทางในการสื่อสู่กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายจน
ส่งผลกระทบต่อการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก
ดังนี ้
3.1.1 เป็ นกรณีศกึ ษาทางการเมืองในปัจจุบนั ที่มีการนาเอาอินเทอร์ เน็ตมีมมาประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกันชัดเจนที่สดุ โดยในครัง้ นี ้จะศึกษาเฉพาะอินเทอร์ เน็ตมีมของกลุ่มฝ่ ายคัดค้ านร่าง
พระราชบัญ ญั ติ นิ ร โทษกรรมนี เ้ ท่ า นัน้ ซึ่ ง ประกอบด้ วย เฟซบุ๊ ก ล้ านชื่ อ ต้ า นล้ างผิ ด คดี โ กง
(https://th-th.facebook.com/antiamnesty) เฟซบุ๊ก นิ สิ ต จุฬ าฯ ไม่เอานิ รโทษกรรม (https://thth.facebook.com/.../นิสิตจุฬาฯไม่เอานิรโทษกรรม) เฟซบุ๊กชาวนิด้าร่วมใจคัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษ
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กรรม (http://th-th.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊ก นิ สิ ต เกษตรต่อ ต้ าน พ.ร.บ. นิ รโทษกรรม
(http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty) เว็บไซต์องค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ (www.anticorruption.
in.th/) และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ได้ รับความนิยม (สถานีโทรทัศน์บลูสกายทีวี
สถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีนิวส์) เนื่องจากกลุ่มของเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ที่กล่าวมา
ข้ างต้ นนี ้ มีการใช้ มีมในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมอย่างต่อเนื่อง
และมีปริ มาณมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับเฟซบุ๊กและเว็บไซต์อื่น ๆ ในขณะที่ ข้อมูลของกลุ่มสนับสนุน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหาได้ ยาก เนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่สง่ ผลต่อความมัน่ คงของชาติ จึงถูก
ระงับ โดยกระทรวงสารสนเทศและการสื่ อ สาร (Ministry of Information and Communication
Technology: ICT) ข้ อมูลที่เหลืออยูจ่ งึ มีอยูไ่ ม่มากนัก
3.1.2 เป็ นรูปแบบการสื่อสารทางการเมืองที่ยงั ไม่มีการศึกษาวิจยั ทางนิเทศศาสตร์ มาก่อน
ในที่นี ้จึงเลือกวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพใน 2 วิธีด้วยกัน คือ
1) การสัม ภาษณ์ (Informal Interview) โดยสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก ผู้พ ัฒ นา
แอปพลิเคชั่นชื่อ “สร้ างป้ายคัดค้ านในรู ปแบบของคุณ ” ซึ่งได้ รับความนิยมนาป้ายมาใช้ ในการ
คัด ค้ า นร่ า ง พ.ร.บ. นิร โทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 มากที ่ส ุด ในฐานะผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key
Informants) เกี่ยวกับที่มาการพัฒนา และความสาเร็จของแอปพลิเคชัน่ ดังกล่าว
2) การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) จะศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความ
ทางวิช าการ ผลการวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง โดยมี เอกสารหลักได้ แก่ การประชาสัม พันธ์ ทางการเมื อง
(ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2550), การสื่ อ สารทางการเมื องกับ กระแสโลกาภิ วัตน์ (ยุท ธพร อิส รชัย ,
2551), ร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การ
แสดงออกของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 (สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา, 2556), อินเตอร์ เน็ตกับ
การเมืองไทย (ยุทธพร อิสรชัย, 2547), การสื่อสารทางการเมือง: ศึกษากรณี การรณรงค์หาเสียง
เลือกตังทั
้ ว่ ไปของพรรคไทยรักไทย (นันทนา นันทวโรภาส, 2548), นิเทศศาสตร์ กับการเรี ยนการ
สอน CSR (กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, 2556) และปรากฏการณ์ ความขัดแย้ งทางการเมืองในเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ (ธาม เชื ้อสถาปนศิริ, 2553) ฯลฯ ตลอดจนข้ อมูลในเว็บไซต์หลักที่ได้ รับการยอมรับ
ว่าเป็ นผู้สนับสนุนและผู้คดั ค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในรูปแบบของข้ อความ ภาพ ภาพ
ผสมข้ อความ และคลิ ป วิดีโอ ได้ แก่ เฟซบุ๊กล้ านชื่ อต้ านล้ างผิดคดีโกง (https://th-th.facebook
.com/antiamnesty) เฟซบุ๊กนิสิตจุฬาฯ ไม่เอานิรโทษกรรม (https://th-th.facebook. com/.../นิสิต
จุ ฬ าฯไม่ เ อานิ ร โทษกรรม) เฟซบุ๊ กชาวนิ ด้ าร่ ว มใจคั ด ค้ าน พ.ร.บ.นิ ร โทษกรรม (http://thh.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊ กนิ สิ ต เกษตรต่ อ ต้ าน พ.ร.บ.นิ ร โทษกรรม (http://th-th
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.facebook.com/KasetAntiAmnesty) เว็ บ ไซต์ อ งค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น (www.anticorruption
.in.th/) และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศผ่านดาวเทียมที่ได้ รับความนิยม (สถานีโทรทัศน์บลูสกายทีวี
สถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีนิวส์) ฯลฯ

3.2 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Literature Review) ในบทที่ 2 สามารถ
นามาจัดเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) ได้ ดงั ภาพที่ 3.1 โดยอธิบาย
ได้ ว่า ความก้ า วหน้ าของเทคโนโลยี ส ารสนเทศท าให้ เกิ ด ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ขึน้ กอปรกับ การ
เกิดปรากฎการณ์ทางการเมืองที่หลากหลายของประเทศไทย ทาให้ มีการสื่อสารทางการเมืองขึ ้น
ระหว่างบุคคล กลุ่ม พรรค และสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ โดยสามารถจาแนกประเภทต่าง ๆ ได้
คือ ประเภทการ์ ตนู ล้ อเลียนนักการเมือง หรื อการที่เกิดดาราจาเป็ นขึ ้นมาเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมโดยมี
ส่วนเกิดขึ ้นมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นในกรณี ของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ อดีตรัฐมนตรี กระทรวง
คมนาคม ซึ่งจะมี ส่วนประกอบหลัก ๆ ของ Mode ทางการเมื องคือ 1) ภาพล้ อเลี ยน 2) การใช้
ข้ อความทางภาษา และ 3) การใช้ รูปภาพและข้ อความผสมกัน ซึ่งมีการส่งต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ
อาทิเช่น เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่ อง โดยเนื อ้ หาบนเฟซบุ๊ก จะค่อนข้ างแสดงความเป็ น
กระแสของสังคม ในขณะที่บนเว็บไซต์จะมีลกั ษณะเป็ นการแสดงข้ อมูลเป็ นส่วนใหญ่ ดังจะพบได้
จากกรณีของการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 ที่มีทงการสนั
ั้
บสนุนและการ
คัดค้ านในรูปแบบของการใช้ สญ
ั ลักษณ์ และวาทกรรมทางการเมืองโดยส่วนหนึ่งใช้ กระบวนการ
สื่อสารทางการเมืองบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต อย่างหลากหลาย จนกระทัง่ ส่วนหนึ่งพัฒนามาเป็ น
“นวัตกรรมอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม การคัด ค้ าน ร่ าง พ.ร.บ. นิ รโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556” ซึ่ง มี ห ลาย
ประเภทและหลากหลายช่องทางที่ใช้ ในการสื่อสารด้ วยกัน และเมื่อได้ รับความนิยมจากมวลมหา
ประชาชนอย่างล้ นหลาม ก็ส่งผลกระทบทางการเมืองในระดับมหภาค โดยมีการนามาประยุกต์ใช้
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ในการต่อต้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม กันอย่างแพร่หลายจนประสบความสาเร็ จ
ในที่สุด ซึ่งเมื่อนากรอบสรุปผลการศึกษาในบทที่ 2 มาพิจารณาในภาพรวมแล้ ว จะสามารถสรุ ป
เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) ในครัง้ นี ้ ได้ ดงั ภาพที่ 3.1
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ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรากฏการณ์ทางการเมือง

: การเกิดขึ ้นของอินเทอร์ เน็ต

ของประเทศไทย

การสือ่ สารทางการเมือง
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
สัญลักษณ์ วาทกรรม
และคลิปวิดีโอทางการเมือง
นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม
1.รูปแบบประเภทของอินเทอร์ เน็ต
มีม
2. ช่องทางการสือ่ สารของมีม

ร่างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมในปี
พ.ศ. 2556

ผลการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตมีมในการสือ่ สารทางการเมืองไทย

ภำพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่ องนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทาง
การเมืองไทย: ศึกษากรณีการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556

3.3 รู ปแบบกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการ
คัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” งานวิจัยนี เ้ ป็ นการศึกษาเชิงคุณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยน าแนวคิ ด ทางด้ า นปรากฏการณ์ นิ ย ม (Phenomenology) มาใช้
กล่าวคือ มองว่ามนุษย์เป็ นผู้สร้ างบริ บทหรื อสถานการณ์ ทางการเมืองขึ ้น เพราะมนุษย์เป็ นส่วน
หนึง่ ของสภาวการณ์ทางการเมืองหรื อระเบียบสังคมนัน้ ซึง่ นักปรากฏการณ์นิยมเชื่อว่า มนุษย์เป็ น
นักสร้ างสรรค์หรื อผู้สร้ าง กล่าวคือ เป็ นผู้ที่มีความคิด ความอ่าน และสร้ างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
สังคม จากเรื่ องเล็กไปสู่เรื่ องใหญ่ จนรวมกัน เป็ นสังคม มนุษย์จึงเป็ นผู้สร้ างสังคมขึ ้น ทฤษฎีนี ้มุ่ง
แสวงหาความจริงที่เกิดขึ ้นในสังคม มุง่ ศึกษาวิเคราะห์ให้ เกิดความเข้ าใจ ตลอดจนทาให้ เกิดภาพที่
สะท้ อนมุมมองในมิตติ า่ ง ๆ ทังที
้ ่ตวั บุคคลและปัจจัยที่สนับสนุนตัวบุคคล
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงของปัญหาและองค์ความรู้ที่ใช้ ในการศึกษา
ปัญหานาการวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง

ระเบียบวิธีศกึ ษา

1. รูปแบบและประเภทของ

1.1 แนวคิดและงานวิจยั เกี่ ยวกับการสื่อสาร การวิเคราะห์ เนื อ้ หา
อินเทอร์ เน็ตมีมในการคัดค้ าน ทางการเมือง
(Content Analysis)
ร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ. 2556 มีกี่
รูปแบบและกี่ประเภท
อะไรบ้ าง?
2. ช่องทางในการใช้
2.1 แนวคิดและงานวิจยั เกี่ ยวกับการสื่อสาร การวิเคราะห์ เนื อ้ หา
อินเทอร์ เน็ตมีมเพื่อคัดค้ าน ทางการเมือง
(Content Analysis)
ร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษ 2.2 สื่อสังคมออนไลน์ สื่อใหม่ อินเทอร์ เน็ตมีม
และการวิเคราะห์ผล
กรรมในปี พ.ศ. 2556 และการยอมรับนวัตกรรม
การสัมภาษณ์
ในสื่อสังคมออนไลน์
2.3 รายงานผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
(Social Media) มีกี่
ช่องทาง อะไรบ้ าง ?
3. การนานวัตกรรม
3.1 แนวคิดและงานวิจยั เกี่ ยวกับการสื่อสาร การวิเคราะห์ เนื อ้ หา
อินเทอร์ เน็ตมีมไปใช้ ในการ ทางการเมือง
(Content Analysis)
คัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษ 3.2 ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
และการวิเคราะห์ผล
กรรมในปี พ.ศ. 2556 ส่งผล 3.3 รายงานผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การสัมภาษณ์
ทางการเมืองอย่างไรบ้ าง ?

3.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” ครัง้ นี ้ จะใช้ เทคนิคในการศึกษาเพื่อให้
เข้ า ถึ ง สาระและแก่ น แท้ ในประเด็ น ที่ ต้ อ งการศึก ษาอย่ างแท้ จ ริ ง โดยพิ จ ารณาจากการมี ม ติ
เห็ น ชอบของคณะกรรมาธิ ก าร (กมธ.) วิ ส ามัญ พิ จ ารณาร่ า ง พ.ร.บ. นิ ร โทษกรรมของสภา

93
ผู้แทนราษฎรไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงมวลมหาประชาชนออกมาคัดค้ านและ
รัฐบาลได้ ประกาศยุบสภาตลอดจนแถลงว่าจะไม่มีการนาร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวกลับมาใช้
อีกในอนาคตในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมทัง้ สิ ้น 53 วัน โดยจาแนกเครื่ องมือในการศึกษา
ออกเป็ น 2 ส่วนด้ วยกัน คือ
3.4.1 กำรศึกษำวิจัยเอกสำร (Documentary Study)
โดยใช้ การศึกษาค้ น คว้ าจากเอกสารต าราทางวิช าการ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังในสื
้ ่อสังคมออนไลน์ทางอินเทอร์ เน็ต โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ต่อการสื่อสารทางการเมืองไทย และใช้
วิธีการรวบรวมข้ อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้ องกับมีมการเมืองไทย เช่น โดยมีเอกสารที่ใช้
ค้ นคว้ าหลัก ๆ คือ เอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ตามลาดับ ที่เกี่ยวข้ องกับ
อินเตอร์ เน็ตมีม ทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนอื่นที่ใช้ ค้นคว้ ารองลงมา ได้ แก่ ภาพและ
วาทกรรมต่า ง ๆ ที่ ป รากฏในเฟซบุ๊ ก และเว็ บ ไซต์ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ฯลฯ โดยในส่ ว นที่ เป็ น
ข้ อพิ จารณาที่ เกี่ ยวกับการใช้ นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมี ม ในสื่ อสังคมออนไลน์ต่อการสื่ อสารทาง
การเมืองของไทยนัน้ ประกอบไปด้ วยแนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ ตลอดจนสารสนเทศ
การศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับระบบการสื่อสารทางการเมืองของไทย ซึ่งเป็ นเอกสารประเภทต่าง ๆ
ทังภายในและต่
้
างประเทศ รวมทังข้
้ อมูลทางวิ ชาการที่ได้ จากการสืบค้ นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อ
ทางเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ทังหมด
้
โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มฝ่ ายคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ซึ่ง
ประกอบด้ วย
1) เฟซบุ๊กล้ านชื่อต้ านล้ างผิดคดีโกง (https://th-th.facebook.com/antiamnesty)
2) เฟซบุ๊กนิสิตจุฬาฯ ไม่เอานิรโทษกรรม (https://th-th.facebook.com/.../ นิสิต
จุฬาฯไม่เอานิรโทษกรรม)
3) เฟซบุ๊กชาวนิด้าร่วมใจคัดค้ าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com
/nidamob)
4) เฟซบุ๊กนิสิตเกษตรต่อต้ าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com
/KasetAntiAmnesty)
5) เว็บไซต์องค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ( www.anticorruption.in.th/)
6) เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศผ่านดาวเทียมที่ได้ รับความนิยม (สถานีโทรทัศน์ บลู
สกายทีวี สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีนิวส์)
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โดยมี เกณฑ์ ในการคัดเลื อกคือ มุ่งเน้ น ในส่วนของเนื อ้ หาในแต่ละส่วนที่ มี รูปแบบการ
นาเสนอที่เผยแพร่และส่งผลกระทบต่อบุคคลสาธารณะทัว่ ไปจนก่อให้ เกิดเป็ นกระแสสังคมขึ ้นมา
3.4.2 กำรสัมภำษณ์ (Interview)
โดยสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก (In-depth Interview) นายคุณั ช ฉั ต รพรมงคล นัก ศึก ษา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ผู้พัฒ นาจน
กลายเป็ นแอปพลิเคชัน่ “สร้ างป้ายคัดค้ านในรูปแบบของคุณ ” ซึ่งได้ รับความนิยมนาป้ายมาใช้ ใน
การคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมากที่สุด เป็ นการสัมภาษณ์ ในฐานะผู้ให้ ข้อมูลหลัก
(Key Informants) เกี่ ยวกับที่ ม า การพัฒ นา และความส าเร็ จ ของแอพพลิเคชั่น ดัง กล่าว ตัง้ แต่
เริ่ ม ต้ น ของการคัด ค้ า นร่ า งพระราชบัญ ญั ตินิ รโทษกรรม จนกระทั่ง มี ก ารน าเอามาพัฒ นาจน
กลายเป็ นแอพพลิเคชัน่ ข้ างต้ น โดยผู้ศึกษาจะตังค
้ าถามแบบปลายเปิ ด (Open End) ให้ ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้ มากที่สดุ

3.5 แหล่ งจัดเก็บข้ อมูล
การศึกษาศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษา
กรณีการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” ประกอบด้ วยกลุ่มเป้าหมายใน
การจัดเก็บข้ อมูล 2 กลุม่ คือ
3.5.1 เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ ท่ ไี ด้ รับควำมนิยมในสื่อสังคมออนไลน์
เป็ นเว็บไซต์และเฟซบุ๊กที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลทัง้ ที่ คัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญั ติ
นิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชน ในปี พ.ศ. 2556 ที่มีผ้ ทู ี่เข้ าไปโพสต์ข้อมูลสนับสนุนหรื อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิร
โทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชนในปี พ.ศ. 2556 ในสังคมออนไลน์ ทังในรู
้ ปแบบของป้าย ภาพ ข้ อความ คลิปวิดีโอ ฯลฯ
จากสื่อสังคมออนไลน์ที่คดั เลือกมาเป็ นกลุม่ ตัวอย่างข้ างต้ น อันได้ แก่
1) เฟซบุ๊ก (Facebook) คงยากที่จะปฏิเสธว่าในอินเทอร์ เน็ตโดยเฉพาะสื่อสังคม
ออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊ก ถื อเป็ นช่องทางส าคัญ ช่องทางหนึ่งที่ ได้ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการ
สื่อสารทางการเมืองไปอย่างพลิกโฉม จนอาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นการปฏิวตั กิ ารสื่อสารทางการเมืองไทย
ก็ได้
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การแพร่ กระจายของเฟซบุ๊ก ในปั จจุบัน ถื อว่ากว้ างขวางที่ สุดในบรรดาสื่อสังคม
ออนไลน์ทงมวลด้
ั้
วยสถิติจานวนผู้ใช้ ทัว่ โลกอยูท่ ี่ 701 ล้ านคน และจานวนผู้ใช้ ในประเทศไทยอยู่ที่
10.9 ล้ านคน (“รู้จกั กับอินเทอร์ เน็ตมีม,” 2557) จึงเป็ นที่นา่ สนใจว่า ผู้ใช้ จานวนมากใช้ เฟซบุ๊กเป็ น
พื ้นที่ สื่อสารทางการเมือง เพื่อเปิ ดรับ และแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารทางการเมือง ด้ วยการแสดง
ความคิดเห็น การแบ่งปั นเนือ้ หาผ่านลิงค์ (Link) ร่ วมกับเพื่อน ๆ ในเครื อข่ายกลุ่มเพื่อนในสังคม
ออนไลน์ หรื อเพื่อแสดงอัตลักษณ์ทางการเมือง (เช่น เป็ นเหลือง แดง หรื อซาหริ่ม เป็ นต้ น)
นอกจากจะท าให้ ความเสถี ย รแห่ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยต่ า ง ๆ ใน
กระบวนการสื่อสารการเมืองแบบเดิมสั่นคลอนไปแล้ ว สื่อใหม่อย่างเฟซบุ๊ก ยังทาให้ กระบวนท่า
ของการสื่อสารทางการเมืองต้ องปรับเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล โดยเฉพาะในบริ บทของสังคมที่มี
การแบ่งแยกทางอุดมการณ์และความเชื่อทางการเมืองแบบสุดขัวอย่
้ างสังคมไทย จากการสังเกต
แบบมีและไม่มีสว่ นร่วม ได้ พบแนวโน้ มสาคัญในอย่างน้ อย 2 ลักษณะ คือ เฟซบุ๊กทาให้ การสื่อสาร
ทางการเมื อ งเป็ นเรื่ อ งส่ ว นตั ว (Privacy) กล่ า วคื อ น าเอาการเมื อ งเข้ าสู่ ป ริ ม ณ ฑลของ
ชีวิตประจาวันมากขึ ้น และทาให้ มีการผลิตซ ้าวาทกรรม (ชุดความคิดและการรับรู้ความจริงที่สร้ าง
อานาจให้ คนกลุ่มหนึ่งและทอนอานาจคน อีกกลุ่มหนึ่ง) ทางการเมืองโดยไม่ได้ นาไปสูท่ างออกอัน
ยัง่ ยืนใด ๆ ซึ่งแต่ไหนแต่ไรเรามักมองการเมืองเป็ นเรื่ องสาธารณะ เป็ นเรื่ องที่เป็ นทางการ การจะมี
ส่วนร่ วมทางการเมื องใด ๆ ก็ ต้องทาผ่านระบบที่ จัดตัง้ มาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นระบบของ
ภาครัฐอย่างการใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ หรื อระบบของพรรคการเมือง อย่างการเป็ นสมาชิกพรรค
หรื อการบริ จาคเงินให้ พรรคการเมือง แม้ แต่การจะเข้ าร่วมกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะสี
ใด ก็ยงั ต้ องไปร่วมถือมือตบ/ตีนตบ โห่ร้องตามแกนนาในพื ้นที่สาธารณะ แต่ด้วยอานุภาพแห่งสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ประชาชนพลเมืองสามารถจะบรรจุกิจกรรมการสื่อสารทางการเมือง
เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน และดาเนินชีวิตในมิติอื่น ๆ ไปพร้ อม ๆ กันโดยไม่เหนื่ อยยาก
ส่วนใหญ่พลเมืองชาวเฟซบุ๊กมักจะใช้ เวลาที่เป็ นส่วนตัวสาหรับการสื่อสารทางการเมืองออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ าอินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตามข่าวการเมืองที่มีคน Share มา หรื อกด Like เมื่อเจอ
คนขึ ้นสเตตัส (Status) หรื อเขียนคอมเมนท์ (Comment) ทางการเมืองที่ถูกใจ หรื อจุดกระแสเอง
ด้ วยการเปิ ดประเด็นเผ็ดร้ อนหรื ออ่อนไหวทางการเมืองบนวอล์ตวั เองหรื อวอล์ของ Friends หรื อถือ
โอกาสโพสต์คดั ค้ านเพื่อนซึ่งบังอาจขึ ้นสเตตัสที่ตรงกันข้ ามกับความเห็นทางการเมืองของเราให้
ด่าวดิน้ ไป ตลอดจนเข้ าไปเป็ น เพื่ อน (Friend) หรื อแฟนคลับ (Fan) ของนัก การเมื อ งหรื อ กลุ่ม
การเมื องที่ชื่นชอบเพื่อจะได้ ให้ เสริ มแรงกดไลค์ (Like) ให้ เขาได้ แทบทุกวัน หรื อให้ แรงกว่านัน้ ก็
จัดตังกลุ
้ ่มสนับสนุนหรื อต่อต้ านทางการเมืองออนไลน์ไปเลย นอกจากนันการเป็
้
นเครื อข่ายทาง
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สังคมของ เฟซบุ๊กยังเปิ ดพื ้นที่ให้ การเมืองภาคประชาชนในประเด็นอื่น ๆ อีก เช่น เรื่ องสิ่งแวดล้ อม
ให้ สามารถรวบรวมแรงสนับสนุน ซึ่งอาจอยู่กันอย่างกระจัดกระจายอย่างกรณี การเคลื่อนไหว
ต่อต้ านการตัดถนน ขึ ้นเขาใหญ่ และกรณีการต่อต้ านการตัดต้ นไม้ ใหญ่ในซอยสุขมุ วิท เป็ นต้ น
นอกจากจะเสริ มอานาจทางการสื่ อสารให้ ผ้ ูใช้ ทวั่ ไปแล้ ว เฟซบุ๊ก ยังเปิ ดโอกาสให้
นัก การเมื อ งสามารถตัด ข้ า มสื่ อ กระแสหลัก ที่ อ าจจะเป็ นไม้ เบื่ อ ไม้ เมากับ ตนเพื่ อ สื่ อ สารกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ โดยตรงอย่างกรณี “บันทึกจากใจอภิ สิทธิ์ ” เรื่ องความจริ งเมื่อเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2553 ซึ่ ง อดี ต นายกรั ฐ มนตรี ส ามารถถ่ า ยทอดความในใจทางการเมื อ งอย่ า งที่ ไ ม่ เคย
แสดงออกในที่สาธารณะใด ๆ หรื อเพื่อดิสเครดิตฝ่ ายตรงข้ าม ตัวอย่างเช่น กรณีวิวาทะเรื่ องไพร่กบั
อามาตย์กินอาหารร้ านเดียวกันระหว่างนายกรณ์ จาติกวาณิ ชย์ กับนายณัฐวุฒิ ไสยเกื อ้ ซึ่งใน
ความเป็ นจริ งแล้ วเป็ นเรื่ องในเวลาส่วนตัวของนักการเมืองทังสองคน
้
แต่ก็สามารถดึงเอามิติทาง
การเมื อ งของความบัง เอิ ญ ดัง กล่า วมาน าเสนอสู่ส าธารณะบนเฟซบุ๊ก ได้ อ ย่า งกลมกลื น จน
กลายเป็ นประเด็นร้ อนทังในไซเบอร์
้
สเปซ และในสื่อกระแสหลักตามมา
การสื่อสารการเมืองไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใด มักถูกชี ้นาด้ วยวาทกรรมทางการเมือง
หลัก ๆ ไม่กี่ชุดในช่วงการเคลื่อนไหวใหญ่ของคนเสื ้อแดงภายใต้ การนาของ นปช.ที่ผ่านมา วาท
กรรมหลัก คือ ความเหลื่อมล ้าในสังคมไทยผ่านวลีสาคัญ คือ “สงครามอามาตย์ -ไพร่ ”ในขณะที่
วาทกรรมหลักที่ประชันกันในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตังที
้ ่ผ่านมา คือ วาทกรรมเผาบ้ านเผา
เมือง (เพื่อทอนอานาจคนเสื ้อแดงและพรรคเพื่อไทย) และวาทกรรมดีแต่พูด (เพื่อทอนอานาจคุณ
อภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์) ในสื่อกระแสหลักเดิม ๆ การผลิตซ ้าวาทกรรมดังกล่าวพบได้ ทวั่ ไป
ทว่าด้ วยธรรมชาติของสื่อเก่า การผลิตซ ้านันจะคงอยู
้
่ก็เพียงยาวนานเท่ากับการออกหนังสือพิมพ์
หรื อช่วงเวลาของข่ าวภาคค่า แต่ส าหรับสื่ อใหม่ที่ผ้ ูผลิตเนื อ้ หา คือ ผู้ใช้ ทุกคนและการลบล้ าง
เนื ้อหาที่นาเสนอไปแล้ วไม่ได้ มีวาระชัดเจน การผลิตซ ้าจึงคงทนยาวนานกว่าเป็ นเท่าทวีคณ
ู แต่ที่
น่าสนใจกว่า ก็คือ แม้ ธรรมชาติของสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กจะมีลกั ษณะของการปฏิสมั พันธ์
และการเป็ นเวที แลกเปลี่ ยนทางความคิด แต่ก็ไม่ค่อยพบการปรึ กษาหารื อด้ วยเหตุผลเพื่ อหา
ข้ อสรุปหรื อทางออกในการคลี่คลายปั ญหาเท่าใดนัก พลเมืองเฟซบุ๊กยังค่อนข้ างที่จะใช้ พื ้นที่ตรงนี ้
เพื่อการระบายความคับข้ องใจ หรื อสร้ างความสะใจทางการเมืองกับกลุ่มคนที่คิดเหมือนและเห็น
เหมื อ นมากกว่าที่ จ ะแลกเปลี่ ย นทัศ นะกับ คนที่ เห็ น ต่าง เพื่ อ หาแนวทางสู่อารยธรรมของการ
ทะเลาะกันอย่างสันติ
เมื่อมีลกั ษณะเช่นนี ้แล้ วแม้ กระบวนทัศน์และกระบวนท่าของการสื่อสารการเมือง
จะเปลี่ยนไปเพียงใด เฟซบุ๊ก ก็คงไม่สามารถนาพาให้ พลเมืองไทยก้ าวข้ ามความขัดแย้ งที่ยืดเยือ้
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และ ยาวนานสูก่ ารเมืองใหม่ที่ยงั่ ยืนกว่าได้ อยู่ดี สาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาจึงเลือกเฟซบุ๊ก
ที่มีผ้ เู ข้ าไปใช้ คดั ค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมากอยู่ 2 กลุ่ม คือ เฟซบุ๊กล้ านชื่อต้ านล้ าง
ผิดคดีโกง และเฟซบุ๊กของสถาบันการศึกษา ฯลฯ ดังที่กล่าวมาในประการข้ างต้ น
2) เว็บไซต์ (Website) ถือเป็ นแหล่งที่เก็บรวบรวมข้ อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ
เช่น ภาพ เสี ยง ข้ อความ ของแต่ละองค์กรโดยเรี ยกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี ว้ ่า “เว็บเพจ” (Web
Page) และเรี ยกเว็บหน้ าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า “โฮมเพจ” (Home Page) หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้ อยสองหน้ าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคาว่า เว็บไซต์จะใช้ สาหรับ
ผู้ ที่ มี คอม พิ วเตอร์ แบ บเซิ ร์ ฟ เวอร์ ห รื อจดท ะเบี ยนเป็ นของตน เองเรี ยบ ร้ อยแล้ วเช่ น
www.google.co.th ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ที่ให้ บริ การสืบค้ นข้ อมูลเป็ นต้ น จากการศึกษาพบว่าเว็บไซต์
เป็ นอีกช่องทางที่สาคัญอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ เกิดนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการ
เมืองไทย เพราะมีทงบุ
ั ้ คคลากรทางการเมือง กลุ่มทางการเมือง พรรคการเมือง และสถาบันทาง
การเมือง ฯลฯ เปิ ดใช้ เว็บไซต์เพื่อมีวตั ถุประสงค์ในการการสื่อสารทางการเมืองไปยังกลุ่มเป้าหมาย
เป็ นจานวนมาก ซึ่งในการศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรม ผู้ศึกษาได้ เลื อกเว็บ ไซต์ที่มี ผ้ ูเข้ าไปใช้ ในการสื่ อสารทางการเมื องเพื่ อคัดค้ าน ร่ าง
พระราชบัญ ญั ตินิรโทษกรรมเป็ น จานวนมาก และเปิ ดให้ สามารถเข้ า ไปศึกษาจัดเก็ บข้ อมูลมา
วิเคราะห์ได้ คือ เว็บไซต์องค์การต่อต้ านคอรัปชัน่ และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ได้ รับ
ความนิยม (สถานีโทรทัศน์บลูสกายทีวี สถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีนิวส์ ) ดังที่ได้
กล่าวมาในประการข้ างต้ นแล้ ว
3.5.2 นำยคุณัช ฉัตรพรมงคล
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
ผู้พัฒ นาแอพพลิ เคชั่น “สร้ างป้า ยคัด ค้ า นในรู ป แบบของคุณ ” ในฐานะผู้ให้ ข้ อ มูล หลัก (Key
Informants)
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3.6 หน่ วยในกำรวิเครำะห์
หมายถึงหน่วยที่ใช้ เก็บข้ อมูลเพื่ อนามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ในครัง้ นี ้ ซึ่งในที่ นีเ้ ป็ น
ระดับ “บุคคล” ได้ แก่ นายคุณัช ฉัตรพรมงคล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ที่เข้ ามาโพสต์ คดั ค้ านร่ างพระราชบัญ ญัติ
นิรโทษกรรมในลักษณะของรูปภาพและข้ อความในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จนกระทั่งเกิดเป็ นมีมและแอปพลิเคชัน่ การคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ.2556 ขึ ้นมา

3.7 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี
การคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยเริ่ มตัง้ แต่มีการปะทุขึน้ นับตังแต่
้ ที่มีการคัดค้ านจากกรณี คณะกรรมาธิ การ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎรไทย ได้ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2556 จนถึงมวลมหาประชาชนออกมาคัดค้ านและรัฐบาลได้ ประกาศยุบสภาตลอดจนแถลง
ว่าจะไม่มีการนาร่ างรัฐ ธรรมนูญ ฉบับดังกล่าวกลับมาใช้ อีกในอนาคตในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2556 รวมทังสิ
้ ้น 53 วัน ใน 2 รูปแบบ คือ
3.7.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
จะใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูล รายงานผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
นายคุณั ช ฉั ต รพรมงคล นัก ศึ ก ษาภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน่ “สร้ างป้ายคัดค้ านในรูปแบบของคุณ” ในฐานะ
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) เพื่อการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่กล่าวมาข้ างต้ น
3.7.2 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
จะใช้ การเก็บรวบรวมวาทกรรมทางการเมือง รูปภาพ และคลิปวิดีโอ ของผู้ที่เข้ าไปคัดค้ าน
ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในรูปของข้ อความ ภาพ ภาพผสมข้ อความ และคลิปวิดีโอ ซึ่ง ปรากฏบน
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อินเทอร์ เน็ตในช่วงที่มีการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ โดยตรวจสอบจากผู้ที่โพสต์ไว้
ในเครื อข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นระบบ แล้ วรวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงข้ อมูลที่ได้
ให้ มีถกู ต้ องความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ และจัดเก็บให้ พร้ อมที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จาก เฟซบุ๊กล้ านชื่อต้ านล้ างผิดคดีโกง (https://th-th.facebook.com/antiamnesty) เฟซบุ๊กนิสิต
จุฬาฯ ไม่เอานิรโทษกรรม (https://th-th.facebook.com/.../นิสิตจุฬาฯไม่เอานิรโทษกรรม) เฟซบุ๊ก
ชาวนิด้าร่ วมใจคัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊กนิสิต
เกษตรต่อ ต้ าน พ.ร.บ. นิ รโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty) เว็บ ไซต์
องค์ ก รต่ อ ต้ านคอร์ รั ป ชั่น (www.anticorruption.in.th/) และเว็ บ ไซต์ ข องสถานี โ ทรทั ศ น์ ผ่ า น
ดาวเทียมที่ได้ รับความนิยม (สถานีโทรทัศน์บลูสกายทีวี สถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทัศน์
ทีนิวส์)

3.8 กำรตรวจสอบข้ อมูล
ผู้วิจยั จะดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลตลอดเวลาของการรวบรวมข้ อมูล กล่าวคือ ระหว่าง
การรวบรวมข้ อมูลนัน้ จะดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลควบคูไ่ ปด้ วย หากตรวจสอบพบว่าข้ อมูลส่วน
ใดไม่ครบถ้ วนก็จะดาเนินการจัดหาข้ อมูลเพิ่มเติม ในส่วนที่ขาดหายไป หลังจากนัน้ ก็ จะนาเอา
ข้ อมูลที่ได้ เหล่านันมาตรวจสอบความถู
้
กต้ องไม่ให้ เกิดความบกพร่ องและความคลาดเคลื่อนอีก
ครัง้ หนึ่ง แล้ วนาเอามาจัดเป็ นหมวดหมู่ให้ เป็ นไปตามปั ญ หาและวัตถุประสงค์ที่ตงั ้ ไว้ เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

3.9 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์และอธิบายข้ อมูล เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของวัตถุประสงค์การวิจยั
ข้ างต้ น โดยผู้วิจยั จะนาข้ อมูลจากกลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่ได้ ทงหมด
ั้
เฉพาะในส่วนที่มีลกั ษณะเป็ น
อินเทอร์ เน็ ตมี ม ที่ ประกอบด้ วยตัวอักษร ภาพ คลิป และอื่ น ๆ ที่ มี ลักษณะเป็ น อารมณ์ ขันตาม
ค าอธิ บ ายภาพอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ม เหล่ า นี ้ ซึ่ ง โพสต์ ที่ ใ ดก็ ไ ด้ บนอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ เกี่ ย วข้ อง และ
กลุม่ เป้าหมายใช้ ร่วมกันในเครื อข่ายสื่อสังคมออนไลน์ มาวิเคราะห์ว่าภาพและคาบรรยายจะถูกใช้
เพื่อสร้ างความหมายให้ ความบันเทิงแก่ผ้ ใู ช้ นนั ้ ส่งผลต่อระบบการสื่อสารทางการเมืองของไทยใน
กรณีการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมฯ อย่างไร
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3.10 กำรนำเสนอข้ อมูลและเขียนรำยงำนกำรศึกษำ
หลังจากที่ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ ว จะนาเสนอข้ อมูลอันเป็ น ปรากฏการณ์ เกี่ยวกับ
ผลของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมที่มีตอ่ ระบบการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการคัดค้ าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยการบรรยายความและการวิเคราะห์เชิงอุปมาน (Inductive
Method) โดยบรรยายรายละเอี ย ดของภาพรวมหรื อ สภาพทั่ว ไปของกรณี ดัง กล่ า ว รวมทั ง้
เหตุการณ์การใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมที่เกี่ยวข้ องกับการสื่ อสารทางการเมืองกรณีศกึ ษาการคัดค้ านร่าง
พระราชบัญ ญั ตินิรโทษกรรมของไทย และปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึน้ ในสื่ อสังคมออนไลน์ ทัง้ หมด
เพื่อให้ เข้ าใจถึงบริ บทที่ทาการศึกษา ซึ่งรายละเอียดเหล่านี ้จะเป็ นหลักฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณ ภาพจากปรากฏการณ์ ดงั กล่าวอีกด้ วย ประกอบกับการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกและการ
สัม ภาษณ์ แบบไม่มี โครงสร้ างกลุ่ม ตัวอย่าง แล้ วนามาประมวลนาเสนอข้ อมูลเชิ งอุปมานและ
อนุมานนัน้ โดยผู้ศกึ ษาจะรวบรวมข้ อมูลรูปธรรมย่อย ๆ ที่กระจัดการะจายอยูใ่ นสื่อสังคมออนไลน์
มาวิเคราะห์ ห าความเกี่ ยวโยงหรื อลักษณะร่ วมที่ พ บเห็น ได้ ชัด หรื อความหมายที่ แฝงเร้ นของ
ปรากฏการณ์ นัน้ ๆ เพื่ อหาข้ อ สรุ ป เชิ งนามธรรมร่ วมกับ หลักฐานที่ ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อนาไปสูก่ ารสร้ างองค์ความรู้ในประเด็นนี ้ จากนันจะด
้
าเนินการนาเอาผลการวิเคราะห์
ที่ได้ มาเรี ยบเรี ยงและเขียนรายงานผลการศึกษาให้ เป็ นระเบียบตามปั ญหาและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่ตงไว้
ั ้ จากนันจึ
้ งนาไปตรวจสอบแก้ ไขและจัดพิมพ์นาเสนอผู้ที่เกี่ยวข้ องต่อไป

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี
การคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาที่สาคัญ
3 ประการ คือ
1. เพื่ อศึกษารู ป แบบและประเภทของอินเทอร์ เน็ตมี ม ในสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ใช้ ในการ
สื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
2. เพื่ อ ศึก ษาช่อ งทางการสื่ อ สารของอิ นเทอร์ เน็ ตมี ม ในสื่ อสัง คมออนไลน์ ที่ใช้ ในการ
สื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
3. เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ ใช้ ในการสื่อสารทาง
การเมืองต่อการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาขอนาผลการศึกษามาแสดงในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี ้

4.1 รู ปแบบการแสดงความเห็นในการคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
การศึก ษารู ป แบบของการโพสต์เพื่อ แสดงความเห็น ทางการเมือ งในการคัด ค้ า นร่ า ง
พ.ร.บ. นิร โทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 จนกลายเป็ น อิน เทอร์ เ น็ต มีม (Internet Meme Type)
หมายถึง การศึกษารู ปแบบของประเภทในการสร้ างให้ เกิดกระแสของอินเทอร์ เน็ตมีมให้ เกิดขึ ้น
ได้ ผ่า นช่องทางต่า ง ๆ ในสื่อสัง คมออนไลน์ โดยผู้ศ ึกษาได้ ป ระยุกต์จ ากการแบ่ง รู ป แบบของ
อิน เทอร์ เ น็ต มีม ในเว็บไซต์ http://meme.wikia.com/wiki/Internet_Meme ซึ่งแบ่งรู ปแบบในการ
นาเสนอที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภท เช่น การนาเสนอตนเอง, ดาราจาเป็ น, ข่าวลือ/ข่าวลวงใน
เมือง, การให้ ข่าวสารและการตลาด, การตัดต่อภาพ และการอิงกระแสวัฒนธรรมปั จจุบนั พบว่ามี
การนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดผลทางการเมืองจนเป็ นกระแสในสังคม ดังนี ้
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4.1.1 การนาเสนอตนเอง (Self-Promotion)
เป็ นรู ปแบบการนาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ที่ผ้ ูโพสต์ตงใจให้
ั้
เกิดกระแสความนิยมใน
ตนเอง โดยผู้ที่นาเสนอตนเองโดยส่วนใหญ่ มักเป็ นบุคคลที่ เป็ นที่ร้ ู จักอยู่แล้ ว หรื อไม่ก็ต้องการ
แสดงออกจากการกระทาของการนาเสนอตนเองขึ ้นมาในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ เกิดการยอมรับ
ในชื่อเสียงและความนิยมในหมู่สมาชิกในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และเกิดการเผยแพร่ ไปยังผู้ที่
สนใจในทุกภาคส่วน ซึ่งเป็ นรูปแบบในการนาเสนอทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ ที่สาคัญและ
น่าสนใจประเภทหนึ่ง แม้ ว่าวัฒนธรรมในสังคมไทยจะไม่คอ่ ยมีผ้ นู าเสนอตนเองในรูปแบบนี ม้ าก
นัก เนื่องจากเป็ นสังคมที่ไม่นิยมโอ้ อวดตนเอง ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แสดงภาพการแสดงความเห็นของสินจัย เปล่งพานิช ในการคัดค้ าน
ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
แหล่ งที่มา: “กลุม่ ศิลปิ นนักร้ อง,” 2556.
จากภาพที่ 4.1 เป็ นการโพสต์ข้อความแสดงความเห็นประเภทนาเสนอตนเองเพื่อคัดค้ านร่าง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ของนางสินจัย เปล่งพานิช (นก) ดารานักแสดง ที่โพสต์แสดงความคิดเห็นลงใน
สื่อสังคมออนไลน์วา่ "ผิดคือผิด เลวคือเลว ไม่ต้องมาวิเคราะห์ ไม่ต้องมาทาเป็ นกลาง ๆ ไม่นิรโทษ
โว้ ยยยๆๆๆๆๆ" ในขณะที่นายนที เอกวิจิตร หรื ออุ๋ย นักร้ องวง Buddha bless ก็ออกมาคัดค้ าน
โดยโพสต์ลงในอินเทอร์ เน็ตว่า “อย่าต้ องรอให้ ครอบครัวคุณถูกโกงเงิน หรื อโดนทาร้ ายจนบาดเจ็บ
ล้ มตาย ถึงจะคิดว่ามันเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั มันคือเรื่ องของเราคนไทยทุกคน สิ่งที่เลือกทาไม่เคยคิดว่า
คุ้มหรื อไม่ค้ มุ คิดแค่ว่าควรหรื อไม่ควร ไม่ได้ สงั กัดพรรค ไม่ไ ด้ อยู่กลุ่มไหน แต่ใครต้ านนิรโทษกรรม
กูพร้ อมสนับสนุน" ส่วน “ไผ่ พาทิศ" พระเอก 7 สี ได้ โพสต์เฟซบุ๊ก "รับได้ มยั ้ หากมีคนโกงแล้ วพ้ น
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ผิด!" "ถ้ าคุณ เป็ นพนักงานใน บ.แห่งหนึ่ง ประธาน บ.ของคุณ ได้ โกงเงิน บ.ของคุณ ได้ ถูกศาล
ตัดสินให้ มีความผิดและยึดทรัพย์ไว้ ท่านประธานคนนี ้ได้ หลบหนีไปที่อื่น โดยไม่ยอมรับความผิดที่
ศาลได้ ตดั สิน ต่อมากรรมการบริ ษัทได้ โหวตให้ เปลี่ยนกฎเกณฑ์ เพื่อให้ อดีตประธานและพรรคพวก
ได้ พ้นผิด และคืนเงินที่ถูกยึดพร้ อมดอกเบีย้ ให้ กับอดีตประธาน ในฐานะที่ ท่านเป็ นพนักงานใน
บริ ษัท มีสิทธิมีเสียงตามกฎหมาย ท่านจะยอมรับกฎเกณฑ์ นี ้หรื อไม่ ตอบตัวเองนะครับ ทุกคนมี
สิทธิ มีเสียง สิทธิของเรา ใช้ ซะ" สาหรับ “พิม" พิมพ์มาดา นักร้ อง นักแสดงชื่อดัง ได้ โพสต์ข้อความ
สัน้ ๆ บนอินตราแกรมว่า "คัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม" ซึ่งรูปแบบการโพสต์ลงในสื่ออินเทอร์ เน็ต
ที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ มีลกั ษณะที่ เรี ยกว่า “การนาเสนอตนเอง” (Self-promotion) เพื่อแสดงจุดยืน
ว่าตนเองเป็ นผู้คดั ค้ านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ดังกล่าว ซึ่งหากมีสมาชิกให้ ความสนใจในข้ อความ
และหรื อรูปภาพที่แต่ละคนโพสต์ ก็จะนาไปขยายต่อเพื่อคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ.
2556 ต่อไป
4.1.2 ดาราจาเป็ น (Inadvertent Celebrity)
เป็ นรู ป แบบของการน าเสนอตนเองในสื่ อ สัง คมออนไลน์ ที่ มี ลัก ษณะตรงกัน ข้ า มกับ
ประเภทแรก กล่าวคือ ผู้สร้ างไม่ได้ ตงใจน
ั ้ าเสนอตนเองขึน้ มาให้ มีชื่อเสียงแต่อย่างใด แต่มีผ้ ู อื่น
นาเสนอขึ ้นมาเพื่อให้ เกิดความตลกโปกฮา น่าสงสาร หรื อสดุดีในบางเรื่ อง ทังโดยตั
้
งใจและไม่
้
ได้
ตังใจในสื
้
่อสังคมออนไลน์ แต่กลับปรากฏว่าได้ รับความสนใจจากสังคมออนไลน์จนได้ รับความ
นิยมไป

ภาพที่ 4.2 แสดงการโพสต์ภาพเด็กไร้ เดียงสาในฐานะดาราจาเป็ นเพื่อคัดค้ าน
ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
แหล่ งที่มา: “ยังเข้ มแข็ง,” 2556.
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จากภาพที่ 4.2 มี ผ้ ูนาภาพของเด็กไร้ เดียงสา ซึ่งไม่น่าจะประสีประสาทางการเมืองแต่
อย่างไร มาโพสต์ลงในสื่ อสังคมออนไลน์ เสมื อนเป็ นดาราจาเป็ น เพื่ อแสดงกลุ่ ม เป้าหมายทาง
การเมืองให้ เห็นว่าแม้ แต่เด็กในวัยเยาว์ยงั ออกมาคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ดังกล่าว โดยผู้
โพสต์อาจอยากใช้ ความน่ารักของเด็กมาใช้ ทางการตลาด เพื่อให้ เกิดการติดตาตรึ งใจมวลมหา
ประชาชน อันจะนาไปสู่การชักจูงให้ ประชาชนออกมาร่วมกันคัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ฉบับนี ้
มากขึ ้น

ภาพที่ 4.3 แสดงการโพสต์ภาพในฐานะดาราจาเป็ นของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
แหล่ งที่มา: Tawatchoo, 2556.
จากภาพที่ 4.3 เป็ นการโพสต์ภาพดาราจาเป็ นของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนา
กปปส. หรื อที่หลาย ๆ คนรู้จกั กันในชื่อของ “ลุงกานัน” ซึ่งนายสุเทพเองมิได้ ต้องการให้ เกิดความ
โด่งดัง แต่มีผ้ อู ื่นนามาโพสต์และแชร์ กนั ในอินเทอร์ เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์จนกล่าวได้ ว่านายสุ
เทพกลายเป็ น “ดาราจาเป็ น” ไป โดยผู้ริเริ่ มโพสต์ได้ นาภาพของนายสุเทพมาตัดต่อใช้ ในลักษณะ
คล้ ายกับการดึงข้ อในการออกกาลังกายเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความแข็งแรงในการต่อสู้ครัง้ นัน้ ส่วน
อีกภาพหนึ่งเป็ นการตัดต่อโดยล้ อเลียนจากการ์ ตนู เรื่ อง “ดราก้ อนบอล” ที่เมื่อรวบรวมลูกแก้ วมังกร
ได้ ครบถ้ วนทัง้ 7 ลูกแล้ ว จะขอพรอะไรก็ได้ จากเทพเจ้ ามังกรให้ สมความปรารถนาได้ สามประการ
โดยมีภาพต้ นแบบเกิดขึ ้นมาจากเหตุการณ์มวลมหาประชาชนที่ได้ เกิดการรวมตัวกันของประชาชน
เป็ นจานวนมากออกมาเดินขบวน ซึ่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณได้ เป็ นแกนนาของมวลชนในการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งรูปแบบการโพสต์เพื่อแสดงความเห็นในลักษณะนี ้ ค่อนข้ างจะมีการใช้
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กันในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย อันเนื่องมาจากการแสดงทางความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ออกไปของบุคคลต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์
4.1.3 ข่ าวลือ/ข่ าวลวงในเมือง (Urban Rumors and Hoaxes)
การนาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบนี ้เกิดจากการสร้ างข่าวเท็จขึ ้นในลักษณะของ
ข่าวลือหรื อข่าวลวง โดยอาจจะมีเจตนานาเสนอให้ เป็ นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ให้ มีชื่อเสียง
ขึ ้นมาโดยตังใจหรื
้
อไม่ตงใจก็
ั ้ ได้ แต่ทงั ้ นี ้และทังนั
้ นจะผสมผสานความสนุ
้
กสนานและความตลก
ขบขันของตนเองเข้ าไปมากกว่าจะเป็ นความสนุกและขบขันของชุมชนในสังคมออนไลน์

ภาพที่ 4.4 แสดงภาพการนาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์แบบล้ อเลียนข่าวลือ/ข่าวลวงทางการเมือง
แหล่ งที่มา: ประชาธิปไตยต้ องรับฟั ง, 2556.
จากภาพที่ 4.4 เป็ น การน าเสนอในสื่ อสัง คมออนไลน์ ที่ จับ เอาข่าวลื อ เกี่ ย วกับ ปั ญ หา
มะนาวแพงตามทัศนะของกลุ่มสองสีเสื ้อ คือ กลุ่มเสื ้อเหลือง และกลุ่มเสื ้อแดง โดยนามาเขียนล้ อ
เป็ นภาพการ์ ตนู ซึ่งชี ้ให้ เห็นในเชิงประชดประชันกึ่งตลกขบขันว่าแต่ละกลุ่มเสื ้อสีแสดงความเห็น
ของตนไว้ แตกต่างกันอย่างไร ทาให้ ผ้ ตู ดิ ตามการนาเสนอดังกล่าวเกิดความตลกขบขันในความเห็น
ที่แตกต่างกันอย่างสุดขัวของแต่
้
ละเสื ้อสี โดยไม่ได้ นาเอาตรรกะมาใช้ ในการอธิบายสภาพปั ญหา
ดังกล่าวแต่ประการใด สะท้ อนให้ เห็นถึงการครอบงาจากการสื่อสารทางการเมืองให้ เกิดความเชื่อ
อย่างงมงายในแต่ละกลุม่ เสื ้อสี โดยไม่สนใจเหตุผลและความเป็ นจริงในสังคม ในขณะอีกภาพหนึ่ง
เป็ นการ์ ตูน ที่ ก ล่ า วถึ ง เหตุก ารณ์ ป ฏิ รู ป สัง คมบนถนนราชด าเนิ น ในการรวมตัว ของมวลมหา
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ประชาชนก็ได้ มีการสอดแทรกมุกตลกที่ว่ามีคนมารวมตัวเป็ นจานวนมากเผื่อขับไล่รัฐบาล แสดง
ให้ เห็นถึงแนวคิดที่เป็ นไปในทางเดียวกันนัน่ เอง
4.1.4 การโฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing)
เป็ นรู ปแบบของการนาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ สร้ างขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อการ
โฆษณาทางการตลาด (Marketing Internet Memes) เป็ นสาคัญ โดยเป็ นการแนะนาและโฆษณา
สินค้ าและบริการหรื อตัวองค์กรทางธุรกิจในสังคม โดยใช้ เทคนิคการสร้ างขึ ้นมาให้ ได้ รับความนิยม
ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อหวังว่าสังคมออนไลน์จะให้ ความสนใจและพูดคุยระหว่างกัน จนทาให้
สินค้ าและบริ การขององค์กรได้ รับความนิยมสูงได้ ถือว่าเป็ นวิธีการโฆษณาอีกประเภทหนึ่งที่ใช้
งบประมาณไม่มากนัก

ภาพที่ 4.5 แสดงการโพสต์เพื่อนาเสนอทางการเมืองในแบบการโฆษณาและการตลาดเพื่อให้ เกิด
การรวมตัวรวมพลังของมวลมหาประชาชน
แหล่ งที่มา: Chanya, 2013.
จากภาพที่ 4.5 เป็ นรูปแบบการโพสต์เพื่อนาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ในลักษณะของการ
โฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing) เพื่อให้ ประชาชนที่เห็นด้ วย มารวมตัวกันใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เพื่ อออกมาชุม นุม คัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
และถือว่าตนเองนันเป็
้ นคนที่อยูใ่ นจานวนหนึง่ ในหนึง่ ล้ านคนนัน้
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4.1.5 การตัดต่ อภาพ (Image Editing)
เป็ นรูปแบบของการนาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ที่พบและนิยมทากันมากที่สุด โดยปกติ
จะใช้ ทงการแก้
ั้
ไขและตัดต่อจากภาพเดิม เพื่อล้ อเลียนให้ เกิดความสนุกสนานเฮฮาเป็ นสาคัญ ถือ
เป็ นอีกรูปแบบของการโพสต์เพื่อนาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ที่สร้ างได้ ง่าย สะดวก และดัดแปลง
ตัดต่อร่วมกันได้ ง่ายที่สดุ ดังนัน้ เมื่อมีการสร้ างขึ ้นมาอาจมีการนาภาพดังกล่าวไปตัดต่อแก้ ไขใหม่
อีกหลายครัง้ ก็ได้ โดยทาให้ สอดคล้ องกับกระแสสังคมในยุคปัจจุบนั ดังภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 แสดงโพสต์แบบการตัดต่อภาพล้ อเลียนทางการเมืองของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
แหล่ งที่มา: ใหม่เมืองเอก (Akecity), 2556.
ภาพที่ 4.6 แสดงการตัดต่อภาพของ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยใช้
การเขียนรูปของหน้ ากากขาว “กาย ฟอว์ก” (Guy Fawkes) บนใบหน้ า และมีข้อความแสดงถึงการ
ไม่เกรงกลัวกลุ่มพลังหน้ ากากขาวที่ออกมาคัดค้ าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งหาก
ภาพและข้ อความดังกล่าวนี ้ได้ รับความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์ ก็จะกลายเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีม
ของกลุม่ การเมืองกลุม่ นี ้ไปในทันที
4.1.6 การอิงกระแสวัฒนธรรมปั จจุบัน (References to Pop Culture)
การนาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบนี ้เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการสร้ างขึ ้นมากที่สดุ ใน
สื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้สร้ างจะพิจารณาจากแนวโน้ มความนิยมของกระแสวัฒนธรรมในปั จจุบนั
ว่ามีสิ่งใดที่สงั คมกาลังให้ ความนิยมอยู่ในขณะนัน้ แล้ วนามานาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ขึ ้นเพื่อ
จุดกระแสความนิยมขึ ้นมา
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ภาพที่ 4.7 แสดงการนาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ หน้ ากากขาว “กาย ฟอว์ก”(Guy
Fawkes) และหน้ ากากแดง “อุลตร้ าแดง” กับเหตุการณ์คดั ค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรมในการนาเสนอรูปแบบของสภาหุน่ เชิด
แหล่ งที่มา: ใจกล้ า, 2556.
จากภาพที่ 4.7 ผู้ชุม นุม ได้ น าเอาหน้ า กากกาย ฟอว์ ก หรื อ "หน้ า กากขาว" มาใช้ เป็ น
สัญลักษณ์ในการชุมนุมหน้ าห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุ่มผู้ชมุ นุมร่วมกันใส่หน้ ากากขาว
"กาย ฟอว์ ก ส์ " อันเป็ น ตัวเอกจากภาพยนตร์ วี ฟอร์ เวนเดตต้ า พร้ อมกับ ถื อป้ายที่ มี ข้ อความ
ต่อต้ านรัฐบาลและระบอบทักษิณ ที่ว่า "ขณะนี ้กองทัพประชาชนได้ ลุกขึ ้นมาแล้ ว ข้ าขอประกาศว่า
ข้ าจะล้ มล้ างระบอบทักษิ ณ ให้ ออกจากประเทศไทย" และในวันเดียวกัน อี กด้ านหนึ่งของสยาม
สแควร์ ก็มีกลุม่ หน้ ากากแดงออกมาชุมนุมบริ เวณด้ านล่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสโดยใช้ ชื่อว่า “กลุ่ม
อุลตร้ าแดง แดงสยิว ” กลุ่มนี ้นาโดย นายปกรณ์ พรชีวางกูร สวมใส่ หน้ ากากสีแดงเป็ นสัญลักษณ์
และเรี ย กร้ องให้ ก ลุ่ม หน้ า กากขาวเปลี่ ย นสัญ ลัก ษณ์ ห น้ า กากในการเคลื่ อ นไหวใหม่ เพราะ
สัญ ลักษณ์ ห น้ ากากขาวดัง กล่าว เป็ นสัญ ลักษณ์ ของการล้ ม สถาบัน กษัตริ ย์ในยุโรป โดยกลุ่ม
หน้ ากากแดงกังวลและเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มิบงั ควร จึงออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนปกป้องสถาบัน
ในขณะที่ อีกภาพหนึ่งเป็ น เหตุการณ์ คัดค้ าน ร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมได้ มี การเรี ยกร้ องในการ
คัดค้ าน พ.ร.บ. ที่เป็ นการสร้ างชุดวาทกรรมล้ างผิดคนโกงเป็ นจานวนมาก รวมถึงการแสดงให้ เห็น
ถึง รู ป แบบของการบริ ห ารงานของรั ฐ บาลชุด ก่ อนที่ ยัง ได้ รับ อิท ธิ พ ลเป็ น จ านวนมากจากอดี ต
นายกรัฐมนตรี คนก่อน จึงเป็ นที่มาของวาทกรรมที่เรี ยกได้ ว่ารัฐบาลในอดีตในชุดนี ้เป็ น “สภาหุ่นเชิด”
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นัน่ เอง และเป็ นการโยงไปยังเหตุการณ์ เพื่อเป็ นการล่ารายชื่อเพื่อถอดถอน ส.ส. ของรัฐบาลชุดนี ้
เป็ นจานวนทังหมด
้
310 คน
สรุ ปได้ ว่า จากการแบ่งรู ปแบบในการแสดงความเห็นทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อให้ เกิดผลทางการเมืองข้ างต้ น มีรูปแบบในการแสดงความเห็น อยู่ 6 รูปแบบ คือ การนาเสนอ
ตนเอง ดาราจาเป็ น ข่าวลือ/ข่าวลวงในเมือง การให้ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การตัดต่อภาพ
และการอิงกระแสวัฒ นธรรมปั จ จุบนั ที่กาลังเป็ นกระแสของสังคมในขณะนัน้ อยู่ เช่น การชุมนุม
ทางการเมืองที่เรี ยกว่า “อาหรับสปริ ง” เป็ นต้ น ซึ่งขึ ้นอยู่กับผู้นาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ว่าจะมี
ความชอบและความถนัดในรูปแบบใด โดยในจานวนทังหมดนี
้
้รูปแบบของประเภทที่มีการนาเสนอ
มากที่สุด คือ การอิงกระแสวัฒนธรรมปั จจุบนั เนื่องจากเป็ นการแสดงออกจากเหตุการณ์คดั ค้ าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยเนื ้อหาส่วนใหญ่จะอยู่บนแฟนเพจที่ชื่อ ล้ านชื่อล้ างคนผิด ที่มี
จานวนคนสนับสนุนในการกดไลค์แฟนเพจนี ้มากกว่า 645,000 คน

4.2 ประเภทของเทอร์ เน็ตมีมในการคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
จากรูปแบบการแสดงความเห็นทางการเมือง ซึ่งประกอบด้ วย เว็บไซต์ขององค์กรต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ (ประเทศไทย) (https://www.anticoruption.in.th) เว็บไซต์ขอล้ านชื่อหยุดกฎหมายล้ าง
ผิดคดีโกง (https://www.change.org/noamnesty) เฟซบุ๊กของสถาบันการศึกษาที่เป็ นแกนในการ
คัดค้ านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ) และเว็บไซต์ของทีวีดาวเทียมที่คดั ค้ านพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรม (บลูสกายทีวี เอเอสทีวี และทีนิวส์) ผู้ศกึ ษาพบว่าเมื่อนามาประมวลเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมการ
คัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 แล้ ว พบว่าสามารถแบ่งประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีม
ในการคัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ได้ เป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ด้ วยกัน คือ
4.2.1 อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทข้ อความ (Text Internet Meme)
เป็ น ประเภทของอิน เทอร์ เน็ ตมี ม ที่ ใช้ ในการโพสต์ เพื่ อ แสดงความเห็ น เพื่ อคัดค้ านร่ าง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมค่อนข้ างมาก ทังข้
้ อความที่แสดงออกมาตรง ๆ ข้ อความตลกขบขัน ข้ อความ
เสี ย ดสี ข้ อ ความที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเกลี ย ดชัง (Hate Speech) ฯลฯ ซึ่ ง มี อ ยู่ในการศึก ษาครั ง้ นี ้
พอสมควร โดยมีตวั อย่างดังภาพที่ 4.8
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ภาพที่ 4.8 แสดงตัวอย่างอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทข้ อความที่ใช้ คดั ค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
แหล่ งที่มา: “นักวิชาการหาดใหญ่,” 2556.
จากภาพที่ 4.8 แสดงตัวอย่างการโพสต์เพื่ อแสดงความเห็นคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ. 2556 ลักษณะของข้ อความ ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่สะดวก ง่าย และสื่อความหมายได้
อย่างตรงประเด็นและชัดเจน ดังตัวอย่างข้ างต้ นเป็ นการโพสต์แสดงความเห็นว่า “แฟตเรดิโอ
คัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” “ตัดน ้า ตัดไฟ ปิ ดถนนทัว่ กรุงเทพฯ” “หยุดปรองดองจอมปลอม ล้ างผิด
คนโกง” ฯลฯ โดยการโพสต์เพื่อแสดงความเห็นเพื่อคัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
ในรูปแบบนี ้ มีอยูท่ วั่ ไปในสื่อสังคมออนไลน์
4.2.2 อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรู ปภาพ (Picture Internet Meme)
เป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมอีกประเภทหนึ่งที่มีการโพสต์เพื่อแสดงความเห็นคัดค้ านในสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยมีทงรู
ั ้ ปภาพที่แสดงการ
คัดค้ านออกมาตรง ๆ รู ปภาพตลกขบขัน รู ปภาพเสียดสี ล้อเลียน และรู ปภาพที่สื่อให้ เกิดความ
เกลียดชังฝ่ ายตรงข้ าม ฯลฯ ดังภาพที่ 4.9
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ภาพที่ 4.9 แสดงตัวอย่างอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรูปภาพที่ใช้ ในการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
แหล่ งที่มา: ทีมงาน Drone Nation, 2556.
จากภาพที่ 4.9 แสดงการโพสต์เพื่อแสดงความเห็นคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี
พ.ศ. 2556 ในลักษณะของรู ปภาพ โดยสื่อให้ เห็นว่าประชาชนคนไทยทัง้ ประเทศ ต่างมาร่ วมกัน
ชุม นุม คัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม อยู่ที่ อนุสาวรี ย์ป ระชาธิ ป ไตยอย่างล้ นหลาม อี ก ทัง้ ยัง
ต้ องการแสดงให้ ผ้ ทู ี่เห็นด้ วยเข้ ามาร่วมชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลอีกด้ วย
4.2.3 อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรู ปภาพผสมข้ อความ (Picture and Text
Internet Meme)
เป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมที่ใช้ ในการแสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์อีกประเภทหนึง่ ที่ใช้ ทงั ้
รูปภาพและข้ อความผสมกันเพื่อให้ เกิดความชัดเจนและกระชับมากยิ่งขึ ้น ตลอดจนสื่อให้ ผ้ ใู ช้ สื่อ
สังคมออนไลน์เกิดความเข้ าใจเพิ่มมากขึ ้น โดยมีทงแสดงการคั
ั้
ดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมตรง ๆ
ซึ่ง นิ ย มแสดงออกมาในลัก ษณะเสี ย ดสี ท างการเมื อ ง แสดงออกในลัก ษณะตลกขบขัน และ
แสดงออกเพื่อให้ เกิดความเกลียดชังฝ่ ายตรงข้ าม (Hate Speech) ฯลฯ ดังภาพที่ 4.10
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ภาพที่ 4.10 แสดงอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้ อความในการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
แหล่ งที่มา: ใจกล้ า, 2556.
จากภาพที่ 4.10 แสดงถึ งการโพสต์ ในลักษณะของรู ปภาพผสมข้ อความ เพื่ อสื่ อไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ เห็นว่า พรรคร่วมรัฐบาลอาศัยอานาจทางการเมืองและเสียงส่วนใหญ่ ผลักดันให้
สภาผู้แทนราษฎรรวบรัดในลักษณะของการ “ลักหลับ” โดยเร่ งรี บพิจารณาผ่านร่ างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในเวลา 03.00 น. และส่งร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวให้
วุฒิ สภารั บไปเพื่ อพิ จารณาตามบทบัญ ญั ติ แห่งกฎหมายต่อไป ซึ่งหากการโพสต์ ลงในสื่ อสังคม
ออนไลน์โดยใช้ การสื่อในลักษณะของรูปภาพผสมข้ อความข้ างต้ น สามารถสื่อไปยังกลุม่ เป้าหมายจน
ได้ รับ การยอมรั บ อย่ างกว้ างขวาง รู ป ภาพผสมข้ อ ความนี ก้ ็ จ ะกลายเป็ น อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ทาง
การเมือง ที่ใช้ ในการสื่อสารเพื่อคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ไปนัน่ เอง
4.2.4 อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทคลิปวิดีโอ (Video Clip Internet Meme)
เป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมอีกอีกประเภทหนึ่งที่พบในสื่อสังคมออนไลน์ที่ ใช้ แสดงการคัดค้ านร่าง
พระราชบัญ ญั ติ นิ รโทษกรรม อันเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารที่ ส่ งผลกระทบทางการเมื อง โดย
แสดงออกทัง้ ทางตรง ตลกขบขัน เสียดสีทางการเมือง และก่อให้ เกิดความเกลียดชังฝ่ ายตรงกันข้ าม
ดังภาพที่ 4.11
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ภาพที่ 4.11 แสดงอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทคลิปวิดีโอในการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
แหล่ งที่มา: ชานุ จันทร์ นาค, 2556.
จากภาพที่ 4.11 เป็ นคลิปวิดีโอของนายอภิ สิทธิ์ เวชชาชี วะ ในฐานะผู้นาฝ่ ายค้ าน และ
นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ (ลุงกานัน) ผู้นาการชุมนุม ออกมาปราศรัยคัดค้ านร่างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชนในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งรัฐบาลพยายามผลักดันออกมาให้ ได้ ซึ่งหากคลิปวิดีโอเหล่านี ้ได้ รับ
ความนิยมทางการเมือง ก็จะกลายเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมในรูปของคลิปวิดีโอทันที

4.3 การวิเคราะห์ รูปแบบในการแสดงความเห็นและประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีม
จากการศึก ษาถึ งประเภทของอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม และรู ป แบบในการแสดงความเห็ น เพื่ อ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การ
แสดงออกทางการเมื องของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 โดยเริ่ ม ตัง้ แต่มี การปะทุขึน้ ตังแต่
้ วันที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หลังจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวผ่านสภาในคืนวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.
2556 ในเวลา 03.00 น. จนถึ ง รั ฐ บาลได้ ป ระกาศยุบ สภาตลอดจนแถลงว่า จะไม่ มี ก ารน าร่ า ง
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวกลับมาใช้ อีกในอนาคตในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมทังสิ
้ ้น 37 วัน
ซึง่ สามารถจาแนกในรายละเอียดได้ ดังนี ้
4.3.1 ประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีมตามแหล่ งการจัดเก็บข้ อมูล
การศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสารตาราทางวิชาการ งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
รวมทัง้ สุ่ม ตัวอย่างในสื่ อสังคมออนไลน์ทางอินเทอร์ เน็ต จากเฟซบุ๊กล้ านชื่อต้ านล้ างผิดคดีโกง
(https://th-th.facebook.com/antiamnesty) เฟซบุ๊ก นิ สิ ต จุฬ าฯ ไม่เอานิ รโทษกรรม (https://th-
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th.facebook.com/.../นิสิตจุฬาฯไม่เอานิรโทษกรรม) เฟซบุ๊กชาวนิด้าร่วมใจคัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
(http://th-th.facebook.com/nidamob) เฟ ซบุ๊ กนิ สิ ต เกษ ต รต่ อ ต้ าน พ .ร.บ . นิ รโท ษ กรรม
(http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty) เว็ บ ไซต์ อ งค์ ก รต่ อ ต้ าน คอร์ รั ป ชั่ น (www.
anticorruption.in.th/) และเว็บ ไซต์ ของสถานี โทรทัศ น์ ผ่านดาวเที ยมที่ ได้ รับ ความนิ ยม (สถานี
โทรทัศน์บลูสกายทีวี สถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทัศน์ทีนิวส์) ซึ่งจัดเก็บระหว่างวันที่ 18
ตุล าคม พ.ศ.2556 ถึ ง วัน ที่ 9 ธัน วาคม พ.ศ.2556 รวม 53 วัน พบว่า เมื่ อ จ าแนกประเภทของ
อินเทอร์ เน็ตมี ม ตามแหล่งจัดเก็บข้ อมูลแล้ ว พบว่ามี อินเทอร์ เน็ตมี ม ทัง้ ในลักษณะของข้ อความ
รู ปภาพ รู ปภาพและข้ อความผสมกัน และคลิปวิดีโอ ซึ่งในการเก็บ รวบรวมข้ อมูลจะพิจ ารณา
คัด เลื อ กจากข้ อ ความ รู ป ภาพ รู ป ภาพและข้ อความผสมกัน และคลิ ป วิดี โอ ที่ มี ลัก ษณะเป็ น
ประเด็นซึง่ กระชับและน่าสนใจว่าจะได้ รับความนิยมได้ ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 4.1 แสดงร้ อยละของประเภทในการแสดงความเห็นจาแนกตามแหล่งการจัดเก็บข้ อมูล
แหล่งจัดเก็บข้ อมูล
1. เฟซบุ๊กล้ านชื่อล้ างคนผิด
2. เฟซบุ๊กสถาบันการศึกษา
3. เว็บไซต์ขององค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
4. เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
รวมทังสิ
้ ้น

ร้ อยละของประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีม
ข้ อความ
รูปภาพ รูปและข้ อความ คลิปวิดีโอ
29.46
28.86
31.57
29.87
11.51
10.12
14.97
11.01
42.67
38.55
31.64
37.17
16.36
22.47
21.82
21.95
14.73
20.96
40.69
23.62

รวม
30.29
12.51
36.02
21.18
100.00

จากตารางที่ 4.1 จะพบว่ากลุม่ ตัวอย่างทังจากแฟนเพจในเฟซบุ
้
๊ กและเว็บไซต์ที่นามาใช้ ใน
การศึกษา มีอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทต่าง ๆ จากมากที่สุดมาหาน้ อยที่สุดมีดงั ต่อไปนี ้ คือ รูป ภาพ
และข้ อความผสมกัน (ร้ อยละ 40.69) คลิป วิดีโอ (ร้ อยละ 23.62) รู ปภาพ (ร้ อยละ 20.96) และ
ข้ อความ (ร้ อยละ 14.73) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากแหล่งจัดเก็บข้ อมูล พบว่าแหล่งจัดเก็บข้ อมูลที่มีการแสดงความเห็น ใน
รู ปของอินเทอร์ เน็ตมี ม จากมากที่ สุดเรี ยงไปหาน้ อยที่ สุด คือ เว็บไซต์องค์การต่อต้ านคอรัปชั่น
(ประเทศไทย) (ร้ อยละ 36.02) เฟซบุ๊กล้ านชื่อล้ างคนผิด (ร้ อยละ 30.29) เว็บไซต์สถานีโทรทัศผ่าน
ดาวเทียม (ร้ อยละ 21.18) และเฟซบุ๊กของสถาบันการศึกษา (ร้ อยละ 12.51) ตามลาดับ
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4.3.2 อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรู ปภาพผสมกับข้ อความตามแหล่ งที่จัดเก็บข้ อมูล
เมื่ อ พิ จ ารณาจากตารางที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่า อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ในสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ประเภทรู ปภาพผสมกับข้ อความ เป็ น อินเทอร์ เน็ตมีมที่ได้ รับความนิยมสูงสุด ผู้ศกึ ษาจึง
นาเอามาวิเคราะห์ในรายละเอียด ซึ่งพบว่ามีรูปแบบในการโพสต์แสดงความเห็นในลักษณะใดเมื่อ
จาแนกในรายละเอียด ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงร้ อยละของรูปแบบของรูปภาพและข้ อความในการแสดงความเห็นจาแนกตาม
แหล่งจัดเก็บข้ อมูล

แหล่ง
จัดเก็บข้ อมูล
1. เฟซบุ๊กล้ าน
ชื่อล้ างคนผิด
2. เฟซบุ๊ก
สถาบัน
การศึกษา
3. เว็บไซต์
องค์การ
ต่อต้ าน
คอรัปชัน่
4. เว็บไซต์
สถานี
โทรทัศน์
ดาวเทียม
รวมทังสิ
้ ้น

ร้ อยละอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้ อความที่โพสต์ในรูปแบบต่าง ๆ กัน
การ
ข่าวลือ/
โฆษณา
ดารา
การตัดต่อ
อิงกระแส
นาเสนอ
ข่าวลวง
และ
รวม
จาเป็ น
ภาพ
ปั จจุบนั
ตนเอง
ในเมือง
การตลาด
41.06

34.19

564

30.71

35.21

26.63

31.57

4.44

21.01

121

16.73

10.11

12.05

14.97

49.22

26.22

468

37.67

49.44

35.19

31.64

5.28

18.58

318

20.20

5.24

26.12

21.82

3.97

17.26

7.00

26.98

1.27

43.53

100.00

จากตารางที่ 4.2 ในภาพรวมแล้ วจะพบว่าอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้ อความที่
นามาใช้ ในการแสดงความเห็นคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม มีการโพสต์เพื่อแสดงความเห็นใน
รูปแบบต่าง ๆ จากมากไปหาน้ อยเรี ยงตามลาดับ คือ อิงกระแสวัฒนธรรมปั จจุบนั (ร้ อยละ 39.32)
การตัดต่อภาพ (ร้ อยละ 31.18) ดาราจาเป็ น (ร้ อยละ 17.26) ข่าวลื อ/ข่าวลวงในเมื อง (ร้ อยละ
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7.00) การนาเสนอตนเอง (ร้ อยละ 1.27) และการโฆษณาและการตลาด (ร้ อยละ 1.27) โดยมี
จานวนตัวอย่างตามแหล่งในการจัดเก็บข้ อมูลจากมากที่สุดไปหาน้ อยที่สุด คือ เว็บไซต์องค์การ
ต่อต้ านคอรัปชัน่ (ประเทศไทย) (ร้ อยละ 31.64) เฟซบุ๊กล้ านชื่อล้ างคนผิด (ร้ อยละ 31.57) เว็บไซต์
ของสถานี โทรทัศน์ ผ่านดาวเที ย ม (ร้ อยละ 21.82) และเฟซบุ๊ก ของสถาบัน การศึกษา (ร้ อยละ
14.97) ตามลาดับ
4.3.3 รู ปแบบในการแสดงความเห็นที่อิงกระแสวัฒนธรรมปั จจุบัน
เมื่อผู้ศกึ ษานาเอารูปแบบการแสดงความเห็น ที่อิงกับกระแสวัฒนธรรมปั จจุบนั กล่าวคือ
ที่ม าของการออกมาเรี ยกร้ องเป็ นกระแสวัฒ นธรรมที่มี จุดกาเนิดมาจาก “อาหรับสปริ ง ” (Arab
Spring) ที่ประชาชนชาวตูนิเซียลุกขึ ้นชุมนุมขับไล่นายซีเน่ เอล อาบีไดน์ เบน อาลี ประธานาธิบดี
ตูนีเซียจอมเผด็จการด้ วยมือเปล่าจนสาเร็ จ จนบางคนเรี ยกว่า “การปฏิวตั ิดอกมะลิ” ทาให้ ในวัน
อาทิ ต ย์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ ผ่ า นมา สมั ช ชาแห่ ง ชาติ ตู นิ เ ซี ย (Tunisia’s National
Assembly) ลงมติเห็นชอบร่ างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของตูนิเซีย เพื่อเป็ นบันไดขันสุ
้ ดท้ ายในการ
สถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบขึ ้นในตูนิเซีย หลังจากที่ต้องตกอยู่ในวิกฤติการเมือง
มาตลอด 3 ปี ซึง่ มุสตาฟา บน จาฟาร์ ประธานสมัชชาแห่งชาติตนู ีเซียเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นี ้คือความฝั นของชาวตูนิเซีย จึงเป็ นข้ อพิสูจน์ว่าการปฏิวัติครัง้ ใหญ่ ได้ เกิดขึน้ แล้ วในตูนิเซีย ซึ่ง
รัฐธรรมนูญ ฉบับนี ้จะทาให้ ตูนิเซียเป็ นรัฐพลเรื อนที่มีความเป็ นประชาธิปไตยอย่างแท้ จริ งต่อไป
เหตุการณ์นี ้จึงกลายเป็ นต้ นแบบของการลุกปฏิวตั ิของประชาชนอีกหลายประเทศในตะวันออกกลาง
ต่อมา
สาหรับประเทศไทยมีความพยายามจุดกระแสต่อเนื่องจากอาหรับสปริ งเพื่อให้ เป็ น “ไทย
สปริ ง” (Thai Spring) ขึ ้นมา แต่ในระยะแรก ๆ มีประชาชนออกมาร่วมมือไม่มากเท่าที่ควร ตราบ
จนกระทัง่ รัฐบาลนาเอาร่างพระราชบัญญัตินิ รโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมื อง การแสดงออกทางการเมื อ งของประชาชนในปี พ.ศ.2556 และมี ก ารคัด ค้ านใน
รูปแบบต่าง ๆ ทังในเครื
้
อข่ายสังคมออนไลน์และออกมาเดินขบวนคัดค้ านตามท้ องถนน ซึ่งส่วน
ใหญ่ อิงกระแสวัฒ นธรรมที่สืบเนื่องมาจากอาหรับ สปริ ง โดยมีรูปแบบในการแสดงความเห็นใน
ลักษณะที่อิงกระแสวัฒนธรรมปั จจุบนั ได้ แก่ เหตุการณ์คดั ค้ านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เหตุการณ์
สถานการณ์ ทางการเมืองในช่วงเวลานัน้ ๆ เป็ นต้ น และเมื่อจาแนกวิธีการแสดงความคิดเห็นใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุม่ ตัวอย่างพบดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงร้ อยละของรูปแบบในการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นรูปภาพและข้ อความ
อิงกระแสวัฒนธรรมปัจจุบนั ของกลุม่ ตัวอย่าง

แหล่งจัดเก็บข้ อมูล
1. เฟซบุ๊กล้ านชื่อล้ างคนผิด
2. เฟซบุ๊กสถาบันการศึกษา
3. เว็บไซต์ขององค์กรต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่
4. เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม
รวมทังสิ
้ ้น

ร้ อยละของรูปแบบในการแสดงความเห็นที่อิงกระแสวัฒนธรรม
ปั จจุบนั
Hate
คัดค้ าน
ตลกขบขัน
รูปแบบอื่น ๆ
Speech
ทัว่ ไป
34.24
23.57
27.18
25.87
13.44
10.98
12.09
16.26

รวม
28.83
13.34

24.48

28.80

39.66

28.27

26.86

27.84

36.65

21.07

29.60

30.97

6.83

27.18

61.87

4.10

100.00

จากตารางที่ 4.3 จะเห็นได้ วา่ การโพสต์เพื่อคัดค้ านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่อิงกับกระแส
วัฒนธรรมปั จจุบนั มีการโพสต์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงความเห็นจากมากที่สดุ ไปหาน้ อยที่สุด
คือ การคัดค้ านทั่วไป (ร้ อยละ 47.07) เพื่อสร้ างความเกลียดชัง (Hate Speech) (ร้ อยละ 27.67)
เพื่อสร้ างความตลกขบขัน (ร้ อยละ 7.57) และการโพสต์ในรูปแบบอื่น ๆ (ร้ อยละ 4.54) ตามลาดับ
โดยมีแหล่งจัดเก็บข้ อมูลที่มีการแสดงความคิดเห็นจากมากที่สุดไปหาน้ อยที่สุดเรี ยงได้ ดงั นี ้ คือ
เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ผ่า นดาวเทียม (ร้ อยละ 30.97) เฟซบุ๊กล้ านชื่อล้ างคนผิด (ร้ อยละ 28.83)
เว็ บ ไซต์ ข องขององค์ ก ารต่ อ ต้ านคอรั ป ชั่น (ประเทศไทย) (ร้ อยละ 26.86) และเฟซบุ๊ กของ
สถาบันการศึกษา (ร้ อยละ 13.34) ตามลาดับ
4.3.4 รู ปแบบของภาพและข้ อความที่ใช้ คัดค้ าน
จากตารางที่ 4.3 แสดงให้ เห็นว่าการแสดงความเห็นคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมที่ใช้
แนวทางอิงกระแสวัฒนธรรมปั จจุบนั ในรูปแบบการคัดค้ านทัว่ ไป กล่าวคือ ใช้ ภาพและคาแสดงให้
เห็นว่าคัดค้ านเท่านัน้ เป็ นรู ปแบบที่ได้ รับความนิยมสูงสุด ซึ่งเมื่อนาการคัดค้ านในรู ปแบบนีม้ า
พิจารณาโดยจาแนกในรายละเอียด สามารถแบ่งออกได้ ดงั ตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 แสดงร้ อยละของรูปแบบการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม โดยใช้ ภาพและ
ข้ อความ

แหล่งจัดเก็บข้ อมูล

1. เฟซบุ๊กล้ านชื่อล้ างคนผิด
2. เฟซบุ๊กสถาบันการศึกษา
3. เว็บไซต์ขององค์กรต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่
4. เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม
รวมทังสิ
้ ้น

ร้ อยละของรูปแบบการคัดค้ าน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมโดยใช้ ภาพและข้ อความ
รูปสีเ่ หลีย่ ม
การ์ ตนู มี
ตัดต่อภาพคน
พื ้นทึบมี
ข้ อความ
ดังมีข้อความ รูปแบบอื่น ๆ
ข้ อความ
ประกอบ
ประกอบ
ภายใน
22.95
29.99
18.78
29.95
8.22
14.18
5.20
15.71

รวม

27.18
12.09

33.56

42.87

43.74

15.88

39.66

35.27

12.96

32.28

38.46

21.07

5.16

62.30

21.74

10.80

5,658

จากตารางที่ 4.4 รูปแบบในการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม โดยใช้ ภาพและข้ อความ
ทั่ว ๆ ไป เพื่ อแสดงว่าเป็ นผู้ไม่เห็น ด้ วยกับ ร่ าง พ.ร.บ. นิ รโทษกรรม ดัง กล่าว มี รูป แบบในการ
คัดค้ านจากมากที่สดุ ไปหาน้ อยที่สดุ ในกลุ่มตัวอย่าง คือ รูปสี่เหลี่ยมพื ้นทึบมีข้อความภายใน (ร้ อย
ละ 62.30) ภาพตัดต่อคนดังมีข้อความประกอบ (ร้ อยละ 21.74) รูปแบบอื่น ๆ (ร้ อยละ 10.18)และ
ภาพการ์ ตนู มีข้อความประกอบ (ร้ อยละ 5.16)ตามลาดับ ซึ่งแหล่งจัดเก็บข้ อมูล ที่มีการโพสต์เพื่อ
แสดงความคัดค้ านเรี ยงจากมากที่สดุ ไปหาน้ อยที่สุดได้ ดงั นี ้ คือ เว็บไซต์องค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
(ประเทศไทย) (ร้ อยละ 39.66) เฟซบุ๊กล้ านชื่อล้ างคนผิด (ร้ อยละ 27.18)เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม (ร้ อยละ 21.07) และ เฟซบุ๊กสถาบันการศึกษา (ร้ อยละ 12.09) ตามลาดับ
4.3.5 ภาพและข้ อความคัดค้ านที่ได้ รับความนิยมสูงสุด
จากการวิเคราะห์ข้างต้ น จะพบได้ ว่าภาพและข้ อความคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมใน
ปี พ.ศ. 2556 ที่ได้ รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากมีผ้ นู ามาโพสต์แสดงตนคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรม ในสื่อสังคมออนไลน์กนั อย่างกว้ างขวาง เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม
(Instagram) ตลอดจนในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ รวมตัวกันต่อต้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม มีลักษณะ
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เป็ นรูปสี่เหลี่ยมพื ้นทึบ มีตวั อักษรซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ อยู่ภายใน ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วนิยมแสดง
เป็ นพื ้นสีดาและตัวอักษรสีขาวว่า “คัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” ดังภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.12 แสดงอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทภาพและข้ อความคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ที่
ได้ รับความนิยมสูงสุด
แหล่ งที่มา: “10 สิ่งต้ องทา,” 2556.
จากการสารวจในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าภาพและข้ อความคัดค้ านใน
ภาพที่ 4.12 ข้ างต้ นนี เ้ ป็ นภาพและข้ อความที่ ได้ รับความนิยมสูงสุดในการนามาใช้ คดั ค้ านร่ าง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในช่วงดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาที่ มาพบว่าออกแบบโดยนายคุณัช ฉัตร
มงคลพ ร นั ก ศึ ก ษาชั น้ ปี ที่ 4 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปั จจุบนั กาลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ (XE11) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคาจากัดความแล้ ว แสดงว่าภาพและข้ อความ
คัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมดังกล่าวนี ้ ได้ กลายเป็ น “อินเทอร์ เน็ตมีม” (Internet Meme) ในสื่อ
สังคมออนไลน์เรี ยบร้ อยแล้ ว เนื่องจากมีการนาไปใช้ อย่างแพร่หลายในการต่อต้ าน ทังในรู
้ ปของ
การแสดงฐานะตนเองในโปรแกรมเฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม หรื อในเว็บไซต์ของกลุ่ม
ตนเอง ฯลฯ โดยสอดรับกับแนวคิดและทฤษฎีวา่ อินเทอร์ เน็ตมีมเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ สื่อใหม่ และ
แนวคิดการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ทางการเมืองไทยที่ได้ ทบทวนวรรณกรรมมาข้ างต้ น
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4.4 ช่ องทางของอินเทอร์ เน็ตมีมในการคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
ช่องทางอินเทอร์ เน็ตมีม (Internet Meme Channel) หมายถึง ช่องทางในการพัฒนาจน
เกิดเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมขึ ้นมา โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปของกิจกรรม ป้าย
วลีที่เป็ นภาพ ข่าวลือ บทกลอน ข้ อความ ไฟล์เสียง เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ สื่อประสม (Multimedia)
การเชื่อมโยงหลายมิติ หรื อชิ ้นส่วนของสื่อ (Hashtag) เช่น เว็บเพจ, โปรแกรม Facebook เป็ นต้ น
เมื่ อ พิ จ ารณาสถิ ติ ผ้ ูใช้ ง านอิ น เตอร์ เน็ ต ในประเทศไทยและพฤติ ก รรมการใช้ ง านที่
น่า สนใจ โดยพิ จ ารณาข้ อ มูล ที่ ได้ จ ากเว็บ ไซต์ Zocial Rank (http://www.zocialrank.com/) ซึ่ง
เป็ น เว็บ ไซต์ ที่ รวบรวมข้ อมูล สถิ ติต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วกับ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผ้ ใู ช้ งานอินเตอร์ เน็ตในประเทศไทยทุกเว็บไซต์จานวน 25 ล้ านคน คิดเป็ น
37.8% จากจานวนประชากรประเทศไทยทังสิ
้ ้น 66 ล้ านคน ซึ่งเป็ นการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตผ่านมือ
ถื อ 64% ในขณะที่ 36% ที่ เหลื อ เป็ น การใช้ ง านอิ น เตอร์ เน็ ต ผ่า นเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ และเมื่ อ
พิจารณาลึกลงไปยังพบว่าประเทศไทยมีผ้ ใู ช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ทังสิ
้ ้น
18 ล้ านคน แต่มี บัญ ชี ผ้ ูใช้ ง านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ม ากถึง 21 ล้ านบัญ ชี ส าหรับ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ที่คนไทยนิยมมากที่สดุ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้ อยละ 85 รองลงมาคือทวิตเตอร์
(Twitter) ร้ อยละ 10 และอิ น สตาร์ แ กรม (Instagram) ร้ อยละ 5 โดยช่ ว งเวลาที่ มี ก ารใช้ ง าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทงสามมากที
ั้
่สุดอยู่ระหว่าง 20.00 น. ถึง 22.00 น. ซึ่งสามารถนามาสรุ ป
ได้ ดงั ภาพที่ 4.13
จากข้ อมูล ข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงปริ มาณผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในเว็ปไซต์ต่าง ๆ และ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ เพิ่ ม สูง ขึน้ อย่างรวดเร็ วในประเทศไทย จึง ไม่น่า
แปลกใจที่เห็นนักการตลาดและบริษัทฯใหญ่ ๆ ทังหลายเริ
้
่ มหันมาทุ่มงบประมาณมาทาการตลาด
ออนไลน์ หรื อที่เรี ยกกันว่า Digital Marketing หรื อ Online Marketing มากขึ ้น
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ภาพที่ 4.13 แสดงการใช้ อินเทอร์ เน็ตในเว็ปไซต์ตา่ ง ๆ และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย
แหล่ งที่มา: “ข้ อมูลบนโลก Social network,” 2556.
จากการศึกษารูปแบบและประเภทในการสื่อสารทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าว
มาในประการข้ างต้ น พบได้ ว่า การสื่อสารทางอินเทอร์ เน็ต ที่สาคัญ ประกอบด้ วย 2 ช่องทางหลัก
คือ การสื่อสารผ่านเว็ปไซต์ต่าง ๆ และมีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในช่องทางต่าง ๆ จึง
พบว่ามีช่องทางสาคัญในการนาเสนออินเทอร์ เน็ตมีมเพื่อให้ เกิดผลในทางการเมืองในการศึกษา
ครัง้ นี ้ประกอบไปด้ วย 2 ช่องทางหลัก คือ เว็บไซต์ (Website) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
แต่เนื่องจากการศึกษาข้ อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนหนึ่ง จาเป็ นต้ องสมัครเป็ นสมาชิก
หรื อสมัครเป็ นแฟนเพจของกลุม่ ต่าง ๆ หรื อได้ รับเชิญให้ เป็ นสมาชิกในกลุม่ เหล่านันเสี
้ ยก่อน จึงจะ
เข้ าไปศึกษาหาข้ อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาและสามารถติดตามการโพสต์ อย่างต่อเนื่องได้
กอปรทังหากเป็
้
นข้ อมูลที่มีระยะเวลายาวนานก็จะถูกลบไปโดยอั ตโนมัติ จึงเป็ นความยากในการ
จัดเก็บข้ อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บางประเภท เช่น อินสตาร์ แกรม ทวิตเตอร์ ฯลฯ อันเนื่องจาก
ข้ อจากัดที่กล่าวมาในประการข้ างต้ น ผู้ศึกษาจึงศึกษาเฉพาะช่องทางการสื่อสารทางการเมืองซึ่ง
สามารถติดตามและจัดเก็บข้ อมูลได้ ใน 2 ช่องทาง ได้ แก่ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ ซึ่งเป็ นช่องทางที่
สามารถรวบรวมข้ อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ศกึ ษาพบว่ามีการใช้ ช่องทางการ
สื่อสารทางการเมืองจนกระทัง่ เกิดเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมของทัง้ 2 ช่องทาง เพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 แสดงร้ อยละประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีมในการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์
แหล่งจัดเก็บข้ อมูล
1. เฟซบุ๊ก (Facebook)
3. เว็บไซต์ (Website)
รวมทังสิ
้ ้น

ร้ อยละของประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีม
ข้ อความ
รูปภาพ รูปและข้ อความ คลิปวิดีโอ
40.97
38.98
46.54
40.88
59.03
61.02
53.46
59.12
14.73
20.96
40.69
23.62

รวม
42.80
57.20
100.00

จากตารางที่ 4.5 จะพบได้ ว่า เมื่อพิจารณาจากช่องทางในการจัดเก็บข้ อมูลที่จะนาไปสู่
การเกิดเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ทัง้ 2 ช่องทางแล้ ว
พบว่าช่องทางผ่านเว็บไซต์มีการใช้ สูงร้ อยละ 57.20 ในขณะที่ ช่องทางเฟซบุ๊กมี การใช้ น้อยกว่า
เพียงร้ อยละ 42.80 โดยมีความแตกต่างกันถึงร้ อยละ 14.40 ซึ่งอาจเป็ นไปได้ วา่ คนอยากรู้ข้อมูลใน
เชิงลึกลงไป จึงหันไปค้ นคว้ าเพิ่มเติมในเว็ปไซต์เพิ่มมากขึ ้น จึงส่งผลให้ มีการใช้ ชอ่ งทางเว็ปไซต์สงู
กว่าทางเฟซบุ๊ก
เมื่ อ พิ จ ารณาในประเภทในการโพสต์ ที่ จ ะน าไปสู่การเป็ น อิน เทอร์ เน็ ต มี ม คัด ค้ านร่ า ง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 แล้ ว พบว่ามีการใช้ รูปแบบในการโพสต์จากมากที่สุดไปหา
น้ อยที่ สุ ด คื อ รู ปภาพและข้ อความผสมกั น (ร้ อยละ 40.69) คลิ ปวิ ดี โอ (ร้ อยละ 23.62) รู ปภาพ
(ร้ อยละ 20.96) และข้ อความ (ร้ อยละ 14.73) ตามลาดับ
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่า จากการศึก ษานวัต กรรมอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ในการสื่ อ สารทางการ
เมืองไทยกรณีคดั ค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 มีชอ่ งทางที่สาคัญในการใช้
นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมี ม เพื่ อ สื่ อสารทางการเมื องอยู่ 2 ช่องทางด้ วยกัน คือ แอปพลิเคชัน ชื่ อ
“สร้ างป้า ยคัด ค้ า นในรู ป แบบของคุณ ” และเว็ บ ไซต์ ต่า ง ๆ ได้ แ ก่ เว็บ ไซต์ ข ององค์ ก รต่อ ต้ า น
คอร์ รัปชัน่ (ประเทศไทย) (Change.org) เฟซบุ๊กล้ านชื่อล้ างคนผิด เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาที่
เป็ นแกนในการคั ด ค้ านร่ า งพ ระราชบั ญ ญั ติ นิ ร โทษกรรม (จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ) และเว็บไซต์ของทีวีที่คดั ค้ าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (บลูสกายทีวี เอเอสทีวี และทีนิวส์) ฯลฯ ดังผลการศึกษาที่กล่าว
มาในประการข้ างต้ น แต่มิ ได้ หมายความว่า แอปพลิเคชัน ประเภทไลน์ และทวิตเตอร์ ไม่ได้ เป็ น
ช่องทางสาคัญ ในการสื่อสารทางการเมืองไทยจนเกิดเป็ นนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในสื่อสังคม
ออนไลน์ ทว่าเป็ นผลมาจากมีข้อจากัดในเรื่ องของระยะเวลาและความยากลาบากในการจัดเก็บ
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ข้ อมูลดังที่กล่าวไว้ แล้ ว จึงมีเพียงช่องทางอยู่ 2 ช่องทางที่กล่าวมานี ้เท่านัน้ ที่สามารถศึกษาเพื่อ
นาเสนอรู ปแบบนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมี ม ในการสื่ อสารทางการเมื องไทยกรณี การคัดค้ านร่ าง
พระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ได้

4.5 ผลของการสร้ างอินเทอร์ เน็ตมีมในการคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
ผลของการสร้ างนวัต กรรมอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม (Results of Internet Meme Innovation)
หมายถึง ผลของการมีอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองไทย ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็ น แอปพลิเคชันทาง
การเมือง และมีการนาไปประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมทางการเมืองของไทยขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อก่อให้ เกิดการ
พัฒนาการสื่อสารทางการเมืองของไทยในอนาคต
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) นายคุณชั ฉัตรมงคลพร นักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ปั จ จุบันกาลังศึกษาต่อระดับปริ ญ ญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (XE11) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นผู้
ริ เริ่ มพัฒนา แอปพลิเคชัน "สร้ างป้ายคัดค้ านในรูปแบบของคุณ" ซึ่งได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
โดยมียอดผู้ใช้ งานแล้ ว 168,398 คน (อศินา พรวศิน, 2556)

ภาพที่ 4.14 แสดงภาพนายคุณชั ฉัตรมงคลพร ผู้สร้ างอินเทอร์ เน็ตมีมคัดค้ านร่าง พ.ร.บ.
นิรโทษกรรม

124
จากข้ อมูลเบื ้องต้ นพบว่า แอปพลิเคชัน นี ้ มียอดผู้ใช้ งานแตะที่ 20,000 คนแรกในเวลา
เพียง 10 กว่าชัว่ โมงนับจากเปิ ดตัวแอปพลิเคชัน และมีสถิติล่าสุดเฉลี่ยวินาทีละ 7 คน และมีคน
ออนไลน์ พ ร้ อมกัน ถึ ง 1,700 คนในเวลาเดีย วกัน ซึ่งนายคุณั ช แสดงความเห็ น ไว้ ว่า “สื่ อ สัง คม
ออนไลน์” (Social Media) มีความสาคัญอย่างยิ่งในการแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนในปั จจุบนั
เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ ในยุคนี ้ล้ วนใช้ งานสังคมออนไลน์อย่างแพร่ หลาย ทาให้ การสื่อสารผ่าน
สังคมออนไลน์ เช่น การโพสต์และการแชร์ ข้อมูล ฯลฯ มีอิทธิพลในการแพร่กระจายข่าวสารเป็ น
อย่างมาก ทังทางการเมื
้
องและอื่น ๆ

ภาพที่ 4.15 แสดงแอปพลิเคชันที่ได้ รับความนิยมใช้ คดั ค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
แหล่ งที่มา: อศินา พรวศิน, 2556.
4.5.1 สาเหตุท่ ที าแอปพลิเคชันนี ้
นายคุณัช ฉัตรมงคลพร แสดงเหตุผลว่า สาเหตุที่ทาแอปพลิเคชันนี อ้ อกมา เนื่ องจากมี
กระแสรณรงค์การใช้ ป้ายคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ในลักษณะของรู ป
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โปรไฟล์ในเฟซบุ๊กต่อต้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม จนมีผลกระทบทางการเมื องในขณะนัน้ เป็ น
จานวนมาก อีกทังเห็
้ นว่าการเมืองในขณะนันค่
้ อนข้ างเคร่งเครี ยด จึงอยากทาแอปพลิเคชันขึ ้นมา
ให้ ทกุ คนได้ ทาป้ายคัดค้ านในจินตนาการของตนเองเพื่อคลายความกดดันในสถานการณ์ปัจจุบนั
ลงบ้ าง โดยแนวคิดพื ้นฐานแรกสุดคือต้ องการให้ ทกุ คนสามารถเข้ าถึงการออกแบบป้ายคัดค้ านร่าง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ให้ เป็ นข้ อความอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเรี ยนรู้วิธีการตัดต่อหรื อเทคนิค
ขันสู
้ งแต่อย่างใด จึงต้ องทาออกมาในรูปแบบเว็บไซต์ เนื่องจากสามารถเข้ าถึงผู้ใช้ งานได้ รวดเร็ ว
โดยเฉพาะการแชร์ เว็บไซต์ผา่ นสังคมออนไลน์
4.5.2 แนวคิดในการจัดทาแอปพลิเคชัน
นายคุณั ช ฉั ต รมงคลพร ยัง อธิ บ ายเพิ่ ม เติม อี ก ว่า แนวคิด ในการจัด ท าป้า ย "คัด ค้ า น
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556" มาจากการเข้ าไปในสื่อสังคมออนไลน์ และพบว่ามีข้อความ
สัน้ รูปภาพ รูปภาพผสมข้ อความ และคลิปวิดีโอ ฯลฯ ที่แสดงการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 เป็ นจานวนมาก จึงเกิดแนวคิดในการนาเอาป้ายสี่เหลี่ยมที่ แต่ละสถาบันการศึกษา
นามาแสดงชื่อสถาบันตนเองติดตามท้ ายรถ นามาตัดต่อรูปเป็ นข้ อความอื่น ๆ เพื่อโพสต์กนั ในเฟซบุ๊ก
(Facebook) กับเพื่ อนๆ และต่อมาพบว่า ทัง้ ตามเว็บตามบอร์ ดหรื อในเฟซบุ๊ก ก็ มี ผ้ ูที่มีความคิด
แบบนี ้เช่นกัน กล่าวคือ มีผ้ ทู าป้ายคัดค้ านแปลก ๆ ขึ ้นมาเป็ นจานวนมาก เช่น "คัดค้ านถั่วฝั กยาว
ในผัดกะเพรา" "คัดค้ านการทางานวันจันทร์ " หรื อแม้ กระทั่งป้ายที่ไม่เกี่ยวกับการคัดค้ านเลยเช่น
"โสด จีบได้ นะ" ฯลฯ จึงมี แนวคิดขึ ้นมาว่าถ้ าหากทาเป็ นแอปพลิเคชัน ที่ผ้ ูใช้ ไม่จาเป็ นต้ องมีความรู้
คอมพิวเตอร์ หรื อการตัดต่อภาพ ก็สามารถใช้ งานได้ อย่างง่ายคงจะดีไม่น้อย และที่สาคัญก็คือแอปพลิเค
ชันที่ทามานันสามารถสร้
้
างข้ อความตามจินตนาการในรูปแบบของป้ายคัดค้ านที่มีเงื่อนไขว่าต้ องใช้ งาน
ง่าย ผู้ใช้ เห็นหน้ าตาแล้ วต้ องใช้ เป็ น ไม่ซบั ซ้ อน และต้ องสร้ างป้ายคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ให้ ได้
ภายในไม่เกิน 3 นาที ซึง่ หลังจากที่ใช้ ความรู้ทางด้ านคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบและปรับปรุงให้
เป็ นไปตามความต้ องการแล้ ว ก็เริ่ มเปิ ดให้ ใช้ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็ นต้ นมา จาก
แนวคิดการจัดทาที่กล่าวมาข้ างต้ น ประกอบกับกระแสป้ายคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ที่กาลัง
โด่งดังในช่วงนัน้ ผู้ใช้ ง านจึง เกิ ด ความประทับ ใจและอยากบอกต่อ ไปยังผู้อื่ น ในลัก ษณะของ
การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing)
4.5.3 ผลตอบรับในการใช้ แอปพลิเคชัน
จากข้ อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้ ออกแบบแอปพลิเคชันไว้ พบว่ามีผลการตอบรับดีมาก
ซึง่ นายคุณชั เปิ ดเผยว่า หลังจากที่มีการเปิ ดใช้ โปรแกรมได้ ประมาณสิบกว่าชัว่ โมง ก็มียอดผู้เข้ ามา
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ใช้ งานกว่า 20,000 คน และในครึ่ งวันต่อมาก็มียอดการใช้ งานเกือบแสนคนแล้ ว แสดงให้ เห็นว่า
แอปพลิ เ คชั น ดั ง กล่ า วนี ไ้ ด้ รั บ ความนิ ย มจากผู้ ใช้ อย่ า งล้ นหลาม ทั ง้ กลุ่ ม ผู้ คั ด ค้ าน ร่ า ง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม กลุ่มผู้สนับสนุน ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และกลุ่มที่นาไปใช้
เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ อื่ น ๆ อี ก เป็ นจ านวนมาก จนกระทั่ง อาจเรี ย กได้ ว่ า เป็ น “อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ”
(Internet Meme) ก็ ว่าได้ ซึ่งช่องทางที่ มี ผ้ ูนาไปใช้ ม ากที่ สุด คือ Facebook, Line, Twitter, Web
Blog และ Instagram เนื่องจากเป็ นสื่อใหม่ (New Media) ที่เป็ นที่นิยมใช้ ในการสื่อสารกันมากใน
ปัจจุบนั
4.5.4 แอปพลิเคชันที่ได้ รับการยอมรับเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีม
นายคุณัช ฉัตรมงคลพร ให้ สมั ภาษณ์ ว่า ค่อนข้ างจะตกใจและดีใจกับยอดผู้ใช้ งานอย่าง
มหาศาลกับแอปพลิเคชันที่ตนออกแบบขึ ้นมา จนกระทัง่ กลายเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมในการคัดค้ าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในครัง้ นี ้ ซึ่งแต่เดิมที่ออกแบบแอปพลิเคชันนี ้ขึ ้นมาก็คาดเพียงว่า
หากมีผ้ ใู ช้ สกั 10,000 คน ก็ถือว่าประสบความสาเร็ จแล้ ว ซึ่งนายคุณชั ขอขอบคุณเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ที่
ช่วยกัน จนกระทัง่ ทาให้ แอปพลิเคชันตัวนี ้กลายเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองในการต่อต้ านร่าง
พระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมไปในระยะเวลาดังกล่าวดังภาพที่ 4.16

ภาพที่ 4.16 แสดงตัวอย่างการใช้ แอปพลิเคชันที่ออกแบบโดยนายคุณชั ฉัตรมงคลพร
แหล่ งที่มา: “รวมมีมล้ อภาพ,” 2556.
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สาหรับการวัดความสาเร็ จจากการพัฒ นาแอปพลิเคชันคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
ว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อ สารทางการเมืองนัน้ นายคุณัชกล่าวว่าใช้ Google Analytics
วัดความสาเร็ จด้ วยการดูสถิติของผู้ใช้ งานเป็ นรายวัน รายชั่วโมง จนไปถึงระดับวินาที ซึ่ง พบว่า
หลังจากที่เปิ ดใช้ โปรแกรมได้ ประมาณสิบกว่าชัว่ โมง ก็มียอดผู้ใช้ งานประมาณ 2 หมื่นคน และใน
ครึ่ ง วัน ต่อ มาก็ ก็มี ย อดการใช้ งานเกื อ บแสนคน จึง มี ส ถิ ติสูงสุดเฉลี่ ยวิน าที ล ะ 7 คน และมี ค น
ออนไลน์พร้ อมกันถึง 1,700 คนในเวลาเดียวกัน
นอกจากนัน้ นายคุณัชในฐานะผู้ริเริ่ มพัฒนาแอปพลิเคชัน "สร้ างป้ายคัดค้ านในรู ปแบบ
ของคุณ " ได้ แสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะไว้ ด้วยว่า อินเตอร์ เน็ตมีม (Internet Meme) มีส่วน
สาคัญในการสื่อสารยุคปัจจุบนั มาก โดยเฉพาะจุดเด่นในด้ านความรวดเร็วในการส่งต่อการสื่อสาร
เราจะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั ไม่ว่าจะมีข่าวสารหรื อบทความดี ๆ ย่อมเป็ น Talk of The Town อย่าง
รวดเร็ ว ซึ่งธุรกิจและการข่าวยุคใหม่ล้วนใช้ สื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางเพิ่มเติมในการสื่อสาร
ทังสิ
้ ้น เนื่องจากใช้ ทุนน้ อยกว่าการประชาสัมพันธ์ ทางโทรทัศน์ -วิทยุ-หนังสือพิมพ์ -นิตยสารมาก
ตัวอย่างแอปพลิ เคชัน สร้ างข้ อ ความในรู ป แบบป้ายคัด ค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิ รโทษกรรม นี ้ ก็ เป็ น
ตัวอย่างหนึ่ง ที่ ส าคัญ ซึ่งหากจับจุดยืนและกระแสของสังคมได้ ก็จ ะมี การตอบรับที่ดีได้ ไม่ยาก
อย่างไรก็ตาม สิ่งใดก็ตามที่มีคณ
ุ อนันต์ก็ย่อมมีโทษอย่างมหันต์ด้วยเช่นกัน กล่าวคือหากมีการนา
สื่อสังคมออนไลน์ ไปใช้ ในทางที่ผิด เช่น การเผยแพร่ ข่าวสารหรื อข้ อมูลอัน เป็ นเท็จ ย่อมทาให้ เกิด
ความเดือดร้ อน และเกิดการวิพากษ์ วิจารณ์กันรุนแรงในสังคมด้ วยเช่นกัน จะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั
การสื่อสารในสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อสังคมสูงมาก หากต้ องการเห็นสังคมที่ดี ก็ต้องเริ่ มจากที่
ตัวเราทุกคนคิดดี ทาดี และใช้ สงั คมออนไลน์ในทางที่ถกู ต้ องอันควรเช่นกัน
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า การจัดทาแอปพลิเคชันของนายคุณัช ฉัตรมงคลพร แต่เดิมต้ องการ
เพียงทาเพื่อให้ เพื่อนในกลุ่มนาไปใช้ ประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็น โดยไม่จาเป็ นต้ องไปวาด
หรื อเขียนขึ ้นมาใหม่ แต่ในระยะหลังมีการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์แนะนากันออกไปเป็ นทอด
ๆ กระทั่งได้ รับความนิยมกันอย่างมากจนอาจเรี ยกว่าได้ กลายเป็ น “อินเทอร์ เน็ตมีม ” (Internet
Meme) ที่ใช้ เป็ นสัญลักษณ์ในการสื่อสารในการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ไป ซึ่งความนิยม
ดัง กล่าว น่าจะเกิ ด จากการออกแบบที่ ท าแบบง่ าย ๆ ตรงกับ ความต้ องการของผู้ใช้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงข้ อความ ขนาด และสีของรูปแบบและข้ อความได้ จึงกลายเป็ น แอปพลิเคชันที่ได้ รับ
ความนิยมจนถือได้ วา่ เป็ นอินเทอร์ เน็ตมีม (Internet Meme) ไปในที่สดุ
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4.6 การยอมรั บนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม
สาหรับในมุมมองที่ว่าอินเทอร์ เน็ตมีมเป็ นนวัตกรรมในการสื่อสารทางการเมืองไทยนัน้
จากการศึกษาพบว่าอินเทอร์ เน็ตมี ม ทางการเมื องดังกล่าวมี การใช้ กระบวนการสื่ อสารที่ อาศัย
เทคโนโลยีที่มีความก้ าวหน้ าเพิ่มขึ ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถช่วยอานวยความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในสังคมการเมืองได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น ได้ แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ดังแสดงในภาพที่ 4.17

ภาพที่ 4.17 แสดงนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมที่ได้ รับการยอมรับในการคัดค้ านร่าง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
แหล่ งที่มา: “รวมมีมล้ อภาพ,” 2556.
จากภาพที่ 4.17 เป็ นภาพของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมที่ใช้ ในการสื่อสารทางการเมือง
เพื่อคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ จากการศึกษาพบว่าการยอมรับนวัตกรรม
อินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองข้ างต้ น เกิดจาก
4.6.1 ลักษณะของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมที่ทาให้ เกิดการยอมรับ
ลักษณะของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม สอดรับผลการศึกษาของ Roger and Shoemaker
(1971) ที่เห็นว่าลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม ประกอบด้ วย
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1) มี ค วามได้ เปรี ย บในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (Comparative Advantage) อัต ราการ
ยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม เกิดขึ ้น เนื่องจากพบว่ามีการใช้ สื่อใหม่ที่รวดเร็ วและกว้ างขวาง
กว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ สื่อแบบดังเดิ
้ ม ตลอดจนพบว่าอินเทอร์ เน็ตมีมสามารถนามาใช้ แทน
สื่อเดิมในการสื่อสารทางการเมืองได้
2) สามารถเข้ ากันได้ หรื อไม่ขดั แย้ งกัน (Compatibility) นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม
เข้ ากันได้ กบั ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากไม่ขดั แย้ งกับค่านิยม ประสบการณ์ และความต้ องการ
ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ รวมทังความต้
้
องการของสังคมโดยรวม ที่ต้องการสื่อสารทางการเมือง
ไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องให้ รับรู้เช่นกัน จึงทาให้ นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมเกิดการแพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์
3) ความซับซ้ อนของนวัตกรรม (Complexity) นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมที่นามาใช้
ในทางการเมืองครัง้ นี ้ ไม่ได้ มีความยุ่งยากซับซ้ อนมากนัก ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์สามารถทาความ
เข้ าใจและนาไปใช้ ได้ โดยง่ายและรวดเร็ ว จึงทาให้ นวัตกรรมอินเทอร์ เ น็ตมีมได้ รับการยอมรับจาก
ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เป็ นจานวนมาก
4) ความสามารถทดลองได้ (Testability) จากการศึกษาพบว่านวัตกรรมอินเทอร์ เน็ต
มีมในการสื่อสารทางการเมื องครัง้ นี ้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ สามารถทดลองใช้ และ
ประเมินผลนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลงข้ อความได้ โดยง่าย จึงเป็ นอีก
สาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในครัง้ นี ้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว
5) มีความสามารถสังเกตและสื่อสารได้ (Absorbability) นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ต
มี ม ในการสื่ อสารทางการเมื องครัง้ นี ้ ผู้ใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ทางการเมื องสามารถ
สัง เกตและน ามาใช้ สื่ อสารทางการเมื องได้ โดยเฉพาะมี บุค คลที่ ร้ ู จักและยอมรับ กัน ในสัง คม
การเมืองเริ่ มนามาใช้ ก่อน เพื่อจูงใจให้ ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองยอมรับและ
นามาใช้ ด้วย
6) มีคา่ ใช้ จา่ ยเกี่ยวกับนวัตกรรมต่า (Cost) นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมือง
ข้ างต้ นมีค่าใช้ จ่ายในการนานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ ในทางการเมืองค่อนข้ างต่า หรื อแทบจะไม่มี
ค่าใช้ จ่ายในการน ามาใช้ เลย เพราะไม่ต้อ งมี ค่าใช้ จ่ายในการซื อ้ แอปพลิ เคชั่น มาใช้ จึง ทาให้
นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองดังกล่าวได้ รับการยอมรับและนามาใช้ สงู ขึ ้นไปด้ วย
7) ความสามารถในการแบ่งแยก (Divisibility) นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมี มในการ
สื่อสารทางการเมืองในครัง้ นี ้ มิใช่วา่ จะใช้ เฉพาะในการสื่อสารทางการเมืองในประเด็นที่ศกึ ษานี ้ได้
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เท่านัน้ ยังสามารถนาไปใช้ ในประเด็นอื่น ๆ ได้ อีกมากมายตามความต้ องการของผู้ใช้ จึงทาให้ เกิด
การยอมรับได้ ง่ายและมีการนาไปใช้ อย่างแพร่หลาย
4.6.2 กระบวนการยอมรั บนวัตกรรม
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมื องดังกล่าว ก็มี ขนั ้ ตอนในการ
ยอมรับนวัตกรรมสอดรับกับทัศนะของ Roger and Shoemaker (1971) ใน 5 ขันตอน
้
คือ
1) ขัน้ ตระหนัก หรื อ ขัน้ ตื่ น ตัว (Awareness Stage) ในขัน้ นี พ้ บว่า ผู้ใช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองพบว่ามีนวัตกรรมใหม่ในการสื่อสารทางการเมืองเกิดขึ ้น จึงให้
ความสนใจ แต่ยงั ขาดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองนี ้
2) ขันสนใจ
้
(Interest Stage) ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองเริ่ ม
ให้ ความสนใจนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมี ม ทางการเมื อง และพยายามแสวงหาข้ อมูลหรื อความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองนี ้
3) ขัน้ ประเมิ น คุณ ค่า (Evaluation Stage) ในขัน้ นี ผ้ ้ ู ใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ แ ละ
เว็บไซต์ทางการเมืองจะทาการประเมินผลในสมองของตน โดยพิจารณาว่าถ้ ายอมรับเอานวัตกรรม
อินเทอร์ เน็ตมี ม มาประยุกต์ใช้ ในการสื่ อสารทางการเมื องแล้ ว จะเหมาะสมกับการคัดค้ านร่ าง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในขณะนันและต่
้
อไปหรื อไม่และอย่างไร คุ้มกับการที่ต้องถูกตรวจสอบหรื อไม่
ซึง่ ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองเห็นว่ามีความเหมาะสมและคุมค่ายิ่ง
4) ขันทดลอง
้
(Trail Stage) ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองมีการ
นาเอานวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมมาทดลองใช้ ในการสื่อสารเพื่อคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
ในวงจากัดระหว่างเพื่อนในกลุ่มก่อน ซึ่งพบว่ามีประโยชน์ในการสื่อสารให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจ
ในการคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในครัง้ นี ้เป็ นอย่างมาก จึงได้ รับความนิยมและแพร่ หลาย
ออกไป
5) ขันยอมรั
้
บ (Adoption Stage) ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมือง
ให้ ก ารยอมรั บ นวัต กรรมอิน เทอร์ เน็ ตมี ม ทางการเมื อ งที่ ส ร้ างขึน้ มา และมี ก ารน ามาใช้ ในการ
คัดค้ าน พ.ร.บ. นิโทษกรรม กันอย่างแพร่หลายในระยะนัน้
4.6.3 ปั จจัยที่มีผลต่ อการยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม
เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ ว ในการศึกษาครัง้ นีย้ ังสอดรับกับผลการศึกษาของ Roger
and Shoemaker (1971) ที่พบว่ามีปัจจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับนวัตกรรม 4 ประการ คือ
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1) ปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับตัวผู้ยอมรับนวัตกรรม (Receiver Variables) ผู้ใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์และเว็บไซต์ในการสื่อสารทางการเมือง ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ที่มีการศึกษา และมีความ
สนใจทางการเมือง โดยจะเห็นได้ จากมีการเข้ าไปแสดงทัศนะและเข้ าร่วมกลุ่มทางการเมืองในสื่อ
สังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองอยูแ่ ล้ ว จึงมีแนวโน้ มที่จะยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม
ในการสื่อสารทางการเมืองในครัง้ นี ้
2) ปั จ จั ย ทางด้ า นระบบสั ง คม (Social System Variables) ผู้ ใช้ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์และเว็บไซต์ในการสื่อสารทางการเมือง ส่วนมากจะเป็ นผู้มีความแตกต่างกันทางระบบ
สังคมไม่มากนัก กล่าวคือ มีสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ ที่ใกล้ เคียงกัน
เนื่ องจากส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในสังคมเมื องที่มี สาธารณู ปโภคขัน้ พื น้ ฐานเข้ าถึง มี การรับรู้ ข้อมูล
ข่า วสารจากสื่ อ อย่า งเท่า เที ย มกัน ฯลฯ จึง เรี ย นรู้ และเข้ าใจในความก้ าวหน้ า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ ไม่แตกต่างกันมากนัก เป็ นผลให้ เกิดการยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมมาใช้ ใน
การสื่อสารทางการเมืองสูงตามไปด้ วย
3) ปั จ จัยที่ เกี่ ยวกับคุณ ลักษณะของนวัตกรรมในสายตาของผู้ใช้ นวัตกรรม
(Perceived Characteristics of Innovation) คุณลักษณะต่าง ๆ ของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมใน
การสื่ อ สารทางการเมื อ งครั ง้ นี ้ ผู้ใช้ เกิ ด ความรั บ รู้ ในเชิ ง อัต วิ สัย ได้ แ ก่ ความได้ เปรี ย บในเชิ ง
เป รี ย บ เที ย บ (Comparative Advantage) ค วาม ส า ม า รถ เข้ ากั น ได้ ห รื อ ไม่ ขั ด แ ย้ งกั น
(Compatibility) ความซับซ้ อนของนวัตกรรม (Complexity) ความสามารถทดลองได้ (Testability)
ความสามารถสังเกตและสื่อสารได้ (Absorbability) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับนวัตกรรมต่า (Cost) และ
ความสามารถในการแบ่งแยก (Divisibility) ดังที่กล่าวมาแล้ วในประการข้ างต้ น
4) ปั จจัยเกี่ ย วกับพฤติกรรมในการสื่ อสารของบุคคลในช่องทางการสื่ อสาร
ช่อ งทางในการสื่ อ สารทางการเมื อ งในยุค เก่ า เช่น วิ ท ยุก ระจายเสี ย ง โทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์
ภาพยนตร์ หรื อสื่อบุคคล (เช่น ผู้นาความคิดหรื อตัวแทนการเปลี่ยนแปลง) หรื อสื่อเฉพาะกิจ (เช่น
โปสเตอร์ หรื อแผ่นพับ) ต่างก็มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น ความเร็ ว ความคงทนถาวร ความแพร่หลาย
ความเร้ าอารมณ์ หรื อความเป็ นเหตุเป็ นผล ฯลฯ ซึ่งลักษณะเหล่านี ้จะเป็ นตัวกาหนดให้ เห็นว่าสื่อ
ใหม่ที่เรี ยกว่า “อินเทอร์ เน็ตมีม” เหมาะแก่การให้ ข่าวสารเพื่อจูงใจทางการเมืองมากกว่าสื่อยุคเก่า
ทาให้ ผ้ ูใช้ สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ในการสื่อสารทางการเมืองหันมาตัดสินใจใช้ นวัตกรรม
อินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม มากขึ ้นตามไปด้ วย
กล่าวโดยสรุปได้ ว่า การยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองใน
การคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ที่กล่าวมาข้ างต้ น สอดรับกับผลการศึกษาของนักวิ ชาการทัง้
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ชาวต่างประเทศและชาวไทยในประเด็นของลักษณะของนวัตกรรม กระบวนการยอมรับนวัตกรรม
และปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม แต่มีประเด็นที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งในสังคมไทยว่า
คนไทยนิยมลัทธิเอาอย่าง กล่าวคือ หากสังคมเห็นว่านวัตกรรมในการสื่อสารใดเป็ นที่ยอมรั บของ
สังคมจนกลายเป็ นแฟชัน่ ในสังคมแล้ ว คนในสังคมก็จะแห่แหนกันไปใช้ อย่างมืดฟ้ามัวดิน ด้ วย
เกรงไปว่าตนเองจะไม่ทนั สมัยและตกเทร็นด์ (Trend) ของสังคมยุคนันไป
้ ในประการนี ้จึงน่าจะเป็ น
อีกประการหนึ่งที่ทาให้ อินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองในการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ครัง้ นี ้
ได้ รับการยอมรับและมีการนามาประยุกต์ใช้ อย่างแพร่หลายด้ วย

4.7 กระแสอินเทอร์ เน็ตมีมการคัดค้ านร่ าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หลังจากที่สภาผู้แทนราษฏรผ่านร่ างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรม ในวาระที่ 3 เมื่ อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ส่งผลให้ มี ผ้ ูเคลื่ อนไหวคัดค้ านร่ าง
พระราชบัญ ญัติดงั กล่าวเป็ นจานวนมาก โดยตัง้ ฉายาว่าเป็ น “ร่ าง พ.ร.บ. ฉบับเหมาเข่ง” “ร่ าง
พ.ร.บ. ฉบับสุดซอย” หรื อ “ร่ าง พ.ร.บ. ฉบับ Set Zero” โดยเฉพาะในประเด็นที่ จะนิรโทษกรรม
โดยรวมเอาคดีที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริ ต รวมทัง้ คดีสาคัญที่เกี่ ยวเนื่องกับการสลายการชุมนุมจนมี
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจานวนมากด้ วย จึงทาให้ มีผ้ อู อกมาเคลื่อนไหวบนท้ องถนนเพื่อแสดงจุดยืน
เป็ นจานวนมาก สาหรับในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ก็มีก ารต่อต้ านพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
ไม่แพ้ กัน โดยมีการใช้ รูปโปรไฟล์หรื อโพสต์รูปในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมแสดงการคัดค้ าน ซึ่งมี
ลักษณะที่ เป็ นรู ปแบบเดีย วกัน คือ รู ป สี่ เหลี่ ยมสี ดามี ข้อความด้ านในสี ขาวว่า “คัดค้ าน พ.ร.บ.
นิรโทษกรรม” ซึ่ง ภาพนี ย้ ัง ปรากฏอยู่บ นป้า ยโฆษณาในมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ วิท ยาเขต
ท่าพระจันทร์ ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่ อง “การแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการคัดค้ านร่ า ง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในเวลา 09.00 น. ณ
ห้ องสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดังภาพที่ 4.18
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ภาพที่ 4.18 แสดงป้ายคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขต
ท่าพระจันทร์
แหล่ งที่มา: “รวมมีมล้ อภาพ,” 2556.
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในเครื อข่ายสังคมออนไลน์มกั พบวัฒนธรรมหนึ่งที่สาคัญคือการ
ล้ อเลียน (Parody) กับกระแส และภาพสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสสีดา (ซึ่งบางคนเรี ยก “แผ่นรองแก้ ว”) ก็ถูก
ใช้ ในการต่อ ต้ านกัน มากจนกระทั่ง ได้ รับ ความนิ ย มขึน้ มาเป็ น ลัก ษณะของ “มี ม ” พร้ อมกับ มี
ข้ อความการคัดค้ านต่าง ๆ ที่ผุดขึ ้นมามากมายในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์ประชาไทได้
มีการรวบรวมไว้ บางส่วนดังภาพที่ 4.19

ภาพที่ 4.19 แสดงตัวอย่างมีมคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ
แหล่ งที่มา: “รวมมีมล้ อภาพ,” 2556.
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โดยผู้ที่ คัด ค้ านร่ า งพระราชบัญ ญั ติฉ บับ นี ้ เน้ น ประเด็น หลัก เกี่ ย วกับ การคัด ค้ า นการ
ปราบปรามหรื อสลายการชุมนุม โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจ "อยูเ่ มืองดัดจริต ชีวิตต้ องป๊ อป” พร้ อมกล่าว
ด้ วยว่า “ของพวกสามเสนมีแค่สามบรรทัดบน ของพวกสามแสนต้ องมีสองบรรรทัดล่าง" รวมทังมี
้
การทาป้ายโดยมีข้อความตามชื่อแฟนเพจตัวเองด้ วย

ภาพที่ 4.20 แสดงอินเทอร์ เน็ตมีมในการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556
แหล่ งที่มา: “รวมมีมล้ อภาพ,” 2556.
ไม่ เฉพาะผู้ที่ คัด ค้ า นร่ า ง พ.ร.บ. นิ ร โทษกรรม เท่ า นัน้ ผู้ใ ช้ ชื่ อ เฟซบุ๊ กว่ า "Ratthapol
Supasopon" ขึน้ รู ปประจาตัวหรื อรู ปโปรไฟล์ว่า "สนับสนุน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับนิติราษฏร์
ดาเนินคดีคนสั่งฆ่าประชาชน เอาทักษิ ณ กลับ มาพิ จารณาคดี ปล่อยประชาชน ปล่อยนักโทษ
การเมือง ปล่อยนักโทษคดี 112” ดังภาพที่ 4.20 นอกจากนี ้ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจยังนากระแสของ
ดาราดัง อย่า งบอย ปกรณ์ มาล้ อ เลีย นกับ มีม ดัง กล่า ว โดยใช้ ข้ อ ความว่า “อยากดูค ลิป หลุด
บอยปกรณ์” ด้ วยเช่นกัน ดังภาพที่ 4.21
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ภาพที่ 4.21 แสดงอินเทอร์ เน็ตมีมล้ อเลียนดาราดัง บอย ปกรณ์ (ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์)
แหล่ งที่มา: “รวมมีมล้ อภาพ,” 2556.
ที่กล่าวมาในประการข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าอินเทอร์ เน็ตมีมคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 ข้ างต้ น เป็ นมีมที่ได้ รับการยอมรับกันมากในสื่อสังคมออนไลน์ ดังจะเห็นได้ จาก
ไม่เฉพาะเพี ยงการนาเอาอินเทอร์ เน็ ตมี ม ดัง กล่าวไปใช้ ในการคัด ค้ านร่ าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
เท่านัน้ แต่ในระยะหลัง ๆ มี การนาเอารู ปแบบของอินเทอร์ เน็ตมีม ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มขึ ้นมาหลากหลายวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเว็บเพจ “วิวาทะ” ซึง่ เป็ นเว็บเพจที่
รวมการโควตประเด็นต่าง ๆ ก็มีการนาเอามี มนีม้ าล้ อเลียน ด้ วยการนาเอาโควตคาพูดของนาย
อภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ ที่ ว่ า "Unfortunately, some People Died " (หรื อ "โชคร้ ายที่ มี ป ระชาชน
เสียชีวิต") ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการให้ สมั ภาษณ์ในรายการ BBC World News ทางสถานีโทรทัศน์
บีบีซีของอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มาโพสต์ รวมทัง้ คาว่า “ค.ว.ย.” ซึ่งหมายถึง
คิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ด้ ว ยอีก ทั ้งการนาเอาภาพอิน เทอร์ เน็ต มีม ดัง กล่า วการน ามาใส่
ข้ อความอื่น ๆ ลงไป เช่นมีการใช้ คาว่า “คัดค้ านอะไรยังไม่ได้ คิดขึ ้นป้า ยไว้ ก่อนกลัวตกเทรนด์ ”
และ “กูไม่ร้ ูกอู ยากอินเทรนด์” ดังภาพที่ 4.22
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ภาพที่ 4.22 แสดงการนาภาพอินเทอร์ เน็ตมีมไปใช้ ในประเด็นอื่น ๆ
แหล่ งที่มา: “รวมมีมล้ อภาพ,” 2556.
นอกจากนี ้ยังมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงข้ อความข้ อความต่าง ๆ ภายในภาพอีกมากมาย
เช่น“คัดค้ านการต่อรองราคาศิลปิ น ” “รับสมัครนางแบบสาวสวย” “คัดค้ านการใช้ ฟองนา้ ดันนม”
“คัดค้ านการขึน้ คานของเธอ” “ขอคัดค้ านก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วงอก” “คัดค้ านการไปทางานวันจันทร์ ”
“อาร์ เซน่อลจะเป็ นแชมป์ พรี เมียลีก ” “ผัวด่ามาหาพี่ ” "ต่อต้ านอะไรต่อต้ านได้ แต่สาวแว่นต่อต้ าน
ไม่ได้ " “รับทา พ.ร.บ. ประกันรถยนต์” “คัดค้ านอีลายอง หยุดทาร้ ายวันเฉลิม” "คัดค้ านการเซนเซอร์
หนัง AV, คัด ค้ า นการเป็ นหนุ่ ม ซิ ง , คัด ค้ า นการท าป้ า ยด าคัด ค้ า น, สนับ สนุ น เสรี กั ญ ชาเพื่ อ
ประชาธิ ป ไตย, รั ก คนอ่ าน, รั บ ท า พ.ร.บ. รถยนต์ , นิ รโทษกรรมให้ ค วามโสดของตัวเอง และ
“สนับสนุน พ.ร.บ. ขึ ้นเงินเดือน” เป็ นต้ น ดังภาพที่ 4.23
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ภาพที่ 4.23 แสดงการประยุกต์ใช้ ภาพอินเทอร์ เน็ตมีมโดยมีข้อความต่าง ๆ กัน
แหล่ งที่มา: “รวมมีมล้ อภาพ,” 2556.
สรุปได้ วา่ ภาพที่ใช้ แสดงความคิดเห็นคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ใน
สื่อสังคมออนไลน์ ซึง่ ต่อมาได้ รับความนิยมกันเป็ นอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์จนกระทัง่ เรี ยกได้
ว่าเป็ น “อินเทอร์ เน็ตมีม” (Internet Meme) เนื่องจากมีการนาเอาภาพที่ใช้ แสดงความเห็นไปใช้
ตามกัน และเผยแพร่ อ ย่า งแพร่ ห ลายไปทั่วอิ น เทอร์ เน็ ต ทัง้ รู ป ภาพ วิดี โ อ ชื่ อ ค าพูด วลี หรื อ
ประโยคต่าง ๆ ฯลฯ ดังที่กล่าวมาในประการข้ างต้ น
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4.8 ผลของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย
การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) นับว่าเป็ นกลไกที่สาคัญยิ่งประการ
หนึ่ ง ของกระบวนการทางการเมื อ ง เนื่ อ งจากในระบบการเมื อ งต้ อ งใช้ ระบบการสื่ อ สารเพื่ อ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่า งภาคส่ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ บ รรลุเป้า หมายทางการเมื อ ง โดยการ
แลกเปลี่ ยนสัญ ลักษณ์ ห รื อข้ อความใด ๆ โดยมี นัยส าคัญ ทางการเมื องและส่งผลกระทบทาง
การเมือง จึงอาจกล่าวได้ ว่า การสื่อสารทางการเมืองเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการสื่อสาร
ที่ใช้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ทางการเมือง
สาหรับผลของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมื องไทย ซึ่งในการศึกษา
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั หมายถึง ผลของการเกิดอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองไทย ที่จะพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นแอป
พลิเคชันทางการเมือง และมีการนาไปประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมทางการเมืองของไทยขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อ
ก่ อ ให้ เกิ ด การพัฒ นาการสื่ อ สารทางการเมื อ งของไทยในอนาคต ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากในปั จ จุบัน
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชนมีการพัฒ นาไปไกลมากและมีอิทธิพ ลต่อระบบการเมื องด้ วย
ดังนัน้ ความเข้ าใจที่ถ่องแท้ เกี่ยวกับอิทธิพลทางการเมืองของสื่อแต่ละประเภท จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ น
อันจะนาไปสู่การวิเคราะห์การเมืองอย่างเป็ นระบบ สาหรับกระบวนการเกิดอินเทอร์ เน็ตมีมทาง
การเมืองและมีการพัฒนาไปสู่ แอปพลิเคชันทางการเมืองนัน้ ผู้วิจยั ได้ อภิปรายมาในหัวข้ อข้ างต้ น
แล้ ว ในที่นี ้จึงใคร่ขอวิเคราะห์ผลของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมต่อการสื่อสารทางการเมืองไทยใน 2
ระดับ คือ
4.8.1 บทบาทของอินเทอร์ เน็ตมีมในฐานะช่ องทางสื่อสารทางการเมืองของไทย
จากการวิเคราะห์ แสดงให้ เห็นว่านวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมถือเป็ นช่องทางที่สาคัญทาง
การเมื องอี กช่องทางหนึ่งที่ ท าหน้ าที่ คอยให้ ข่าวสารทางการเมื องกับกลุ่ม เป้าหมาย ตลอดจน
กระตุ้นให้ กลุ่มเป้าหมายเข้ ามามีส่ว นร่วมทางการเมือง อันจะนาไปสู่การพัฒนาทางการเมืองของ
ไทยในที่สดุ ตัวอย่างเช่น การใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมในการรณรงค์เพื่อคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
ครัง้ นี ้ มีการนามีมดังกล่าวไปใช้ ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้ างขวาง ทังในเฟซบุ
้
๊ ก ไลน์ ทวิตเตอร์
อินสตาร์ แกรม และบล็ อกต่าง ๆ ในอินเทอร์ เน็ ต ฯลฯ จนกระทั่งเกิ ดการนัดรวมตัวกันเพื่ อออกมา
ต่อต้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ทังของกลุ
้
่มของสถานศึกษา กลุม่ ดาราและนางแบบ กลุม่ พ่อค้ านัก
ธุรกิจ ฯลฯ แสดงให้ เห็นการใช้ ว่าอินเทอร์ เน็ตมี ม เป็ นช่องทางส าคัญ ที่ เป็ นสื่ อกลางการสื่ อสาร
(Media) อี ก ช่อ งทางหนึ่ง ในการสื่ อ สารทางการเมื อง ที่ ส่ง ผลกระทบทางการเมื อ งของไทยอี ก
ช่องทางหนึ่ง ซึ่งบุคลากรทางการเมือง กลุ่มการเมือง องค์กรทางการเมือง สถาบันทางการเมือง
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ตลอดจนประชาชน ต้ องเรี ยนรู้และเข้ าใจอันจะนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ทางการเมืองต่อไป ทังนี
้ ้
เนื่องจากช่องทางการสื่อสารทางการเมืองเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะจะเป็ นองค์ประกอบสาคัญในจุด
กาเนิดของตัวตนทางการเมืองของบุคลากรทางการเมืองด้ วย
4.8.2 บทบาทของอินเทอร์ เน็ตมีมในฐานะเครื่องมือทางการเมืองไทย
จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้ น ต้ องยอมรับว่านวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมได้ เข้ ามามี
บทบาทสาคัญ ในการเป็ นช่องทางการสื่อสารทางการเมืองเพิ่มขึน้ มาอีกช่องทางหนึ่ง ทาให้ การ
สื่ อสารทางการเมื องมี ช่องทางการสื่ อสารเพิ่ ม มากขึน้ โดยเฉพาะคนรุ่ น ใหม่ที่ ใช้ เทคโนโลยี ได้
คล่ อ งแคล่ ว จิ น ตนาการเกี่ ย วกับ โลกการเมื อ งมั ก จะถูก ครอบง าโดยเทคโนโลยี ชัน้ สูง ดัง นัน้
การเมืองจึงควรต้ องให้ ความสาคัญกับการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ ้น (Pesce, 2000)
อินเทอร์ เน็ตมีมจึงกลายเป็ นช่องทางการสื่อสารทางการเมืองอีกช่องทางหนึ่ง ที่สามารถเผยแพร่
ข้ อมูลทางการเมืองให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจทางการเมืองนับล้ านคนภายในเพียงไม่กี่วินาที ดังจะเห็นได้ จาก
มีการนาเอาอินเทอร์ เน็ตมีมมาใช้ ในการรณรงค์เพื่อคัดค้ านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จนมี มวลมหา
ประชาชนในทุกภาคส่วนออกมาสนับสนุน ทังการแสดงความสนั
้
บสนุนเชิงสัญลักษณ์ในสื่อสังคม
ออนไลน์ และร่วมกันออกมาเดินขบวนสนับสนุนบนท้ องถนนในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ทังในกรุ
้
งเทพมหานคร
และจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ
ในโลกของอินเทอร์ เน็ตเปิ ดโอกาสให้ ทุกคนมี สิทธิ์ในการสื่อสารทางการเมือง โดยเป็ นได้
ทัง้ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร หรื ออาจเป็ นได้ ทงั ้ ผู้รับสารและผู้ส่งสารในคนเดียวกัน โดยเฉพาะที่ มี การ
ขยายตัวการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ ้นในยุคปั จจุบนั ดังนัน้ บุคลากรทางการเมือง กลุ่มการเมือง
องค์ ก รทางการเมื อ ง สถาบัน ทางการเมื อ ง ตลอดจนประชาชน ฯลฯ ต่างได้ รับ ผลกระทบต่อ
อินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองแทบจะตลอดเวลา ไม่ทางตรงก็ทางอ้ อม แม้ ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ทางการเมืองเหล่านี ้จะยังไม่ทิ ้งการสื่อสารในรูปแบบเดิม แต่ควรพิจารณาใช้ สื่อเหล่านันบู
้ รณาการ
กับอินเทอร์ เน็ตมี ม เพื่ อให้ เกิดการสื่อสารทางการเมื องที่ กว้ างขวางครอบคลุม มากยิ่งขึน้ ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ

4.9 กระบวนการสื่อสารทางการเมืองโดยการใช้ นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม
จากการศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้ น คงยากที่จะปฏิเสธว่าสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊ ก
และเว็บไซต์ ได้ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จนอาจเรี ยกได้ วา่ มีการปฏิวตั ิกระบวนการสื่อสารทางการ
เมืองไปเป็ นอย่างมาก เพราะการแพร่กระจายที่กว้ างขวางเพิ่มขึ ้นของสื่อสังคมออนไลน์ในปั จจุบนั
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ทาให้ ผ้ ูใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ เป็ น จ านวนมากใช้ เป็ น พื น้ ที่ สื่ อสารทางการเมื อง เพื่ อ เปิ ดรับ และ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารทางการเมือง ด้ วยการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปั นเนื ้อหาทางการ
เมื อ งผ่า นลิ ง ค์ (Link) ร่ ว มกับ เพื่ อ น ๆ ในเครื อ ข่าย การแสดงอัต ลัก ษณ์ ท างการเมื อ ง สเตตัส
(Status) การอัพ โหลดรู ป คลิ ปวิดีโอ การเขี ยนโน้ ต การคอมเมนท์ และการเชื่ อมโยงไปยังลิ ง ค์
ต่าง ๆ
การที่ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์สามารถมีส่วนร่วมหรื อกาหนดประเด็นการสื่อสารได้ เอง ถือได้
ว่าเป็ นนวัตกรรมสาคัญของการสื่อสารทางการเมืองที่ก้าวข้ ามกรอบแบบเดิม ๆ ที่เคยผูกขาดโดย
กลุ่มคน 2 กลุ่มหลัก คือ นักการเมือง และนักสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะนักข่าวการเมือง นักเขียน
วิเคราะห์ ข่าว และคอลัมนิสต์ ฯลฯ ที่จะร่ วมกันหรื อแยกกันสร้ างกรอบการรับรู้ และความเข้ าใจ
ให้ กับประชาชนเกี่ยวกับการเมือง ตัวละครทางการเมือง และสถานการณ์ ทางการเมืองต่าง ๆ ให้
เป็ นไปในทิ ศ ทางใดทิ ศ ทางหนึ่ ง ซึ่ ง ในกรอบแบบเดิ ม นี ้ จะพบว่ า อิ ท ธิ พ ลของนั ก วิ ช าชี พ
สื่ อ สารมวลชนที่ เป็ นผู้ ผลิ ต เนื อ้ หาและตัว นั ก การเมื อ งในฐานะที่ เป็ นแหล่ ง ข่ า วหรื อ ผู้ สร้ าง
ปรากฏการณ์ทางการเมือง โดยส่งต่อผ่านสื่อไปยังประชาชนในลักษณะที่คอ่ นข้ างเป็ นเส้ นตรง โดย
ประชาชนถูกกาหนดให้ เป็ นเพียง “ผู้รับสาร” ในกระบวนการสื่อสารนี ้เท่านัน้ ซึ่งผู้รับสารต้ องแปล
ความหมายของสารและน ามาใช้ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมทางการเมื อง เช่น การออกเสี ย ง
เลื อ กตัง้ ฯลฯ ในลัก ษณะที่ นัก การเมื อ งและสื่ อ อยากจะให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางใดเท่ า นัน้ ทว่ า
ประชาชนที่เป็ นผู้รับสารไม่สามารถสร้ างหรื อกาหนดกรอบการรับรู้ข่าวสารที่เป็ นเอกเทศได้ เพราะ
เข้ าไม่ถึงสื่อ
“นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม” (Innovation of Internet Meme) จึงเป็ นนวัตกรรมการสื่อสาร
ทางการเมืองที่ทาให้ ความเสถี ยรแห่งความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ในกระบวนการสื่อสาร
ทางการเมืองแบบเดิมสัน่ คลอน และต้ องมีการปรับเปลี่ยนไปให้ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริ บท โดยเฉพาะในบริ บทของสังคมที่มีการแบ่งแยกทางอุดมการณ์ และความเชื่อทางการเมือง
แบบสุดขัวอย่
้ างสังคมไทย ซึง่ จากการสังเกตผู้ศกึ ษาพบแนวโน้ มนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
ที่สาคัญในรูปแบบใหม่อย่างน้ อย 2 ลักษณะ คือ ประการแรกอินเทอร์ เน็ตมีมทาให้ เรื่ องการสื่อสาร
ทางการเมื อ งออนไลน์ เป็ นเรื่ อ งเฉพาะตัว กล่ า วคื อ น าเอาการเมื อ งเข้ า มาสู่ป ริ ม ณฑลของ
ชี วิต ประจ าวัน มากขึน้ โดยแต่ล ะคนสามารถนาอิน เทอร์ เน็ต มี ม มาแสดงความเห็น และตัวตน
ทางการเมืองของตนเองและกลุม่ ได้ ทกุ ๆ วัน และประการที่สองทาให้ สามารถผลิตอินเทอร์ เน็ตมีม
ทางการเมืองซ ้า ๆ ออกมาได้ โดยไม่ได้ นาไปสู่ ทางออกทางการเมืองที่ยงั่ ยืนแต่ประการใด
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แต่เดิมการเมืองถูกมองว่าเป็ นเรื่ องสาธารณะและมีลกั ษณะเป็ นทางการ ซึง่ การจะเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมทางการเมื องใด ๆ จะต้ องกระทาผ่านระบบที่ มีการจัดตัง้ มาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ น
ระบบของภาครั ฐ อย่างเช่นการออกไปใช้ สิ ท ธิ์ ออกเสี ยงเลื อกตัง้ หรื อระบบของพรรคการเมื อง
อย่างเช่นการเป็ นสมาชิกพรรคการเมืองหรื อการบริจาคเงินให้ พรรคการเมือง แม้ แต่การจะเข้ าร่วม
กลุ่มเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองก็จะต้ องไปร่วมถือมือตบ ตีนตบ และโห่ร้องตามแกนนาตามพื ้นที่
สาธารณะ แต่ด้วยอานุภาพแห่งอินเทอร์ เน็ตมี มในสื่อสังคมออนไลน์ ประชาชนสามารถจะบรรจุ
กิจกรรมการสื่อสารทางการเมืองเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน และดาเนินชีวิตในมิติอื่น ๆ
ไปพร้ อม ๆ กัน โดยไม่เหนื่อ ยยาก ซึ่ง เป็ น ไปตามปกติข องคนส่วนใหญ่ในสื่อสัง คมออนไลน์ที่
นิยมใช้ เวลาส่วนตัวสาหรับการสื่อสารกันอยู่แล้ ว เพียงแต่เพิ่มมิตทิ างการเมืองเข้ ามาในการสื่อสาร
ซึ่งเมื่ อมี ผ้ ูน าเอารู ป ภาพ ข้ อความ รู ป ภาพและข้ อความ และคลิป วิดี โอ เกี่ ย วกับ ประเด็น ทาง
การเมืองที่ถกู ใจหรื อโดนใจนัน้ ๆ ไปแชร์ หรื อกดไลค์ (Like) มาก ๆ เข้ า จนกระทัง่ จุดกระแสความ
ชื่นชอบขึ ้นในสื่อสังคมออนไลน์แล้ ว จะส่งให้ รูปภาพ ข้ อความ รูปภาพและข้ อความ และคลิปวิดีโอ
ทางการเมืองดังกล่าว กลายเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีม ทางการเมื อง ที่คนส่วนใหญ่ ในสังคมออนไลน์
นาออกไปใช้ ในการแสดงสถานะของตนเอง ตลอดจนเป็ นตัวแทนในการแสดงความเห็นของตนเอง
และกลุม่ ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จนกระทัง่ ส่งผลกระทบทางการเมืองขึ ้นได้
นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม ในสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากจะเสริ มอานาจทางการสื่อสาร
ให้ กับผู้ใช้ ทั่วไปแล้ ว ยังเปิ ดโอกาสให้ นักการเมืองสามารถตัดข้ ามสื่อกระแสหลักที่อาจจะเป็ น
ไม้ เบื่ อ ไม้ เมากั บ ตนออกไป แล้ วสามารถใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ เพื่ อ สื่ อ ไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายได้ โดยตรงอีกด้ วย ตัวอย่างเช่น กรณี ที่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์รูปตนเองติดรูปดาวและมีข้อความ
ว่า “เตรี ยมพร้ อมรั บมื อ” เพื่ อสื่ อให้ ประชาชนเห็ นว่ ารั ฐบาลพร้ อมรั บมื อกั บการ “ปิ ดกรุ งเทพมหานคร”
(Bangkok Shutdown) ของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ เป็ น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข (กปปส.) ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
เป็ นแกนนาในขณะนัน้ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการนาเอาชื่อของ ดร.ชัชชาติ กับรูปดาวมาผสมกันจนเกิด
เป็ นมิติทางการเมืองอย่างกลมกลืนในเวทีสาธารณะของสื่อสังคมออนไลน์ จนกลายเป็ นประเด็น
ร้ อนทางการเมืองไปในระยะนัน้
อย่างไรก็ตาม ตามปรกติแล้ วการสื่อสารทางการเมืองมักจะถูกชี ้นาโดยชุดวาทกรรมทาง
การเมืองเป็ นหลัก เช่น วาทกรรมเผาบ้ านเผาเมือง วาทกรรมดีแต่พูด วาทกรรมสงครามไพร่ กับ
อามาตย์ ฯลฯ ทว่าจากการศึกษาการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมครัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นว่า
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รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ตา่ ง ๆ มีการ
เปลี่ ย นแปลงไปตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กล่าวคื อ ใช้ ก ารบูรณาการกัน
ระหว่างวาทกรรมและรูปภาพดังข้ างต้ น โดยที่ทกุ คนที่ใช้ สามารถผลิตเนื ้อหาออกมาได้ เอง ภายใต้
รู ปแบบตามภาพที่กาหนดไว้ จึงทาให้ มีการผลิตซา้ ต่อกันไปภายใต้ อินเทอร์ เน็ตมี มรู ปเดิม โดย
เปลี่ยนแปลงเนื ้อหาตามแต่คนที่ผลิตต้ องการ โดยผู้ใช้ ทกุ คนสามารถผลิตและแสดงสถานะซ ้าได้
ไม่จากัดครัง้ ในสื่อสังคมออนไลน์ การผลิตในรู ปแบบนี ้จึงคงทนและยาวนานกว่าสื่อแบบเก่าเป็ น
ทวีคณ
ู ประการที่น่าสนใจก็คือ แม้ ธรรมชาติของอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
นี ้ จะมีลกั ษณะเป็ นการปฏิสมั พันธ์และเป็ นเวที การแลกเปลี่ยนทางความคิดโดยใช้ อินเทอร์ เน็ตมีม
แสดงตัวตนและกลุม่ แต่ก็ยงั ไม่พบว่าแต่ละกลุม่ ทางการเมืองที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมแสดงฐานะ จะใช้
พืน้ ที่ ปรึ กษาหารื อกันด้ วยเหตุผลเพื่ อหาข้ อสรุ ปหรื อทางออกในการคลี่คลายปั ญหาดังกล่าวแต่
ประการใด แต่นิ ย มใช้ พื น้ ที่ ข องกลุ่ม ในการระบายความคับ ข้ อ งใจหรื อ สร้ างความสะใจทาง
การเมืองระหว่างคนที่มีความเห็นเหมือนกัน เพื่อนาไปสู่อารยธรรมการทะเลาะกันอย่างสันติใน
กลุ่มที่เห็นต่างเท่านัน้ ซึ่งหากเป็ นเช่นนี ้แล้ วแม้ ว่านวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองจะเปลี่ยนไป
เช่นใด ก็คงยากที่จะทาให้ ประเทศไทยก้ าวข้ ามความขัดแย้ งที่ยืดเยื ้อและยาวนานสู่การเมืองใหม่ที่
ยัง่ ยืนกว่าได้ อยูด่ ี

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองของไทย: ศึกษากรณี
การคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์ ผ้ ูออกแบบแอปพลิเคชัน่ คัดค้ านร่ าง
พระราชบัญ ญั ติ นิ ร โทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยในบทนี ผ้ ้ ูศึก ษาขอสรุ ป อภิ ป รายผล และ
เสนอแนะในประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี ้ คือ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องนี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์
เนื อ้ หา (Content Analysis) ที่ ได้ จากการรวบรวมข้ อมูลการคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญั ตินิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ. 2556 จากเว็บไซต์ทางการเมืองที่สาคัญ ได้ แก่ เว็บไซต์องค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชั่น
และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่ได้ รับความนิยมสูงในขณะนัน้ คือ เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก
ของสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี เว็บไซต์ และเฟสบุ๊กของสถานีโทรทัศน์บลูสกายทีวี และเว็บไซต์ และ
เฟซบุ๊กของสถานี โทรทัศน์ทีนิวส์ และเฟซบุ๊กทางการเมือง คือ เฟซบุ๊กนิ สิตจุฬาฯ ไม่เอานิรโทษ
กรรม (https://th-th.facebook.com/.../นิ สิ ต จุฬ าฯไม่เอานิ รโทษกรรม) เฟซบุ๊ก ชาวนิ ด้ า ร่ ว มใจ
คัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊กนิสิตเกษตรต่อต้ าน
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty) ตลอดจนการสัม ภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) นายคุณัช ฉัตรพรมงคล ในฐานะผู้จดั ทาแอปพลิเคชัน่ เพื่อใช้ ในการ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 จนกลายเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมที่ได้ รับความ
นิยมในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2556 จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมทังสิ
้ ้น 53 วัน ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปผลออกได้
4 ส่วน ดังนี ้
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ส่วนที่ 1 รู ปแบบของอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อใช้ ในการคัดค้ านร่าง
พระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
ส่วนที่ 2 ประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อใช้ ในการคัดค้ านร่าง
พระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
ส่ ว นที่ 3 ช่ อ งทางการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ในการสื่ อ สารทางการเมื อ งเพื่ อ คัด ค้ า นร่ า ง
พระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
ส่วนที่ 4 ผลของนวัตกรรมอิน เทอร์ เน็ ตมี ม ในการสื่ อสารทางการเมื องเพื่ อ คัด ค้ านร่ าง
พระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
5.1.1 รู ปแบบของอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อใช้ ในการคัดค้ าน
ร่ างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบในการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองที่ใช้
เป็ นตัวอย่างในการศึกษาในครัง้ นี ้ มีรูปแบบในการโพสต์ที่นาไปสู่การเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมือง
อยู่ 6 รูปแบบด้ วยกัน คือ
1) การนาเสนอตนเอง (Self-Promotion)
2) ดาราจาเป็ น (Inadvertent Celebrity)
3) ข่าวลือ/ข่าวลวงในเมือง (Urban Rumors and Hoaxes)
4) การประชาสัมพันธ์และการตลาด (Advertising and Marketing)
5) การตัดต่อภาพ (Image Editing)
6) การอิงกระแสวัฒนธรรมปัจจุบนั (References to Pop Culture)
ซึ่งการโพสต์ เพื่ อสื่อสารทางทางการเมื องในรู ปแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ จะมี
กระบวนการนาไปโพสต์เพื่อนาเสนอจนกลายเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมือง สามารถพิจารณา
ได้ จาก 2 ประการ คือ
ประการแรก รู ปแบบที่เป็ นความชื่นชอบและสนใจในการโพสต์ของผู้โพสต์แต่ละคนเพื่อ
นาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ก็จะนิยมโพสต์ในรู ปแบบนัน้ ลงในสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์
ต่าง ๆ
ประการที่สอง เป็ นรู ปแบบอินเทอร์ เน็ตมีม ที่กลุ่มคนในสังคมออนไลน์ นามาเผยแพร่ ใน
ลัก ษณะทางการตลาดแบบไวรั ส (Viral Marketing) จนกระทั่ง กลายเป็ น อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ทาง
การเมืองที่ได้ รับการยอมรับจากสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองไปในที่สุด ในที่นี ้คือ
แอปพลิเคชัน่ ที่ใช้ ในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
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จากกรณีศกึ ษาการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในครัง้ นี ้ คนในสังคมออนไลน์
มีการโพสต์ในทุกรู ปแบบที่กล่าวมาข้ างต้ น แต่รูปแบบที่มีการโพสต์มากที่ สุด คือ รูปแบบการอิง
กระแสวัฒ นธรรมปั จ จุบัน โดยอิ งกระแสวัฒ นธรรมจาก “อาหรั บ สปริ ง ” (Arab Spring) ที่ เกิ ด
เหตุก ารณ์ การลุกฮื อของประชาชนเพื่ อต่อต้ านรัฐ บาลในตะวัน ออกกลาง อัน มี จุดก าเนิ ดจาก
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในประเทศตูนิเซี ย เมื่ อชายขายผักคนหนึ่งจุดไฟเผาตนเองเนื่ องจากไม่พ อใจ
รัฐบาล จากนันการประท้
้
วงในรูปแบบนี ้ก็ได้ เริ่ มลุกลามจนขยายเป็ นวงกว้ างไปทัว่ ประเทศ และทัว่
ภูมิภาคในตะวันออกกลางรวมถึงแอฟริกาเหนือ จนรัฐบาลในประเทศที่มีการประท้ วงในรูปแบบนี ้มี
ทัง้ สั่นคลอน ลาออก และถูกขับไล่ออกไป ฯลฯ (“วิกฤตการณ์ การเมื องไทย พ.ศ. 2556-2557,”
2557) ซึ่งการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ของไทยในครัง้ นี ้ ก็นาเอา
กระแสอันร้ อนระอุดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในการสื่ อสารให้ ตรงกับเป้าหมายทางการเมื อง โดย
เนื ้อหาส่วนใหญ่จะอยูบ่ นแฟนเพจที่ชื่อ “ล้ านชื่อล้ างคนผิด”
5.1.2 ประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อใช้ ในการคัดค้ าน
ร่ างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
เมื่อนาเอารูปแบบที่ใช้ ในการแสดงความเห็นเพื่อคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
แก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน
ในปี พ.ศ. 2556 ข้ างต้ น มาศึกษาในรายละเอียดเพื่อพิจารณาถึงการนาไปสู่การเป็ นอินเทอร์ เน็ต
มี ม ในการคัด ค้ า นร่ า ง พ.ร.บ. นิ ร โทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ซึ่ ง จากการศึก ษาสามารถแบ่ ง
อินเทอร์ เน็ตมีมที่ใช้ ในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจาก
การชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 ออกเป็ น 4
ประเภทด้ วยกัน คือ
1) อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทข้ อความ (Text Internet Meme)
2) อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรูปภาพ (Picture Internet Meme)
3) อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้ อความ (Picture and Text Internet
Meme)
4) อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทคลิปวิดีโอ (Video Clip Internet Meme)
โดยจากการศึกษาพบว่าชุมชนในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง นิยมใช้ อินเทอร์ เน็ต
มีมประเภทรู ปภาพผสมข้ อความ (Picture and Text Internet Meme) สูงสุด และที่นิยมนามาใช้
ในการคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมากที่สดุ เป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสที่มีพื ้นเป็ นสีดาและมีข้อความสี
ขาวอยูภ่ ายในว่า “คัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” ดังภาพที่ 5.1
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ภาพที่ 5.1 แสดงอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทภาพและข้ อความที่ได้ รับความนิยมสูงสุดที่ใช้ ในการ
คัดค้ านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
แหล่ งที่มา: “รวมมีมล้ อภาพ,” 2556.
5.1.3 ช่ องทางการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้ านร่ าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
ในการศึกษาเกี่ยวกับ “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี
การคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” ครัง้ นี ้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก 2
ช่องทางด้ วยกัน คือ เฟซบุ๊กทางการเมือง (Political Facebook) และเว็บไซต์ทางการเมือง (Political
Website) จึงขอสรุปถึงการใช้ ชอ่ งทางการสื่อสารทางการเมืองในครัง้ นี ้ใน 2 ช่องทางด้ วยกัน คือ
1) เว็ บ ไซต์ ท างการเมื อ ง (Political Website) ถื อ ได้ ว่า เป็ น ช่อ งทางหลัก ในการ
สื่อสารทางการเมื องโดยใช้ อินเทอร์ เน็ตมี มครัง้ นี ้ เนื่ องจากในการศึกษาพบว่ามี การใช้ ช่องทาง
สื่อสารผ่านทางเว็บไซต์สูงกว่าทางเฟซบุ๊ก ประกอบไปด้ วย เว็บไซต์องค์กรต่อต้ านคอรัปชัน่ และ
เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่ได้ รับความนิยมสูงในขณะนัน้ คือ เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์
เอเอสทีวี เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์บลูสกายทีวี และเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ทีนิวส์
2) เฟซบุ๊กทางการเมื อง (Political Facebook) ถือ ได้ ว่า เป็ น ช่อ งทางรองในการ
ติดต่อสื่อสารทางการเมืองโดยใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย เฟซบุ๊กนิสิตจุฬาฯ ไม่เอา
นิรโทษกรรม (https://th-th.facebook.com/.../นิสิตจุฬ าฯไม่เอานิรโทษกรรม) เฟซบุ๊ก ชาวนิด้ า
ร่วมใจคัดค้ าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊ก นิสิตเกษตร
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ต่อต้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty) และเฟซบุ๊กของ
เอเอสทีวีผ้ จู ดั การออนไลน์ เป็ นต้ น
5.1.4 ผลของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้ าน
ร่ างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
1) ระบบการสื่อสารทางการเมืองไทยยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมมาใช้ เป็ น
เทคนิคในการสื่อสารรูปแบบใหม่ทางการเมือง จากการศึกษาพบว่า แม้ ในระยะแรกของเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ที่ตกเป็ นตัวอย่างในการศึกษา จะมีเพียงการใช้ ข้อความที่หลากหลายในการคัดค้ าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในลักษณะของวาจาแสดงความเกลียดชัง (Hate Speech) ก็ตาม
แต่ในระยะต่อมาก็มี การดัดแปลงข้ อความให้ สามารถจดจ าง่ายและประทับ ใจผู้ที่ เกี่ ยวข้ อง จึง
กลายเป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทข้ อความที่นิยมใช้ ในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 ต่อมาเริ่ มมีการนาเอารู ปภาพต่าง ๆ มาโพสต์ลงในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อ
เป็ นสัญลักษณ์ในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัติ นิรโทษกรรม แต่ยงั ไม่เป็ นที่นิยมกันมากนัก จึงมี
ผู้คิดโดยบูรณาการร่ วมกันระหว่างข้ อความและรู ปภาพ ซึ่งต่อมาได้ รับความนิ ยมและนามาใช้ ใน
การคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญั ตินิ รโทษกรรมในครั ง้ นี เ้ ป็ น จ านวนมาก และท้ ายที่ สุด ก็ มี ค วาม
พยายามที่จะใช้ คลิปวิดีโอสร้ างขึ ้นมาเป็ น อินเทอร์ เน็ตมีมเพื่ อคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ. 2556 ฉบับดังกล่าว
2) การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ทางการเมื อ งประสบความส าเร็ จ ในการคัด ค้ า นร่ า ง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 จากที่กล่าวมาข้ างต้ น แม้ จะเป็ นเพียงการศึกษากรณี การใช้
อินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่ อสารเพื่อการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัติ นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ก็
ตาม แต่ก็เป็ นที่ประจักษ์ แล้ วว่าการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมือง ถือเป็ นนวัตกรรม
สาคัญในการสื่อสารทางการเมืองของไทยในปั จจุบนั ดังจะเห็นได้ จากส่วนหนึ่งของความสาเร็จใน
การคัด ค้ า นร่ า งพระราชบัญ ญั ติ นิ ร โทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ข้ า งต้ น เป็ นผลมาจากการใช้
อินเทอร์ เน็ตมีมที่เหมาะสมในการสร้ างกระแสทางการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) เพื่อโน้ ม
น้ าวและจูง ใจไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมาย จนกลายเป็ นกระแสสัง คมที่ ออกมาร่ ว มกั น คัด ค้ า นร่ า ง
พระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ประสบความสาเร็จ
ดังนัน้ ความสาเร็ จในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
ฉบับนี ้ จึงมิอาจปฏิเสธได้ เลยว่าส่วนหนึง่ เกิดจากการใช้ นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมทังในรู
้ ปแบบและ
ประเภทที่ได้ รับการยอมรับ ใช้ ง่าย และสามารถสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จนกระทัง่ เป็ นจุดกาเนิดสาคัญในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ใน
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เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึน้ ไปเรื่ อย ๆ และท้ ายที่สุดกลุ่ม ก้ อนต่าง ๆ ในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ส่วนหนึ่งก็ มีการนัดระดมคนออกมาแสดงพลังคัดค้ านตามท้ องถนนจนกลายเป็ น “มวล
มหาประชาชน” ในเวลาต่อมา ซึ่งส่งผลให้ รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะผู้ผลักดัน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมดังกล่าว ต้ องยินยอมคว่าร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับ
ดังกล่าว รวมทังประกาศยุ
้
บสภาเพื่อเปิ ดทางให้ มีรัฐบาลใหม่ไปในที่สดุ
อย่างไรก็ ตาม จะเห็นได้ ว่าการศึกษาว่าการสร้ างนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมี ม เพื่ อ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ในสื่อสังคมออนไลน์ตอ่ ผลของการสื่อสาร
ทางการเมืองของไทยนัน้ เป็ นการศึกษาที่สอดรับกับแนวคิดการสื่อสารทางการเมืองของ McNair
(2003) สื่อสังคมออนไลน์และสื่อใหม่ การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ทางการเมืองไทย นวัตกรรมและ
การยอมรับนวัตกรรม และร่ างพระราชบัญ ญั ติ นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ตลอดจนรายงาน
ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นระบบ ซึ่งในการศึกษาข้ อมูลในเชิงประจักษ์ พบว่า การสร้ างให้ เกิด
เป็ น นวัต กรรมอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ในการสื่ อสารทางการเมื อ งไทยนัน้ ควรพิ จ ารณาให้ ส อดรั บ กับ
วัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยเป็ นการเบื ้องต้ นด้ วย ซึ่งในศึกษาการคัดค้ าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครัง้ นี ้ พบว่ามีการนาเอารูปแบบของป้ายสี่เหลี่ยมติดกระจกท้ าย
รถเพื่อแสดงว่ากาลังเรี ยนหรื อจบการศึกษาจากสถาบันใดมาดัดแปลงใหม่ โดยออกแบบเป็ นพื ้นสี
ดาตัดกับขอบสีขาว และใช้ ตวั หนังสือแสดงการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็ นสีขาว
เพื่อแสดงให้ เห็นว่าในเชิงสัญลักษณ์วา่ เป็ นกลุม่ การเมืองที่คดั ค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 โดยผู้นามาใช้ สามารถนามาแสดงตนได้ ทงั ้ ในสื่อสังคมออนไลน์และทาป้ายใน
รูปแบบต่าง ๆ ติดในพื ้นที่สาธารณะ หรื อยกป้ายสนับสนุนในการชุมนุมเรี ยกร้ องในกลุ่มการเมือง
เพื่ อแสดงให้ เห็ น ถึ ง การคัด ค้ านร่ างพระราชบัญ ญั ตินิ รโทษกรรมดัง กล่าว ซึ่ง เมื่ อ พิ จ ารณาใน
ภาพรวมแล้ วสามารถสรุปการเกิดอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทยได้ ดังภาพที่ 5.2
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วัฒนธรรมการติดต่อสือ่ สาร
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ของไทย
ปรากฎการณ์ทางการเมือง
การโพสต์เพื่อแสดงความเห็นทางการเมืองผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
นาเสนอตนเอง ดาราจาเป็ น ข่าวลือ/ข่าวลวง การโฆษณาและการตลาด ตัดต่อภาพ อิงกระแสปั จจุบนั
ความ
คิด
สร้ าง
สรรค์

การ
ตลาด
แบบ
ไวรัส

นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองไทย
ข้ อความ รูปภาพ
รูปภาพและข้ อความ
คลิปวิดีโอ
การยอมรับและนาไปประยุกต์ใช้

ภาพที่ 5.2 แสดงกระบวนการเกิดอินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองของไทย
นอกจากนัน้ ยัง พบว่า นวัต กรรมอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ในการสื่ อ สารเพื่ อ คัด ค้ านร่ า ง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่สร้ างขึ ้นมาครัง้ นี ้ มีลกั ษณะง่าย ๆ ที่ค้ นุ ตาและนิยมใช้ กันอยู่ทวั่ ไป
ในองค์กรต่าง ๆ ทาให้ ผ้ พู บเห็นเข้ าใจได้ ง่าย ยิ่งมีการใช้ การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) ใน
สื่อสังคมออนไลน์ และควบคู่ไปกับในสังคมไทยด้ วยแล้ ว ก็ยิ่งทาให้ อินเทอร์ เน็ตมี มคัดค้ านร่ าง
พระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 รู ปแบบนี ้ ได้ รับการยอมรับและนามาใช้ กันอย่าง
แพร่ หลายเพิ่มมากขึน้ ไปด้ วย แม้ กระทั่งในปั จจุบนั นีย้ งั มีการนาเอารู ปแบบของอินเทอร์ เน็ตมี ม
ดังกล่าวนี ้ มาใช้ ในประเด็นต่าง ๆ ด้ วย
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5.2 การอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับ “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมือง: ศึกษากรณี
การคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” ในครัง้ นี ้ พบว่ามีความสอดรับกับ
แนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการศึกษาทางวิชาการ ในประเด็นที่สาคัญ คือ
ประการแรกอินเทอร์ เน็ตมีมในฐานะนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า การสื่อสารทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ที่เป็ นตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้
ให้ ความสาคัญและยอมรับว่า “อินเทอร์ เน็ตมีมเป็ นนวัตกรรมในการสื่อสารทางการเมือง” โดยสอด
รับ กับผลการศึกษาของ Rogers and Shoemaker (1971), Kelvin (1997), Williamson (2013a)
และผลการศึกษาของนักวิชาการชาวไทยหลายท่านที่นาเอาแนวคิดของ นักวิชาการเหล่านี ม้ า
ประกอบการศึ ก ษาวิ จัย โดยเห็ น ว่ า อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ถื อ เป็ นสื่ อ ใหม่ (New Media) และเป็ น
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมื องของไทย ซึ่ง การยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม นี ข้ ึน้ อยู่กับ
ประเด็นที่สาคัญอย่างน้ อย 3 ประการ คือ ลักษณะของนวัตกรรมที่ง่ายต่อการยอมรับ จึงทาให้ เกิด
กระบวนการยอมรั บ นวัต กรรม และปั จ จัย ที่ ส อดรั บ กับ การยอมรั บ นวัต กรรมดัง กล่า ว ซึ่ ง ผล
การศึกษาตรงกับแนวคิดและทฤษฎีที่ศกึ ษาไว้
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่ง ในการยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ต
มีมในการสื่อสารทางการเมืองไทยในครัง้ นี ้ กล่าวคือ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้ศึกษาพบว่านวัตกรรม
อินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทยในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็จจนได้ รับการยอมรับกัน
ในสื่ อสังคมออนไลน์ อย่างกว้ างขวาง แม้ ว่าสอดคล้ องกับแนวคิดในการยอมรับนวัตกรรมของ
Rogers (1983, pp. 36-40) ก็ ตาม แต่นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม ในการสื่อสารทางการเมืองไทย
ครั ง้ นี ้ เป็ น การเลี ย นแบบนวัต กรรมอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม มาจากชาวตะวัน ตก และน ามาประยุก ต์
ตลอดจนพัฒนาให้ สอดรับกับวัฒนธรรมในสังคมไทยในบริ บทปั จจุบนั เพื่อกระตุ้นให้ มีการนาเอา
รู ป แบบและวิ ธี ก ารในการสื่ อ สารดัง กล่า วสอดรั บ กับ วิ ถี แ บบไทย ๆ จนได้ รับ การยอมรั บ และ
นามาใช้ ได้ ในชีวิตประจาวัน ซึ่งในกรณีของนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองใน
ครัง้ นี ้จะพบว่า การที่นายคุณชั ฉัตรพรมงคล ประยุกต์เอารูปแบบการสื่อสารมาจากวัฒนธรรมการ
สื่อสารของตะวันตก ซึ่งประจวบกับเข้ าลักษณะของนวัตกรรมและการยอมรับนวัตกรรมที่กล่าวมา
ข้ างต้ น จึงทาให้ นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมของนายคุณัช ฉัตรพรมงคล ได้ รับกระแสยอมรับจากสื่อ
สังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองในระยะแรก ๆ ต่อจากนันก็
้ มีการนามาใช้ เป็ นรูปโปรไฟล์
ประจาตัวตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ จนกระทัง่ กลายเป็ นที่นิยมในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนัน้
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จึงอาจกล่าวได้ ว่าสมาชิกในสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ไม่แสดงตนโดยการเปลี่ยนโปรไฟล์ ของตนเป็ น
อินเทอร์ เน็ ตมี ม รู ป แบบนี ้ ก็ จ ะไม่ทัน สมัย และตกเทรนด์ (Trend) ของสังคมในยุค นัน้ ไป ท าให้
สมาชิ ก ในสื่ อ สัง คมออนไลน์ และเว็ บ ไซต์ ท างการเมื องทัง้ หลาย แห่ กัน เปลี่ ย นโปรไฟล์ และใช้
อินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองนี ใ้ นรูปแบบและประเภทนี ไ้ ปแทบทัว่ ทังสั
้ งคมออนไลน์ จึงน่าจะเป็ น
อีกประการหนึง่ ที่ทาให้ อินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 ครัง้ นี ้ ได้ รับการยอมรับและมีการนามาประยุกต์ใช้ อย่างกว้ างขวางด้ วย
ประการที่ ส อง รู ปแบบในการโพสต์เพื่ อแสดงความเห็นทางการเมื องและประเภทของ
อินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับ “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ต
มีมในการสื่อสารทางการเมือง: ศึกษากรณีการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทา
ความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ.
2556” พบว่าอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทยในการโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์และ
เว็บไซต์ทางการเมือง ผู้วิจยั จึงนามาจาแนกรูปแบบในการโพสต์ แสดงความเห็นทางการเมืองจน
น าไปสู่ก ารเป็ น อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ได้ 6 รู ปแบบด้ วยกัน คื อ การน าเสนอตนเอง (Self-Promotion)
ดาราจ าเป็ น (Inadvertent Celebrity) ข่า วลื อ /ข่า วลวงในเมื อ ง (Urban Rumors and Hoaxes)
การโฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing) การตัดต่อภาพ (Image Editing) และ
การอิ ง กระแสวัฒ นธรรมปั จ จุบัน (References to Pop Culture) โดยมี รายละเอี ย ดของแต่ล ะ
รูปแบบดังที่นาเสนอมาในประการข้ างต้ นแล้ ว
สาหรับประเภทของอินเทอร์ เน็ตมี มในการสื่อสารทางการเมื องไทย ผู้ศึกษาได้ สรุ ปโดย
นาเอาการโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาลึกลง
ไปจนถึงรู ปแบบของการโพสต์ที่กลายเป็ นอินเทอร์ เน็ตมี มทางการเมื องในครัง้ นี ้ และได้ จาแนก
ประเภทของอินเทอร์ เน็ต มีมในการสื่อสารทางการเมืองในครัง้ นีอ้ อกเป็ น 4 ประเภทด้ วยกัน คือ
อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทข้ อความ (Text Internet Meme) อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรูปภาพ (Picture
Internet Meme) อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทรู ปภาพผสมข้ อความ (Picture and Text Internet Meme)
และอินเทอร์ เน็ตมีมประเภทคลิปวิดีโอ (Video Clip Internet Meme) โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
ประเภทดังที่นาเสนอมาในประการข้ างต้ นแล้ ว
การที่ผ้ ศู ึกษาแบ่งประเภทและรู ปแบบของอินเทอร์ เน็ตมีมออกข้ างต้ น ก็แบ่งไปตามการ
พบเห็นจากศึกษาเป็ นหลัก เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาที่เป็ นระบบในการกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
แบ่งรูปแบบและประเภทของอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทยมาก่อน จึงเป็ นสิ่งใหม่
ที่เรี ยกว่า “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม” (Internet Meme Innovation) ดังนัน้ นักวิชาการตลอดจนผู้
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ศึกษาท่านอื่นอาจจะมีเหตุผลในการแบ่งที่ผิดแผกแตกต่างไปจากที่ผ้ ศู กึ ษาแบ่งไว้ ก็ได้ ตัวอย่างเช่น
อาจมองว่ารู ป แบบในการโพสต์จ นท าให้ เกิ ดเป็ น อิน เทอร์ เน็ต มี ม มี อยู่ 4 รู ป แบบ คื อ ข้ อความ
(Text) รู ปภาพ (Picture) รู ปภาพผสมข้ อความ (Picture and Text) และคลิปวิดีโอ (Clip Video)
และมองในทางกลับกันว่าอินเทอร์ เน็ตมีมมีอยู่ 6 ประเภทด้ วยกัน คือ อินเทอร์ เน็ตมีมที่เกิดจากการ
น าเสนอตนเอง (Self-Promotion Internet Meme) อิ น เทอร์ เ น็ ต มี มประเภ ท ดาราจ าเป็ น
(Inadvertent Celebrity) อินเทอร์ เน็ตมีมประเภทข่าวลือ/ข่าวลวงในเมือง (Urban Rumors and
Hoaxes Internet Meme) อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ประเภทโฆษณาและการตลาด (Advertising and
Marketing Internet Meme) อิ น เทอร์ เน็ ต มี มประเภ ท ตั ด ต่ อ ภ าพ (Image Editing Internet
Meme) และอินเทอร์ เน็ตมีม ประเภทอิงกระแสวัฒ นธรรมปั จจุบนั (References to Pop Culture
Internet Meme) ก็ได้
ส่วนช่อ งทางการสื่ อ สารของอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ในการสื่ อ สารทางการเมื อ งไทยนัน้ จาก
การศึกษาเกี่ยวกับ “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมือง: ศึกษากรณีการคัดค้ าน
ร่ างพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ ูกระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” ในครัง้ นี ้ ศึกษาเฉพาะใน 2 ช่องทาง คือ
เว็บไซต์ทางการเมื อง และเฟซบุ๊กทางการเมื อง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอินเทอร์ เน็ตมี ม ในการ
สื่อสารทางการเมืองไทยให้ ความสาคัญกับช่องทางเว็บไซต์ทางการเมืองเป็ นช่องทางหลัก ในขณะ
ที่ช่องทางเฟซบุ๊กทางการเมืองใช้ เป็ นช่องทางรอง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กฤษพร พบคีรี
(2540) ที่ เห็ น ว่า อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นช่อ งทางในการสื่ อสารทางการเมื อ งที่ กาลัง ได้ รับ ความนิ ย ม
เพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ จากการที่เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตกระจายออกไปในส่วนต่าง ๆ ของประเทศเพิ่ม
มากขึ ้น อีกทังผลการวิ
้
จยั ของบุณฑริ กา เจี่ยงเพ็ชร์ (2543) ที่พบว่า สื่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นระบบการ
สื่อสารทางการเมืองที่สามารถสนองตอบต่อความต้ องการทางการเมืองของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องได้
ดีกว่าการใช้ สื่อประเภทเดิม นอกจากนัน้ ผลการวิจยั ของ ยุทธพร อิสรชัย (2547) ยังพบอีกว่า สื่อ
อินเทอร์ เน็ตส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกลุ่มที่มีการศึกษาที่มีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
มากกว่ า ประชาชนทั่ ว ๆ ไป รวมทั ง้ ผลการวิ จัย ของ วรา วัฒ นาจตุ ร พร (2545) พบว่ า สื่ อ
อินเทอร์ เน็ตสามารถสร้ างความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนได้ มาก เพราะสะดวกและแสดง
ความคิดเห็นได้ อิสระ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความแตกต่างของช่องทางในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมสื่อสาร
ทางการเมืองของไทยข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ามิได้ มีความแตกต่างกันมากนัก อีกทังจากการศึ
้
กษาของ
Faris (2010) พบว่าเว็บผลของการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องในเว็บ 2.0 ทาให้ สื่อสังคม
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ออนไลน์ มี ก ารพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ น้ ตามล าดั บ กอปรกั บ การพั ฒ นาโทรศั พ ท์ แ บบสมาร์ ท โฟน
(Smartphone) และแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารโดยใช้ โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน ก็จะ
ยิ่งส่งผลให้ การใช้ แอปพลิเคชันในการสื่อสารกับสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และทวิตเตอร์
ได้ รับ ความนิ ย มเพิ่ ม สูง ขึน้ ไปทุก วัน อัน สอดรั บ กับ รายงานของส านัก งานพัฒ นาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่พบว่าโปรแกรมสาคัญที่นิยมใช้
ในสื่อสังคมออนไลน์จากรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ.
2556 เรี ยงตามลาดับ คือ เฟซบุ๊ก ไลน์ และทวิตเตอร์ ดังนัน้ ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมเพื่อสื่อสาร
ทางการเมืองไทย จึงยากที่จะละเลยช่องทางที่กาลังได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้นไปเหล่านีไ้ ด้ ซึ่ง
Vedal (2003) เห็นว่ามีข้อดีในหลายประการ คือ ต้ นทุนต่า เป็ นการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ส่งกับ
ผู้รับสาร สะดวกและรวดเร็ว และสามารถตอบโต้ กนั ได้ โดยทันที
ในประการที่ ส าม ประเด็น ที่ เกี่ ย วกับ ผลของนวัต กรรมอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ต่อ การสื่ อ สาร
ทางการเมื อ งไทยนัน้ จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ “นวัต กรรมอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ในการสื่ อ สารทาง
การเมือง: ศึกษากรณี การคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจาก
การชุม นุม ทางการเมื องและการแสดงออกทางการเมื องของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” พบว่า
อินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทยกรณีการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมใน
ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจัดทาโดยนายคุณัช ฉัตรพรมงคล จนได้ รับความนิยมและกลายเป็ นอินเทอร์ เน็ต
มีมทางการเมืองในระยะเวลาต่อมานันมี
้ อยูอ่ ย่างน้ อย 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก มีการยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมมาใช้ ในการสื่อสารทางการเมืองไทย
ซึ่งสอดรับกับผลการศึกษาของ Roger and Shoemaker (1971) ที่ เห็นว่า การยอมรับนวัตกรรม
ขึ ้นอยู่กับประเด็นที่สาคัญ อย่างน้ อย 3 ประการ คือ ลักษณะของนวัตกรรม กระบวนการยอมรับ
นวัตกรรม และปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งผลการศึกษาตรงกับแนวคิดและทฤษฎีที่
ศึกษาไว้ ซึ่งเมื่ อเกิ ดการยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมี ม มาประยุกต์ใช้ ในการสื่อสารทางการ
เมืองไทยแล้ ว ภาคส่วนทางการเมืองที่เกี่ ยวข้ องจึงต้ องศึกษาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ทางการเมื อ ง มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ขัน้ ตอนและกระบวนการอัน จะท าให้ เกิ ด เป็ น
อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ทางการเมื อ งขึน้ ตลอดจนศึก ษาหารู ป แบบ ประเภท และช่ อ งทางในการใช้
อินเทอร์ เน็ ตมี ม ในการสื่ อ สารทางการเมื อ งให้ เป็ นระบบ อันจะท าให้ ก ารสื่ อ สารทางการเมื อ ง
ประสบความสาเร็ จตามเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่ตงไว้
ั ้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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ประการที่ ส อง ส่ง ผลต่อ ความส าเร็ จ ในการคัด ค้ านร่ า งพระราชบัญ ญั ติ นิ รโทษกรรม
เนื่องจากนวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมที่ออกแบบโดยนายคุณชั ฉัตรพรมงคล มีองค์ประกอบที่สาคัญ
อย่างครบถ้ วนดังที่กล่าวไว้ ในประการแรก จึงทาให้ ได้ รับความนิยมชมชอบในการสื่ อสารผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย จนบังเกิดกระแสการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมอย่างกว้ างขวาง ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Smith (2011 อ้ างถึงใน นันทวิช เหล่าวิชยา,
2555) ที่ ศึก ษาเรื่ อ ง “สื่ อ สัง คมออนไลน์ กับ การรณรงค์ ท างการเมื อ ง” พบว่า ในการเลื อ กตัง้
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริ กาเมื่อปี ค.ศ. 2008 ของนายบารัก โอบามา ได้ เปลี่ยนรู ปแบบการ
รณรงค์ทางการเมืองมาเป็ นการใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่ อ
เป้าประสงค์ทางการเมือง ทังนี
้ ้ เปรี ยบการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของโอบามาว่าเสมือนกับการใช้ สื่อ
โทรทัศน์ในการรณรงค์ทางการเมืองของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนาดี ้ ในปี ค.ศ. 1960 โดยนาย
โอบามาใช้ เ ฟซบุ๊ กเป็ นช่ อ งทางหลัก ในการรณรงค์ แ ละสื่ อ สารกั บ ประชาชนมากที่ สุ ด ด้ ว ย
นอกจากนัน้ Smith (2009) ยังระบุว่า หลังจากการเลือกตังในปี
้
ค.ศ. 2008 เป็ นต้ นมา มีระดับของ
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์สาหรับการรณรงค์ทางการเมืองเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุปได้ ว่า นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมที่เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้ มีลกั ษณะการเกิดและการ
ยอมรับเพื่อนามาใช้ ในการสื่อสารทางการเมืองตามกระบวนการที่นกั วิชาการทังชาวไทยและชาว
้
ต่า งประเทศได้ ศึก ษาไว้ จนท าให้ เกิ ด เป็ น “นวัต กรรมอิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ในการสื่ อ สารทางการ
เมืองไทย” ขึ ้น ซึ่งเมื่อนามาใช้ ในการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแล้ ว พบว่าก่อให้ เกิด
กระแสการคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมไปทัว่ ทังสื
้ ่อสังคมออนไลน์ จนเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทา
วุฒิสภาในยุคนันยกเลิ
้
กการนาร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้ าสู่ กระบวนการพิจารณา และ
ส่งผลต่อมาให้ รัฐบาลประกาศยุบสภาให้ มี การเลือกตังใหม่
้
อีกทัง้ สัญ ญาว่าจะไม่ มี การนาร่ าง
พระราชบัญ ญัติ นิรโทษกรรม ฉบับนี ก้ ลับมาใช้ อีกในอนาคต เป็ นการแสดงให้ เห็นว่า นวัตกรรม
อินเทอร์ เน็ตมี มที่ ใช้ ในการคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญั ตินิรโทษกรรมในครัง้ นี ้ เป็ นนวัตกรรมการ
สื่อสารทางการเมืองที่ทาให้ เกิดการตื่นตัวทางการเมื องและร่ วมกันคัดค้ านร่ างพระราชบัญ ญัติ
นิรโทษกรรมจนประสบความสาเร็จดังที่กล่าวมาในประการข้ างต้ นแล้ ว
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5.3 ข้ อเสนอแนะในการศึกษา
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) จากการศึกษาเรื่ อง “นวัต กรรมอิ น เทอร์ เน็ ตมี ม ในการสื่ อสารทางการเมื อง :
ศึกษากรณี การคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” นี ้ ถือได้ ว่าเป็ นการศึกษา
เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกั บ ผลของการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต มี ม ในการสื่ อ สารทางการเมื อ งเพื่ อ คัด ค้ า นร่ า ง
พระราชบัญ ญั ตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยพบว่าอินเทอร์ เน็ตมี ม ประเภทข้ อความผสม
รูปภาพ รูปแบบอิงกระแสวัฒ นธธรรมปั จจุบนั เป็ นอินเทอร์ เน็ตมีมที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการ
คัดค้ านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 อย่างมีนัยสาคัญ เป็ นการแสดงให้ เห็นใน
เบื ้องต้ นว่านวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมทังประเภทและรู
้
ปแบบที่ได้ ศกึ ษามาในงานชิ ้นนี ้ เป็ นเครื่ องมือ
ในการสื่อสารที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพในยุคเทคโนโลยีดจิ ิตลั ที่ผ้ มู ีหน้ าที่รณรงค์ทางการเมือง
ควรให้ ความสนใจมากขึ ้น โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตมีมที่มีลกั ษณะการล้ อเลียนในเชิงบวกเพื่อการ
สร้ างสรรค์และเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายในโลกออนไลน์ได้ เพิ่มมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาจะพบว่าการเพิ่มมากขึ ้นของการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ทาให้ ภูมิทศั น์ของสื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การสื่อสารยุคใหม่ กล่าวคือ การสื่อสารในยุคภูมิทศั น์สื่อ
แบบเก่า ผู้กาหนดวาระข่าวสารคือนักข่าวหรื อกองบรรณาธิการข่าวในสื่อมวลชนกระแสหลัก เช่น
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ แต่ปัจจุบันได้ เข้ าสู่ยุคภูมิ ทัศน์สื่อแบบใหม่ ซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถกาหนดวาระข่าวสารของตนเองโดยสื่อสารผ่านช่องทางสมาร์ ทโฟน (Smartphone) และ
สื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลาได้ เอง เนื่องจากมีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์มากขึน้ กระแสของการ
สื่อสารที่สะท้ อนออกมาทาให้ สะท้ อนภาพสังคมว่าสังคมนิยมเสพข่าวแบบไหน รวมทังการสื
้
่อสาร
ที่ปราศจากการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งด้ วย จึงทาให้ มีการระบายอารมณ์ ในรู ปของข่าวสารออกสู่
สังคมรุนแรงมากยิ่งขึ ้น ดังนัน้ การนาเสนอของสื่อจึงพึงระมัดระวัง การระบายอารมณ์ก่อนโพสต์ใน
สื่ อสังคมออนไลน์ ด้วย โดยการนาเสนอต่ าง ๆ ควรมี การให้ แง่คิดไปพร้ อม ๆ กัน ไม่ใช่นาเสนอ
เพื่อให้ เป็ นสีสันหรื อขาขันเพียงอย่างเดียว ควรมีการนาเสนอเพื่อให้ มีการเปลี่ยนประเด็นสังคม
โดยตังเป็
้ นประเด็นคาถามให้ เกิดประโยชน์แก่สงั คมด้ วย นอกจากนี ้ผู้บริ โภคก็ต้องตังค
้ าถามกับ
ข้ อมูล ข่าวสารที่ เห็นเสียก่อน ไม่ ควรรี บเชื่อ และควรรับและเสพข่าวสารอย่างใจเย็น ตลอดจน
ส่งเสริมการเรี ยนรู้สื่อและเท่าทันสื่อให้ มากขึ ้นด้ วย
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2) จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นที่ประจักษ์ ว่าอินเทอร์ เน็ตมีมเป็ นเทคนิคสมัยใหม่
สาหรับการสื่อสารทางการเมืองที่ทรงประสิทธิภาพในยุคนี ้ ดังนัน้ ผู้บริ หารองค์กรทางการเมืองทัง้
ในระดับรัฐบาล ฝ่ ายค้ าน วุฒิสมาชิก ตลอดจนภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ฯลฯ ควรหันมาใส่ใจและ
นาเอาอินเทอร์ เน็ตมีมมาใช้ ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการเมือง องค์กรทางการเมืองในทุก
ระดับ ฯลฯ เพื่อให้ บรรลุซงึ่ เป้าหมายทางการเมืองที่กาหนดไว้
นอกจากนี ้ จากการศึกษาปรากฏการณ์ นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมี ม ในการสื่ อสาร
ทางการเมืองไทยครัง้ นี ้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในทางวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง
ได้ ซึ่ ง พบว่ า สาเหตุ ที่ ท าให้ การโพสต์ ใ นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจนกลายเป็ น
“อินเทอร์ เน็ตมีม ” นัน้ มี เหตุผ ลทางการตลาดที่สาคัญ อย่างน้ อย 10 ประการ คือ เป็ นเรื่ องตลก
ขบขัน (Humorous) เป็ นเรื่ อ งจริ ง ใจและตรงไปตรงมา (To be Frank) เปี่ ยมไปด้ วยอารมณ์
(Emotional) มี ค วามเป็ นท้ องถิ่ น นิ ย ม (Localization) เป็ น เรื่ อ งใกล้ ตัว (Surrounding) มี ค วาม
หยาบคาย (Rudeness) มีความลับ (Mysterious) มีการต่อยอด (User Generated Experience)
เป็ นการตลาดแบบจริง (Real Marketing) และสร้ างผลกระทบ (Effect) ดังนัน้ ในการศึกษาในครัง้
ต่อไปควรให้ ความสนใจในประเด็นที่กล่าวมาข้ างต้ น เช่น อารมณ์ ลีลาในการโพสต์ ฯลฯ รวมทัง้
การออกแบบแอปพลิเคชัน่ ที่ง่ายและสะดวกในการนาไปใช้ จนทาให้ เกิดความนิยมจนกลายเป็ น
อินเทอร์ เน็ตมีมทางการเมืองได้
อย่างไรก็ ตาม พึงระลึกไว้ เสมอว่าเทคนิคใดก็ ต ามมิ ใช่ส่ง ผลในเชิ งบวกแต่เพี ยง
ประการเดียว แต่สามารถได้ ในเชิงลบเช่นกัน ดังนัน้ การนาเอาอินเทอร์ เน็ตมีมมาใช้ ในการสื่อสาร
ทางการเมืองนัน้ มิใช่เพียงแต่ส่งผลในทางบวกต่อระบบการเมืองของไทยแต่เพียงเท่านัน้ แต่อาจ
ส่งผลกระทบในเชิงลบทางการเมืองไทยด้ วยเช่นกัน กล่าวคือ อาจเป็ นเทคนิคในการสื่อสารทาง
การเมืองที่ทาให้ ระบบการเมืองมีปัญหา จนคนในเครื อข่ายสังคมออนไลน์เกิดความแตกแยกกัน
ทางการเมืองเพิ่มมากขึ ้น ดังนัน้ การนาเอาอินเทอร์ เน็ตมีมมาใช้ ในการสื่อสารทางการเมือง จึง
น่าจะมี ห น่วยงานและกฎหมายควบคุม ดูแลให้ ถูก ต้ อ งและเหมาะสมกับ แนวทางการพัฒ นา
การเมืองของไทยด้ วยเช่นกัน
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่าอินเทอร์ เน็ตมีมเป็ นนวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม่ของไทย ดังนัน้ ใน
การศึกษาครัง้ ต่อไปควรจะศึกษาเกี่ยวกับการนานวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมไปใช้ ในการสื่อสารทาง
การตลาดในบริบทของประเทศไทย ซึง่ จะเป็ นการยืนยันอีกทางหนึ่งว่า “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีม”
เป็ นนวัตกรรมที่สาคัญในการสื่อสารที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพของไทยในอนาคต
อย่างไรก็ ตาม การศึกษาเรื่ อง “นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ ตมี ม ในการสื่ อสารทางการเมื อง:
ศึกษากรณี การคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” นี ้ ก็ประสบความสาเร็ จ
ได้ ในระดับหนึง่ ภายใต้ ความมานะพยายามของผู้ศกึ ษา เวลา และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ซึ่ง
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ น่าจะเป็ นจุดกาเนิดของแนวคิดการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ใน
การสื่อสารทางการเมืองไทยให้ เกิดความก้ าวหน้ าและมีความชัดเจนยิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ร่ างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรม
ร่ างพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ ูกระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมื อง
การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... เสนอโดยนายวรชัย เหมะ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรพรรคเพื่อไทยกับคณะ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 และ
ได้ รับบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปี ที่ 2 ครัง้ ที่ 23 (สมัยสามัญนิติ
บัญญัต)ิ ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. หลักการ
ให้ มีกฎหมายว่าด้ วยนิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน
2. เหตุผล
เนื่องจากสังคมไทยที่ผา่ นมาอยูใ่ นสภาวะที่สร้ างความแตกแยกทางความคิด มีการแบ่งฝั ก
แบ่ง ฝ่ าย มี การแบ่ง ฝั ก แบ่งฝ่ ายให้ แ ก่ค นในชาติบ้ านเมื อ ง สถานการณ์ บ้ านเมื องจึง ตกอยู่ใน
ความคิดไม่เคารพในระบอบประชาธิปไตย มีการชุมนุมประท้ วงรัฐบาล จนนาไปสู่การยึดอานาจ
การปกครอง เหตุการณ์เช่นนี ้สร้ างความขัดแย้ งทางการเมืองและทางสังคมอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่
เคยปรากฎมาก่อน ทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายขาดความเป็ นธรรม สร้ างความรู้ สึกสับสนและไม่
เท่าเทียมกัน โดยประชาชนในวงกว้ างเห็นว่ามีการเลือกปฏิบตั ิเกิดขึ ้นทั่วไป ก่อให้ เกิดการชุมนุม
ประท้ วงทางการเมืองของประชาชนจนเกิดการกระทาผิดต่อกฎหมายบ้ านเมื อง อันนาไปสู่การ
กล่าวหาและมีการดาเนินคดีกับผู้ที่เข้ าร่ วมการชุมนุมจานวนมาก ส่งผลให้ คนเหล่ านันถู
้ กจากัด
เสรี ภาพและอิสรภาพในระหว่างการถูกกล่าวหาทางอาญา อันเป็ นผลมาจากภาครัฐได้ ประกาศ
และบังคับใช้ กฎหมายที่เคร่งครัดและขาดความยืดหยุ่นจนเกินความจาเป็ น สภาพปั ญหาดังกล่าว

171
ได้ เกิดเป็ นปั ญหาร้ าวลึกไปสู่สงั คมไทยทุกระดับ และนามาซึ่งความหวัน่ ไหวขาดความเชื่อมัน่ ใน
การดาเนินชีวิตให้ เป็ นปกติสุขของประชาชนทั่วไป ปรากฎการณ์ ดงั กล่าวได้ สร้ างความเสียหาย
อย่างร้ ายแรงต่อประเทศชาติ ทังทางด้
้
านความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมอันดีงาม
ของสัง คมไทย ทั ้งนี ้ เมื ่อ ค านึง ว่า บรรดาการกระท าต่า ง ๆ ของประชาชนที่ ได้ ก ระท าไปเพื่ อ
แสดงออกซึ่งความคิดทางการเมืองของประชาชน ซึ่งมีมลู เหตุจงู ใจทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับความขัดแย้ งในทางการเมือง อันเป็ นการใช้ สิทธิเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ จึงสมควรให้ มีการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนในกรณีดงั กล่าว เพื่อเป็ นการให้ โอกาสแก่
ประชาชนซึ่งเป็ นพลเมืองของประเทศ และเป็ นการรักษาคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ทังเพื
้ ่อ
ส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยใช้ หลักนิติธรรม อันจะเป็ น
รากฐานที่ดีตอ่ การลดความขัดแย้ งและสร้ างความปรองดองของคนในชาติ โดยคานึงถึงมูลเหตุจงู
ใจของการกระทาที่ ประชาชนได้ แสดงออกทางการเมือง เพื่อจะทาให้ สงั คมไทยและประเทศชาติ
กลับมาสู่ความสงบสุขเรี ยบร้ อย มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้ มี
ความมัน่ คงและเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืนต่อไป จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตนิ ี ้
สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาร่ างพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ ูซึ่งกระทาความผิด
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ... ในวาระที่หนึ่ง
ขันรั
้ บหลักการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปี ที่ 3 ครัง้ ที่ 2 (สมัยสามัญทัว่ ไป) เมื่อ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 และครัง้ ที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556
โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ ลงมติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปี ที่ 3 ครัง้ ที่ 3
(สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 รับหลักการแห่งพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมแก่ผ้ ูซึ่งกระทาความผิดเนื่องจากการชุม นุมทางการเมื อง การแสดงออกทางการเมื องของ
ประชาชน พ.ศ. ... ด้ วยคะแนนเสียง 300 เสียง ไม่รับหลักการ 127 เสียง และงดออกเสียง 14 เสียง
จากนัน้ ที่ประชุมได้ มีมติให้ ตงคณะกรรมาธิ
ั้
การวิสามัญ จานวน 35 คน เพื่อพิจารณาใน
วาระที่ ส อง ขัน้ กรรมาธิ การ มี กาหนดการแปรญั ตติภ ายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ สภารับ
หลักการแห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ตามข้ อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
ข้ อ 123 ซึง่ คณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน 35 คน ประกอบด้ วย
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1. นายสามารถ แก้ วมีชยั
2. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
3. นายชาดา ไทยเศรษฐ์
4. นายวิชาญ มีนชัยนันท์
5. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน1
6. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
7. นายครูมานิตย์ สังข์พมุ่
8. นายสุชาติ ลายน ้าเงิน
9. นายแก้ วสรร อติโพธิ
11. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
13. พันตารวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึง่
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
กรรมาธิการที่ปรึกษา
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
10. นายขจิตร ชัยนิคม
12. นายเชิดชัย ตันติศริ ินทร์
14. นายถาวร เสนเนียม

15. นายธนา ชีรวินิจ
17. นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ
19. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
21. นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
23. นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน
25. นางรัชฎาภรณ์ แก้ วสนิท
27. นายวัชระ เพชรทอง
29. นายวิศษิ ฎ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ1
31. นายสงวน พงษ์มณี
33. นายสุนยั จุลพงศธร
35. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.

นายนิพนธ์ ฮะกีมี1
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
นายประสาท ตันประเสริฐ
นายพิชิต ชื่นบาน
นายรณเทพ อนุวฒ
ั น์
นายวรชัย เหมะ
นายวิรัช ร่มเย็น
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายสุทิน คลังแสง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งพระราชบัญญัตินี ้ใน
วาระที่หนึง่ แล้ ว ประธานวุฒิสภาได้ พิจารณาและมีดาริให้ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
พิจารณาว่า เห็นสมควรมอบหมายให้ คณะกรรมาธิการสามัญประจาวุฒิสภาคณะใด หรื อจะเสนอ
ให้ วุฒิ สภาตังคณะกรรมาธิ
้
การวิสามัญขึ ้นเพื่อพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติฉบับนี ้ ตามนัยแห่ง

1

หมายถึง กรรมาธิการในสัดส่วนของรัฐบาล
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ข้ อบังคับการประชุม วุฒิ ส ภา พ.ศ. 2551 ข้ อ 1362 ซึ่งในคราวประชุม คณะกรรมาธิ การวิสามัญ
กิจการวุฒิ สภา (ชุดที่ 2) ครัง้ ที่ 14/2556 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมพิจารณาและ
เห็นควรแนะนาที่ประชุมวุฒิสภา ตังคณะกรรมาธิ
้
การวิสามัญขึ ้นคณะหนึง่ เพื่อพิจารณาศึกษา ตาม
ข้ อบังคับการประชุมฯ ข้ อ 136 จานวน 24 คน3 ประกอบด้ วย
1) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจาวุฒิสภา จานวน 22 คณะ คณะละ 1 คน
2) ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จานวน 3 คน คือ
(1) นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง
(2) พลโทพงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน
(3) รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
เป็ นผู้พิ จ ารณาศึก ษาร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ฉ บับ นี ้ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 30 วัน แล้ ว ให้
คณะกรรมาธิ ก ารดัง กล่ า วรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม วุฒิ ส ภาเป็ นการด่ ว น ทั ง้ นี ้ เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี ้ต่อไป

2

ข้ อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้ อ 136 บัญญัติวา่
“ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเกี่ยวกับประโยชน์ สาธารณะ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่ง
พระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึง่ แล้ ว ประธานวุฒสิ ภาอาจพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมาธิการสามัญประจา
วุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้ อง หรื อวุฒิสภาอาจตังคณะกรรมาธิ
้
การวิสามัญขึ ้นคณะหนึ่งมีจานวนไม่เกิน
สิบห้ าคน เพื่อพิจารณาศึกษาร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวเป็ นเฉพาะกรณีไปก็ได้ และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลง
มติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ ว ให้ คณะกรรมาธิการดังกล่าวรายงานต่อประธานวุฒิสภาเป็ นการด่วน ทังนี
้ ้ เพื่อ
เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินนต่
ั ้ อไป”
3
งดใช้ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้ อ 136 เฉพาะในส่วนของจานวนกรรมาธิการวิสามัญ
เป็ นการชัว่ คราวเฉพาะกรณี ตามข้ อบังคับการประชุมฯ ข้ อ 181 ซึง่ บัญญัติวา่
“ถ้ าประธานของที่ประชุมของปรึ กษา หรื อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผ้ รู ับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ให้ งดใช้
ข้ อบังคับข้ อใดข้ อหนึ่งทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวเฉพาะกรณี หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนสมาชิกในที่ประชุมวุฒิสภา ก็ให้ งดใช้ ข้อบังคับนันได้
้ ”
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ร่ าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ ผ้ ูซ่ งึ กระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
การแสดงออกทางการเมือง
พ.ศ. ...........
-------------------------------------.............................................
.............................................
.............................................
...............................................................................................................................
.............................................................
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้ วยนิรโทษกรรมแก่ผ้ ูกระทาความผิดเนื่ องจากการ
ชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกของประชาชน
...............................................................................................................................
.............................................................
มาตรา 1 พระราชบัญ ญั ตินี เ้ รี ยกว่า “พระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมแก่ผ้ ูกระทาความผิด
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .....”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้ นไป
มาตรา 3 ให้ บรรดาการกระทาใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรื อ
การแสดงออกทางการเมือง หรื อบุคคลซึ่งไม่ได้ เข้ าร่วมการชุมนุมทางการเมือง แต่กระทาการนันมี
้
มูลเหตุเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้ งทางการเมือง โดยการกล่าวด้ วยวาจาหรื อโฆษณา
ด้ วยวิธีการใด ๆ อันอาจเป็ นผลกระทบต่อชีวิต ร่ างกาย อนามัย ทรัพย์สินหรื อสิทธิอย่างใดอย่าง
หนึ่งของบุคคลอื่น ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ สืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง หรื อการแสดงออกทาง
การเมือง ตังแต่
้ วนั ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ไม่เป็ นความผิด
ต่อไป และให้ ผ้ กู ระทาการนันพ้
้ นจากการเป็ นผู้กระทาความผิดและความรับผิดโดยสิ ้นเชิง
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การกระทาในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการกระทาใด ๆ ของบรรดาผู้ซึ่งมีอานาจในการตัดสินใจ
หรื อสัง่ การให้ มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในห้ วงระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา 4 เมื่อพระราชบัญญัตินี ้มีผลบังคับใช้ แล้ ว ถ้ าผู้กระทาการตามมาตรา 3 วรรคหนึ่ง
ยังมิได้ ถกู ฟ้องต่อศาลหรื ออยู่ในระหว่างการสอบสวน ให้ พนักงานสอบสวนผู้ซึ่งมีอานาจสอบสวน
หรื อพนักงานอัยการ ระงับการสอบสวนหรื อการฟ้ องร้ อง หากถูกฟ้ องต่อศาลแล้ วให้ พ นักงาน
อัยการหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องระงับการฟ้องร้ องหรื อให้ ถอนฟ้อง ถ้ าผู้นนอยู
ั ้ ร่ ะหว่างการพิจารณาคดี
ไม่ว่าจาเลยร้ องขอหรื อศาลเห็นเอง ให้ ศาลพิพ ากษายกฟ้องหรื อจาหน่ายคดี ในกรณี ที่ได้ มี คา
พิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษบุคคลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้มีผลบังคับใช้ ให้ ถือว่าบุคคลนันไม่
้
เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิด ถ้ าผู้นนอยู
ั ้ ่ระหว่างการรับโทษ ให้ การลงโทษนันสิ
้ ้นสุด
ลงและปล่อยตัวผู้นนั ้
มาตรา 5 การนิรโทษกรรมตามพระราชบัญ ญัตินี ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิของบุคคลซึ่งไม่ใช่
องค์กรหรื อหน่วยงานของรัฐ ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายในทางแพ่ง จากการกระทาของบุคคลใดซึ่ง
พ้ นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ และทาให้ ตนต้ องได้ รับความเสียหาย
มาตรา 7 ให้ นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
..............................................
นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์ เพื่อการวิจัย
เรื่ อง นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย:
ศึกษากรณีการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556
----------------------------------------------------------เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นและปั ญหาการวิจัย ผู้วิจัยจะดาเนินการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกโดยใช้ คาถามปลายเปิ ด กับผู้พฒ
ั นาแอปพลิ เคชัน่ สร้ างป้ายคัดค้ านพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลสามารถเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ อย่างละเอียด และ
เกิดการยืดหยุน่ ในการสัมภาษณ์ โดยมีแนวคาถามดังนี ้
1. ท่านคิดว่าสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มี ความสาคัญ อย่างไร ในการส่งเสริ ม
การสื่อสารทางการเมืองให้ มีประสิทธิภาพ ?
2. สื่อสังคมออนไลน์ที่สาคัญที่ ใช้ เพื่อการสื่อสารทางการเมืองของไทย ท่านเห็นว่าน่าจะ
ประกอบไปด้ วยสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบและประเภทใดบ้ าง ?
3. ป้ายคัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ที่ท่านพัฒนามาจนได้ รับความนิยม มีจุดกาเนิดใน
การพัฒนามาจากแนวคิดหรื อรูปแบบอะไร สาเหตุใดจึงคิดทาแอปพลิเคชัน่ นี ้ ?
4. ท่านมีแนวคิดในการจัดทาและพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ดังกล่าวอย่างไรบ้ าง และมีความ
เกี่ยวข้ องกับอินเทอร์ เน็ตมีมอย่างไร ?
5. ท่านคิดว่าสังคมออนไลน์จะตอบรับต่อรูปแบบการพัฒนาวิธีการสื่อสารของท่านโดยใช้
แอปพลิเคชัน่ ดังกล่าวอย่างไรบ้ าง และน่าจะมีการนาไปใช้ ประโยชน์อื่น ๆ อย่างไร ?
6. ท่านคิดว่าการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ คัดค้ าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ของท่าน จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการเมืองในประเด็นดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร ?
7. ท่านจะใช้ วิธี ใดวัดความส าเร็ จ จากการพัฒ นาแอปพลิเคชั่น คัดค้ าน พ.ร.บ. นิ รโทษ
กรรม ว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการเมืองจริง ?
8. ความเห็นและข้ อเสนอแนะอื่น ๆ

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ นามสกุล

นายคริษฐ์ ลิ ้มตระกูล

ประวัตกิ ารศึกษา

ระดับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ 1 (First Class Honors)
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (Innovative Design)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556

