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The Role of Social Media in Political Society 
Prepared for Ph.D Lecture @RSU, July 24, 2016 
เรยีบเรยีงโดย ดร.สุนทร คุณชยัมงั – ผูร้ว่มก่อตัง้ ESG Risk  Index 
 
บทท่ี 1 
การท าความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกบั Social media 
 
1. เกริน่น ำ 
- เรื่อง Social Media โดยทัว่ไปเรำมกัจะนึกถงึ Facebook Twitter Instagram ซึง่เป็นทีน่ิยมใช้

กนัอยู่ในสงัคมบำ้นเรำ แต่แทท้ีจ่รงิแลว้ในโลกของ Social media ยงัมสีื่อประเภทอื่นแต่อำจจะ
ไม่เป็นทีน่ิยมในบำ้นเรำ เช่น Linkedin, Myspace, Weibo (ของจนี) เป็นต้น และเรำจะรูจ้กักนั
ในฐำนะที่สื่อเหล่ำนี้เป็นเครื่องมอืสื่อสำรส่วนตัวที่เรำสำมำรถใช้ได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (Every 
Where Every Time) ตรำบใดทีพ่ืน้ทีน่ัน้ๆ อยูใ่นบรกิำรของเครอืขำ่ยกำรสื่อสำร ทัง้แบบ Online 
หรอื Offline ประเดน็ที่ต้องกำรจะกล่ำวถงึเพิม่เตมิก็คอื Social media เหล่ำนี้ สะทอ้นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรตดิต่อสื่อสำรและกำรสนทนำ ทัง้เรื่องทีเ่ป็นส่วนตวั/ทำงกำร ทัง้
สนองตอบต่อกำรสื่อสำรแบบส่วนตวั/เฉพำะกลุ่ม/ทัว่ไปแบบเปิดเผยต่อสำธำรณะ เป็นเครื่องมอื
ที่รองรบัได้ทัง้กำรสื่อสำรที่เป็นควำมลบัเฉพำะ/เปิดเผยให้เป็นที่รบัรู ้สำระส ำคญัอกีเรื่องหนึ่ง   
ทีข่อย ำ้ใหเ้ป็นทีเ่ขำ้ใจในเชงิโครงสรำ้งของ Social media กค็อื กำรทีเ่ครือ่งมอืกำรสื่อสำรเหล่ำนี้
เป็นที่นิยมมำกขึ้นอย่ำงหลำยเท่ำทวีคูณ ก็เพรำะมีกำรน ำเอำเทคโนโลยกีำรสื่อสำรที่เป็น 
Wireless ไปเพิม่ควำมสำมำรถให้กบักำรใช้บรกิำรเพื่อค้นหำหรอืใช้งำนข้อมูลที่รวมกนัไว้ใน 
www ของ Notebook, Mobile phone ซึง่เป็นกำรเพิม่เตมิช่องทำงเดมิทีใ่ชไ้ดแ้ต่เพยีงใน Desktop  

- ดงันัน้ ค ำว่ำ Social media ทีเ่รำก ำลงัจะพูดถงึกนั  จงึไม่ใช่เรื่องของกำรบรกิำรทีท่นัสมยัของ
กำรบรกิำรของ www + microsite เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ แต่จะใชเ้ป็นชื่อเรยีกทีเ่ป็น  
ที่เข้ำใจว่ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรสื่อสำรใหม่ๆ เพื่อจะโยงไปยงัเรื่องที่ส ำคัญกว่ำนัน้ ก็คื อ 
Internet-based infrastructure ซึง่เป็นพืน้ฐำนของโลกทีเ่ป็นปจัจุบนั 
 

2. ประชำกรเน็ต 
ปจัจบุนั ประชำกรของโลก 7 พนักว่ำลำ้นคน มอีนิเตอรใ์ชง้ำนแลว้ 3,576 ลำ้นคน  คดิเป็น 49% 
ของจ ำนวนประชำกร  โดยภูมภิำคอเมรกิำเหนือมกีำรใชง้ำนอนิเตอรเ์น็ตมำกทีสุ่ดถงึ 89% ของ
ประชำกร ในขณะที่อำฟรกิำต ่ำที่สุดเพยีง 29% แต่หำกพจิำรณำในระดบัประเทศ จะพบว่ำ      
มบีำงประเทศทีป่ระชำชนใชง้ำนอนิเตอรเ์น็ตมำกกว่ำจ ำนวนประชำกรประเทศไปแลว้ 
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- หำกพจิำรณำดูตวัเลขเฉพำะประเทศไทย ตำมตำรำงทีม่อียู่จะพบว่ำ ในปี ค.ศ. 2008 จะมผีูจ้ด
ทะเบยีนใชง้ำนอนิเตอรเ์น็ตจ ำนวนทัง้สิน้กว่ำ 16 ลำ้นรำยกำร คดิเป็น 24% ของประชำกร แต่
หำกพจิำรณำถงึอตัรำกำรเตบิโตตำมกรำฟ กจ็ะเหน็ว่ำมกีำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ในยคุทีย่ำ่งเขำ้สู่ปี ค.ศ. 2000 และจำกขอ้มลูส ำรวจในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) พบว่ำ 
มพีฤตกิรรมใชอ้นิเตอรเ์น็ตสปัดำหล์ะ 32 ชัว่โมง เพิม่ขึน้จำก 2 ปีก่อน (ค.ศ. 2011 ทีม่กีำรใชง้ำน 
18 ชัว่โมงต่อสปัดำห์) โดยมกีำรใชง้ำนผ่ำน Smart Phone Tablet และNotebook ซึง่เป็น
ควำมกำ้วหน้ำของบรกิำรในดำ้น IT & Infrastructure และประเภทของกำรใช้กเ็กี่ยวขอ้งกบังำน 
เช่น อเีมล ์คน้ขอ้มลู ในสดัส่วนมำกกว่ำครึง่ของกจิกรรมกำรใชง้ำน 
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- เฉพำะกำรใช้งำนอนิเตอรเ์น็ตและ Social media ของไทย มกีำรส ำรวจขอ้มูลโดย We Are 
Social ดจิติอลเอเจนซีช่ื่อดงัในสงิคโปร์ซึง่ออกรำยงำนชื่อ Digital in 2016 พบว่ำประชำกรของ
ไทย 68 ลำ้นคน (52% อำศยัในเมอืงและเขตเทศบำล) มผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตอยู่ 38 ลำ้นคน มกีำร
ใชง้ำน Social media 38 ลำ้นคน มโีทรศพัท์เคลื่อนทีใ่ชง้ำนอยู่ 82 ลำ้นเครื่อง เป็นเครื่องที่
สำมำรถใชง้ำนรว่มกบั Social media ได ้34 ลำ้นเครือ่ง 
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- จำกขอ้มลูของ AIS ทีใ่ชเ้ผยแพร่ในงำน Social media awards เมื่อปลำยปี ค.ศ. 2015 ระบุว่ำ

ในไทยมกีำรใชง้ำน Social media โดยม ีFacebook มำกถงึ 41 ลำ้นบญัช ีLine 33 ลำ้นบญัชี
Instagram 7.8 ล้ำนบญัช ีTwitter 5.3 ลำ้นบญัช ีในรำยกำรของ Facebook นัน้ ไทยเป็น
ผูใ้ช้งำนเป็นล ำดบั 8 ของโลก และมอีตัรำกำรเตบิโต 17% ในขณะที ่Facebook โลกเตบิโต
เฉลีย่ 14% 
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- อย่ำงไรกต็ำม ในเรื่องของกำรใชง้ำนอนิเตอรเ์น็ตและ Social media นี้จะมคีวำมเกี่ยวขอ้งกบั
อำยุของผู้ใช้งำน ลกัษณะของกำรงำนที่เป็นคนในเมอืงและชนบท โดยในเบื้องต้นนี้ มสีถิติ
เกี่ยวกบักำรใชง้ำนอนิเตอรเ์น็ตของคนไทย ซึง่จะเป็นคนทีม่อีำยุระหว่ำง 15 - 50  ปี (รวมกนั 
90%) - โดยเฉพำะคนในวยัเริม่ท ำงำน 
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- อย่ำงไรก็ตำม อนิเตอรเ์น็ตและ Social media ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ที่
เป็นเทคโนโลยแีต่เพยีงมติเิดยีว แต่เป็นเรื่องของกำรสื่อสำร กำรไหลเวยีนของขอ้มูลข่ำวสำร 
และกำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็สำธำรณะ - เป็นกำรสรำ้งควำมรูส้ำธำรณะ ไปพรอ้มๆ กนัเป็น
เรื่องหลกัใหญ่ใจควำมของผลลพัธด์ว้ย ควำมสำมำรถของอนิเตอรเ์น็ต/Social media ทีก่ ำลงั 
พูดถงึนี้ จงึเท่ำกบัเป็นกำรท ำหน้ำทีท่ี ่ดำ้นหนึ่ง เป็นเครื่องมอือุปกรณ์ส ำหรบักำรล ำเลยีงขอ้มูล
ในพื้นทีส่ำธำรณะ/สงัคม อกีดำ้นหนึ่ง กเ็ป็นกำรท ำงำนของกลไกกำรสรำ้งกำรยอมรบั กำรรบัรู ้
และควำมรูข้ ึน้ใหมใ่หก้บัสงัคมควบคู่ตำมกนัไปดว้ย - It’s social media ! 

 
- Eric Schmidt & Jared Cohen from Google อธบิำยลกัษณะทำงสงัคมในโลกอนำคตอนัใกลน้ี้

ในหนังสอืเรื่อง The New Digital Age ว่ำ ในอกี 10 ปีขำ้งหน้ำ ประชำกรของโลกเสมอืนจรงิที่
สนทนำกนัในพื้นที่ขอ้มูลข่ำวสำรแบบ Social media (ซึ่งเป็นโลกของควำมคดิ ขอ้มูล และ
ขำ่วสำร) จะมปีรมิำณมำกกว่ำจ ำนวนประชำกรจรงิของโลก... 
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- “ ...ขอ้มลูขำ่วสำรทีฟุ้่งกระจำยอยู่ไปทัว่ในสงัคม เปรยีบเสมอืนกำรล่องลอยไปทัว่ของ “ก้อนเมฆ” 
(Cloud) ทีเ่ตม็ไปดว้ยขอ้มลูเรื่องรำวต่ำงๆ นำนำทีถู่กก ำกบัแบบระยะไกลโดยผูบ้รกิำรในระบบ
อนิเตอรเ์น็ต มำกกว่ำทีจ่ะเป็นใครคนใดคนหนึ่งในทีน่ัน้ๆ หรอืคนใดคนหนึ่งทีเ่ป็นเจำ้ของเครื่อง
คอมพวิเตอร ์พืน้ทีด่งักล่ำวกลำยเป็นทีท่ีม่ผีูใ้ชแ้ละเครอืขำ่ยเป็นจ ำนวนมำกทีส่ำมำรถเขำ้ถงึกำร
ใชบ้รกิำรขอ้มลูเหล่ำนัน้ได.้..” 

- ประเดน็ส ำคญัที ่ผูบ้รหิำรของ Google ทัง้ 2 พูดไวก้ค็อื ขอ้มลูทีไ่หลเวยีนกนัอย่ำงเขม้ขน้นัน้  
จะน ำไปสู่กำรปฏวิตัใิหม่ของโลกขอ้มลูดบิ ทีรู่จ้กักนัในนำม Data Revolution เพยีงแต่ว่ำ จะมี
ใครเหน็ส ำคญัของ Infrastructure & Distribution ในเรื่องเหล่ำนี้อย่ำงไร มตีวัอย่ำงของกำรใช้
งำนจำกหลำยๆ กรณทีีไ่มเ่คยมหีรอืท ำไดม้ำก่อน เช่น  
o Malawian - กำรจดักำรต่อควำมเชื่อทีข่ดัต่อกำรจดักำรสำธำรณสุข 
o Young people in Yemen - ใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นกำรปะทะกบัควำมคดิของคนสงูวยัของชนเผ่ำ 
o Indian holy man # Internet Information 
o Ohio State University, this effect is weaker than perceived  
o กำรใชป้ระโยชน์ของเทคโนโลยเีพื่อกำรฟ้ืนฟูโบรำณสถำน ฯลฯ 
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- ปรำกฏกำรณ์ของกำรใช้ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรจดักำรประเดน็ทำงสงัคมนัน้ Uninor ซึ่ง

เป็นบรษิทับรกิำรดำ้น IT & Communications ในอนิเดยี ไดน้ ำไปสรำ้งกจิกำรเพื่อสงัคมส ำหรบั
กำรสรำ้งงำนใหม่ใหก้บัประชำชนในระดบัล่ำงในอนิเดยี โดยน ำเอำขอ้มลูควำมต้องกำรแรงงำน
ของเมอืง/บรษิทั ไปบอกต่อคนในรอบนอกของเมอืง/ชุมชน ผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกนัของมูลนิธ ิ
hand in hand  ซึง่หลงักำรจดัตัง้มลูนิธดิงักล่ำว  ปรำกฏว่ำมกีำรสรำ้งงำนไปแลว้มำกกว่ำ 1 
ลำ้นรำยกำร และมเีป้ำหมำยของกำรสรำ้งงำนน้ีไปใหไ้ด ้5 ลำ้นรำยกำรในปี ค.ศ. 2020 

 
- ประเดน็ส ำคญัอกีเรื่องหนึ่งที ่Eric Schmidt & Jared Cohen ไดพู้ดถงึโลกอนำคต กค็อื มติขิอง

ควำมขดัแยง้ทำงสงัคมในโลกของกำรจดัระเบยีบข้อมูลข่ำวสำร จะเป็นควำมขดัแย้งเกี่ยวกบั 
Privacy กบั Security ซึง่ตัง้อยู่บนพื้นฐำนของ Connectivity ในทำงกำรเมอืงจะเหน็ได้จำก
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ควำมขดัแยง้เรือ่งของสทิธกิำรเขำ้ถงึขอ้มลูของพลเมอืงและกำรต่อต้ำนกำรจดักำรรวมศูนยข์อง
รฐั โดยทัง้สองเหน็ว่ำ ควำมขดัแยง้ในเรือ่งเหล่ำนี้จะคลำ้ยๆ กบัมติขิองเผดจ็กำรกบัประชำธปิไตย
ในเรือ่งกำรเมอืงเดมิ 

 
ควำมส ำคญัของโลกสงัคมวทิยำ 
- Manuel Castells อธบิำยถงึควำมสำมำรถทีเ่กดิขึน้ใหม่ของ Internet - Based/Social media ไม่ว่ำ

จะเป็น Email, YouTube และ Blog ทีส่ำมำรถเลอืกท ำงำนไดท้ัง้แบบเจำะจงและแบบกระจำย
ต่อสำธำรณะ ซึง่เป็นลกัษณะของกำรบวกรวมระหว่ำงกำรท ำงำนของ Broadcast structure และ 
Interpersonal structure ยิง่ไปกว่ำนัน้ ยงัสะทอ้นกำรก ำหนดประเดน็ วำระ ทศิทำงของขอ้มูล
ขำ่วสำรไปจำก “ตวัตนของปจัเจก” 

- Manuel Castells เรยีกควำมสำมำรถที่เกิดขึ้นใหม่ของกำรสื่อสำรนี้ว่ำ Mass - Self 
Communication 
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- ควำมสำมำรถของปจัเจก และโครงสรำ้งกำรสื่อใหม่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมโลกปจัจุบนั สอดคลอ้งกบั

Sheryl Sandberg, COO ของ Facebook ทีก่ล่ำวถงึแง่มุมหนึ่งของสงัคมที่ก ำลงัมกีำรส่งผล
ต่อไปจำกกำรท ำงำนของ Social media ในเวท ีWorld Economic Forum ที ่Davos เมื่อต้นปี 
ค.ศ. 2015 ว่ำ Social media ก ำลงัท ำหน้ำทีเ่ปลีย่นประวตัศิำสตรข์องอ ำนำจจำกทีท่ีม่อี ำนำจ
รวมศูนยท์ีก่ ำลงัทำ้ทำยจำกผูไ้มม่ซีึง่อ ำนำจมำก่อน เพรำะในปจัจุบนัน้ีจะพบเหน็ว่ำใครต่อใครใน
สงัคม กส็ำมำรถจะแสดงออกซึง่สทิธแิละควำมคดิต่อสำธำรณะได ้
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บทท่ี 2 
ส่ือกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
 
1. กำรเปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมำจำกโรงพมิพแ์ละสื่อสิง่พมิพ ์
- หวัขอ้ทีจ่ะพูดถงึ มคีวำมเกี่ยวขอ้งกบักำรเมอืงและสงัคม ดงันัน้ ในเบือ้งต้นทีจ่ะเล่ำใหฟ้งั กค็อื 

ผลของข้อมูลข่ำวสำร กำรสื่อสำรข้อมูลควำมรู้ และกำรรบัรู้ของผู้คนในสงัคมนัน้ ได้น ำไปสู่
อะไรบำ้ง ตวัอย่ำงแรกเป็น ส่วนหนึ่งจำกหนังสอืเรื่องชำตนิิยมและหลงัชำตนิิยมของ อ.ธรียุทธ 
บุญม ีซึง่ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึควำมส ำคญัจำกผลของสิง่ประดษิฐ ์ในครสิต์ทศวรรษ 1450s เรื่องโรงพมิพ์
ของโยฮนั กูเทนแบร์ก ที่ช่ำงเหล็กและนักประดษิฐ์ชำวเยอรมนั ท ำให้ควำมสำมำรถของกำร
พมิพห์นงัสอืโดยเครือ่งจกัรเปลีย่นไปจำกเดมิ  

 
 

- กำรพมิพท์ีเ่กดิขึน้ใหม่ในครัง้นัน้ ท ำใหก้ำรพมิพ์คมัภรีใ์บเบลิขยำยตวัไปอย่ำงกวำ้งขวำง ท ำให้
กำรรบัรูเ้รื่องรำวต่ำงๆ เกี่ยวกบัค ำสอนของครสิต์ศำสนำขยำยตวัออกไปอย่ำงรวดเรว็ และเกดิ
ควำมรูโ้ดยกำรตคีวำมอย่ำงกว้ำงขวำง สิ่งเหล่ำนี้ได้น ำไปสู่กำรคลำยตวัลงของควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงบำทหลวงกบัศูนยก์ลำงของครสิตจกัรในกรุงวำตกินัในเวลำต่อมำ อนึ่ง นิกำยโปรแตสแตนส ์
ที่ก่อตัง้โดยมำร์ติน ลูเทอร์ ประกำศแยกตัวออกจำกคำทอลิกในปี ค.ศ. 1529 หลงัก่อตัง้
ขบวนกำรปฏริปูศำสนำขึน้ในปี ค.ศ. 1517 
 

2. The Voice of the Arabs  
- Gamal Abdel Nasser ไดก่้อตัง้ United Arab Republic เพื่อรวมควำมเป็นเอกภำพและปฏวิตัิ

เพื่อชนชำตอิำหรบัขึน้ในระหว่ำงปี ค.ศ. 1958 - 1961 โดยรวมรฐัอสิลำมในแถบตะวนัออกกลำง / 
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เมดเิตอร์เรเนียน - เหนือทะเลทรำยซำฮำรำ ตัง้แต่บรเิวณบำงส่วนของภำคตะวนัตกอิรกัใน
ปจัจบุนัไปจรดโมรอคโค  

- กำรรวมชำวมุสลิมดังกล่ำวเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งมำจำกผลของกำรสื่อสำรโดยวิทยุคลื่นสัน้ 
(ส ำหรบักำรสื่อสำรในระยะไกล) และคลื่นกลำง (ส ำหรบักำรสื่อสำรในอยีปิต์) ที่มกีำรก่อตัง้ขึ้น
สถำนีวทิยเุพื่อเสยีงคนอำหรบั - The Voice of the Arabs ในวนัที ่4 กรกฎำคม ค.ศ. 1953  

 
 

3. เทปคำสเสท็และกำรปฏวิตัอิสิลำมในอหิรำ่น 
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- กำรปฏวิตัอิสิลำมอหิร่ำนทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปี ค.ศ. 1977 - 1979 ทีน่ ำโดยผูน้ ำทำงศำสนำอสิลำม 
อำยะตุลลอฮ์ โคมยันี ผู้อำจหำญโค่นล้มอ ำนำจกำรปกครองในระบบกษัตรยิ์ของพระเจ้ำชำร์    
มฮูมัหมดั เรชำ ปำฮเ์ลว ี กำรเคลื่อนไหวเพื่อกำรปฏวิตัโิดยมวลชนขนำดใหญ่ของโคมยันี ทีถู่ก
เนรเทศไปอยู่ต่ำงประเทศในครัง้นัน้ เขำอำศยั “เทปคำสเสท็” อดัส ำเนำเสยีงกำรปรำศรยัทำง
กำรเมอืงโดยองิหลกัศำสนำ (เทศนำธรรม) แลว้แจกจ่ำยไปตำมมสัยดิต่ำงๆ ทัง้ในกรุงเตหะรำน
และเมอืงใหญ่ต่ำงๆ เป็นกำรอำศยัแนวทำงของกำรสื่อสำรและงำนวฒันธรรมเพื่อสรำ้งกองทพั
มวลชนเพื่อกำรปฏวิตัิ - หนึ่งในค ำพูดที่ผู้คนจ ำได้ก็คอื “จงรวมพลงักนัสู้กบัรถถงัและปืนของ    
ผูก้ดขีเ่พื่อปลดปล่อยอสิรภำพ”  

- ศกัยภำพของเทปคำสเสท็ค ำปรำศรยัของโคมยันี นัน้ ผู้น ำต่อต้ำนกำรเคลื่อนไหวมวลชนของ
ฝ่ำยรฐับำลในขณะนัน้ มบีนัทกึไว้ว่ำ “อำนุภำพของเทปคำสเสท็ของโคมยันี มมีำกกว่ำปืนกล  
ตดิเครื่องบนิปรำบจลำจลของฝ่ำยรฐับำล” นักวชิำกำรขนำนนำมกำรต่อสู้ในครัง้นัน้ของกำร
ปฏวิตัอิสิลำมทีอ่หิรำ่นว่ำ “เทป็คำสเสท็” สื่อเลก็ๆ ทีส่ำมำรถสรำ้งพลงัใหก้บักำรปฏวิตัไิด ้
 

4. พฤษภำทมฬิ 
- กำรชุมนุมของปญัญำชน คนชัน้กลำงในเมอืงหลวงของไทยในเดอืนพฤษภำคม 2535 (ค.ศ. 1992) 

เพื่อขบัไล่รฐับำลทหำรที่สืบทอดอ ำนำจจำกกำรปฏิวตัิ ขบัไล่รฐับำลสุจินดำ ครำประยูร        
กำรชุมนุมที่เกิดขึ้นในครัง้นัน้ ส่วนหนึ่ง เกิดจำกกำรน ำของขบวนกำรนักศึกษำ อีกส่วนหนึ่ง 
เกดิขึน้จำกกำรระดมก ำลงัคนของปญัญำชน คนชัน้กลำง เอน็จโีอ และคนท ำงำนในเมอืงหลวง  
ทีต่ดิตำมกำรพฒันำกำรของระบอบประชำธปิไตยมำโดยล ำดบั กำรปะทะกนัระหว่ำงทหำรกบั
ขบวนกำรมวลชนในครัง้นัน้ น ำไปสู่กำรล้มตำย บำดเจบ็ ฯลฯ และเป็น Milestone ส ำคญัของ
ประวตัศิำสตรแ์ละพฒันำกำรในระบอบประชำธปิไตยของไทย กำรทีม่ผีูค้นชนชัน้กลำงเขำ้มำร่วม
สนับสนุนกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมอืงอย่ำงลน้หลำม จนน ำไปสู่ควำมพ่ำยแพท้ำงกำรเมอืงของ
รฐับำลทหำรพรรคสำมคัคธีรรม ในครัง้นัน้ ดำ้นหนึ่ง มำจำกควำมสำมำรถทีท่รงพลงัของเครื่องมอื
กำรสื่อสำรสมยัใหมท่ัง้ Fax & Mobile phone (ของคนชัน้กลำง)  
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- แต่ในครัง้นัน้ ไมม่นีกัวชิำกำรทำงสงัคมศำสตรห์ยบิยกเรื่องนี้ขึน้มำศกึษำอย่ำงจรงิจงั แมก้ระทัง่
หนังสอื “มอ็บมอืถอื” ของ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทศัน์ ก็เน้นไปยงั Locus ของประชำชนที่นิยม
กำรเลอืกตัง้ กำรเข้ำร่วมทำงกำรเมอืงที่ต่ำงกันระหว่ำงคนในเมอืงกับคนชนบท (สองนัครำ
ประชำธปิไตย) 

 
กำรเมอืงแบบเน้นมวลชนขนำดใหญ่ /ประชำธปิไตยทำงตรง 
5. ในช่วงปลำยคริสต์ทศวรรษที่ 1980s มีเหตุกำรณ์ที่เป็นช่วงส ำคัญของโลกและกำรพัฒนำ

ประชำธปิไตย โดยม ี3 ระลอกคลื่น คอื  
1) กำรล่มสลำยของระบอบสงัคมนิยม/กำรล่มสลำยของสหภำพโซเวยีต เริม่ตัง้แต่กำร

คลำยตวัลงของกลุ่มประเทศคอมมวินิสต์ในยุโรปตะวนัออก เช่น โปแลนด ์กำรแยก
ประเทศเชค็โกสโลวำเกยี โรมำเนีย ฮงักำร ีและเยอรมนัตะวนัออก (กำรพงัทลำย
ก ำแพงเบอรล์นิในปี ค.ศ. 1989)  

2) กำรปฏริปูอ ำนำจกำรปกครองของรสัเซยีในสหภำพโซเวยีตตำมนโยบำย  
“เปเรสตรอยกำ้ และกลำสนอตสข์อง Mickail Gorbachev ทีต่้องกำรจะคลำยอ ำนำจ
กำรปกครองของระบบอ ำนำจนิยมแบบเบ็ดเสรจ็และสถำปนำภำคอี ำนำจขึน้ใหม่
แบบกำรจดักำรอ ำนำจรว่ม 

3) กำรปฏวิตัหิลำกส/ีขบวนกำรพฒันำประชำธปิไตยแบบคลื่นลูกทีส่ำม - กำรตอกย ้ำของ
กำรหนีห่ำงออกไปจำกระบบอ ำนำจนิยมเบด็เสรจ็ 

a. ยโูกสลำเวยี ปี ค.ศ. 2000 - Velvet Revolution 
b. จอรเ์จยี ปี ค.ศ. 2003 - Rose Revolution 
c. ยเูครน ปี ค.ศ. 2004 - Orange Revolution 
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d. เลบำนอน ปี ค.ศ. 2005 - Cedar Revolution 
e. ครีก์ซีสถำน ปี ค.ศ. 2005 - Tulip Revolution 

- กำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมอืงที่น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมอืงครัง้ส ำคญัเหล่ำนี้ ล้วนแต่
เกดิขึน้ดว้ย “ขบวนกำรมวลชน” “Mass Mobilization” “Direct - Approach for Democracy” 
และกำรสลำยตวัลงของ “กำรรวมศูนยอ์ ำนำจ” 

 
6. บทบำทของ Internet กบักำรจดัตัง้ขบวนกำรเคลื่อนไหวกำรเมอืงแบบมวลชน 

 
 

- บทบำทของเครอืข่ำยอนิเตอรเ์น็ตและเวบ็ไซต์ ได้เริม่เขำ้มำมบีทบำทกบักำรเคลื่อนไหวทำง
กำรเมอืงของกำรเมอืงแบบมวลชนหรอืขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสงัคม เป็นครัง้แรกในกำร
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ประกำศเจตนำรมณ์ของขบวนกำรซำปำตสิต้ำ ในวนัที ่1 มกรำคม ค.ศ. 1994 ทีไ่ดใ้ชช้่องทำง
กำรสื่อสำรผ่ำนเครอืข่ำยอินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ และในกำรชุมนุมต่อต้ำนกำรประชุมของ
องคก์ำรคำ้โลกที ่ซแีอตเตลิ ในปี ค.ศ. 1999 องคก์รพฒันำเอกชนทีม่กีำรร่วมกนัจดังำนดงักล่ำว 
กไ็ด้ใช้เวบ็ไซต์ เป็นเครื่องมอืหลกัในกำรสื่อสำรประชำสมัพนัธ์ นัดหมำยกำรชุมนุม  และแจง้
ประสำนงำนในระหว่ำงกำรชุมนุม ฯลฯ  

- กำรปฏบิตัิกำรทำงกำรเมอืงของขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสงัคมทัง้ 2 กรณีข้ำงต้น ต่ำงใช้
ประโยชน์จำกควำมสำมำรถของเครอืข่ำยอนิเตอรเ์น็ตและเว็บไซต์ในกำรจดัตัง้ขบวนกำรและ
ปฏบิตักิำรทำงกำรเมอืง เพยีงแต่ว่ำ ยงัมลีกัษณะของกำรใช้งำนเป็นเครื่องมอืขององค์กร ยงั
ไม่ใช่เป็นกำรสื่อสำรของสื่อเชิงสังคม ที่มลี ักษณะของกำรสื่อสำรตำมโครงสร้ำงของสังคม      
ดงัตวัอยำ่งทีจ่ะไดก้ล่ำวถงึต่อไปทัง้ในกรณขีองอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์อหิร่ำน อำหรบัสปรงิ และ
กรณขีบวนกำรคนเสือ้เหลอืงและคนเสือ้แดงของไทย 
 

กำรผนึกก ำลงัขบวนกำรทำงเมอืงมวลชนของ new media 
7. ทีอ่นิโดนีเซยี 
- ปี ค.ศ. 1998 หลงัจำกวกิฤตเิศรษฐกจิทำงกำรเงนิทีลุ่กลำมไปจำก “ต้มย ำกุ้ง” ของไทยไดน้ ำไปสู่

ควำมขดัแยง้อย่ำงใหญ่หลวงในอนิโดนีเซยี ในระหว่ำงนัน้ อนิโดนีเซยีได้มพีฒันำกำรของกำร
สรำ้งระบบเครอืข่ำยกำรสื่อสำรแบบออนไลน์/แบบไรส้ำย เพื่อประโยชน์ต่อกำรสื่อสำรและกำร
จดักำรปกครองประเทศ ซึง่เป็นหมู่เกำะมำกกว่ำ 17,500 เกำะ เพยีงแต่ว่ำรฐับำลซูฮำรโ์ต ไม่ได้
ให้ควำมสนใจที่จะพฒันำเรื่องนี้อย่ำงจรงิจงั ปล่อยให้กำรวำงระบบดงักล่ำวเกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนินงำนตำมเครือข่ำยของภำคประชำสังคมน ำโดยนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยและ
ผู้ช ำนำญกำรด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่อำศัยควำมร่วมมือจำกต่ำงประเทศ สร้ำงระบบ
โครงขำ่ยกำรสื่อสำรแบบอนิเตอรเ์น็ตจนสำมำรถสรำ้งบรกิำรพืน้ฐำนชนิดใหม่ขึน้มำในยุคเริม่ต้น
ได้เป็นผลส ำเรจ็ คอื ร้ำนอินเตอร์เน็ตและบรกิำรของเอกชนยี่ห้อ “Warnet” ซึ่งเป็นที่นิยม
แพร่หลำยออกไปในต่ำงจงัหวดัหวัเมอืงต่ำงๆ ที่ต่ำงใช้เป็นช่องทำงของกำรสื่อสำรและรบัรู้
ควำมรูใ้หม่ๆ “ท ำให้เกดิอำณำบรเิวณของกำรรบัรู้ขอ้มูลในสงัคมขึน้ใหม่” โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
กำรไหลเวยีนของขอ้มลูขำ่วสำรทำงกำรเมอืงจำกเมอืงหลวงทีก่ระจำยออกไปถงึต่ำงจงัหวดั/หมู่
เกำะต่ำงๆ  อกีทัง้ท ำให้กำรสนทนำในประเดน็ทำงกำรเมอืง เศรษฐกจิ ศำสนำ และกำรใช้ชวีติ
ในเรื่องต่ำงๆ (แม้กระทัง่หนังโป๊) กลำยเป็นหวัขอ้สนทนำของชุมชน จนมคีนใหส้มญำนำมของ
วฒันธรรมใหม่ๆ ของอินโดนีเซยีในขณะนัน้ว่ำเป็นไปตำมมติิของกำรผสมผสำนระหว่ำง “วถิี
ของวำรเ์น็ตกบัวถีขีองวำรงุ - กำรลอ้มวงคุยกนัตำมรำ้นคำ้ชุมชนในช่วงยำมเยน็” 
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- ควำมไร้ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรวิกฤติเศรษฐกิจ กลำยเป็นหวัข้อทำงกำรเมอืงที่
ประชำชนทัง้ในเมอืงและต่ำงจงัหวดัให้ควำมสนใจ พร้อมๆ กบักำรวิพำกษ์พฤติกรรมครอง
อ ำนำจแบบเบ็ดเสร็จ ที่มีแต่คอร์ร ัปชัน พวกพ้อง และเครือญำติของซูฮำร์โต  - KKN 
(Corruption/Collusion/Nepotism) ประกอบกบักำรสื่อสำรโดยตำมเครอืข่ำยอินเตอร์เน็ต เป็น
เรื่องทีร่ฐับำล “ไม่มคีวำมเขำ้ใจโดยพื้นฐำน” กจ็ะใชเ้ครื่องมอืกำรสื่อสำรโดยที่มคีวำมถนัดและ
รูจ้กั คอื กำรสื่อสำรผ่ำนทวี ีหนังสอืพมิพ ์วทิยุ นิตยสำร กำรกบัองคก์รทำงสงัคม มหำวทิยำลยั 
และกำรปรำบปรำบขบวนกำรทำงกำรเมอืง ฯลฯ ในขณะเดยีวกนั กไ็ม่อำจจะขวำงกัน้กำรสื่อสำร
ทำงกำรเมอืงจำกผู้น ำทำงควำมคดิและฝ่ำยค้ำนที่อำศยัอยู่ในต่ำงประเทศ แต่สำมำรถสื่อสำร
ผ่ำนช่องทำงของอนิเตอรเ์น็ตและเครอืขำ่ยพลเมอืง เช่น กรณีทีโ่ดดเด่นจำกกำรตพีมิพบ์ทควำม
เรื่อง ควำมมัง่คัง่ของซูฮำรโ์ต (Suharto’s Wealth ของ George Aditjondro ซึง่เป็นนักวชิำกำร
อิสระ/คอลมันิสต์ของหนังสือพมิพ์ Tempo และหนีออกนอกประเทศไปสอนหนังสืออยู่ที่
มหำวทิยำลยันิวคำสเซลิ ออสเตรเลยี ปรำกฏว่ำ คนอินโดนีเซยีสนใจที่จะค้นหำและติดตำม
ขอ้แนะน ำของเขำมำศกึษำ เอกสำรบทควำมของเขำ สำมำมำรถ Copy ขำยเป็นหน้ำๆ ตำมสีแ่ยก
ในเมอืงจำกำรต์ำ้ 

- ในที่สุด กำรชุมนุมทำงกำรเมืองที่ติดต่อกันของขบวนกำรนักศึกษำและคนในเมือง ทัง้ใน
จำกำรต์ำ และเมอืงใหญ่ๆ ของอนิโดนีเซยี ไดก้ดดนัให้รฐับำลซูฮำรโ์ต ต้องก้ำวลงจำกอ ำนำจ
ทำงกำรเมอืงวนัที ่21 พฤษภำคม ค.ศ. 1998 หลงัจำกทีค่รองอ ำนำจยำวนำนมำถงึ 32 ปี 
 

8. ทีฟิ่ลปิปินส ์
- ประวัติศำสตร์กำรเมอืงแบบมวลชนที่มกีำรชุมนุมประชำชนจ ำนวนมำกในกรุงมะนิลำของ

ฟิลปิปินส์เกิดขึ้นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1986 เป็นกำรชุมนุมขบัไล่ประธำนำธบิดเีฟอร์ดนิำนด ์
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มำรก์อส กำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมอืงในครัง้นัน้ มกีำรเรยีกขำนนำมตำมสถำนทีข่องกำรชุมนุม
ว่ำ EDSA 1 (EDSA ย่อมำจำกค ำว่ำ Epifanio de los Santos Avenue) แต่กรณีของ EDSA 2 
เป็นกำรชุมนุมของประชำชนในบรเิวณเดยีวกนั เป็นกำรชุมนุมทีเ่ป็นประวตัศิำสตรค์รัง้ที ่2 เพื่อ
ขบัไล่ โจเซพ เอสตรำด้ำ ประธำนำธบิดทีีผ่นัตวัเองมำจำกพระเอกหนังยอดนิยมของฟิลปิปินส ์
เขำไดร้บัเลอืกจำกประชำชนในกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปแบบมคีะแนนท่วมทน้ ในปี ค.ศ. 1998 แต่ดว้ย
กำรบรหิำรประเทศทีข่ำดวสิยัทศัน์ เอือ้พวกพอ้ง คอรร์ปัชนั ประกอบกำรใชช้วีติส่วนตวัทีเ่สเพล 
ไมเ่หมำะสมทีจ่ะเป็นผูน้ ำประเทศ (มกีำรประชุมหำรอืเรื่องส ำคญัของทำงกำรในรำ้นเหลำ้/สถำน
บนัเทงิ)  

- เอสเตรำด้ำ ถูกกลุ่มทำงสงัคมเริม่ตัง้ต้นขบวนกำรต่อต้ำน เริม่จำกกลุ่มเอ็นจโีอ บำทหลวงใน
ศำสนำจกัร และนกัธุรกจิในเมอืงหลวง ในกรณีของศำสนำจกัร นัน้ มปีระเดน็ทีน่่ำสนใจมำก เพรำะ
มกีำรส่งขอ้ควำมสัน้ หรอื SMS ผ่ำนกำรสื่อสำรของ Mobile Phone ดว้ยขอ้ควำมที่เป็นบทสวด
ในโบสถไ์ปยงัศำสนิกชน (สมำชกิของโบสถ์ต่ำงๆ) วนัละ 3 เวลำ โดยทีข่อ้ควำมต่ำงๆ ทีเ่ป็นค ำสอน
ทำงศำสนำทีเ่น้นให้ครองตนตำมหลกัของศลีธรรม นัน้ เป็นเรื่องทีต่อกย ้ำในสิง่ทีอ่ยู่ตรงกนัขำ้ม
กบัพฤติกรรมของเอสตรำด้ำ ซึ่งเป็นที่ประจกัษ์ได้ในกำรรบัรู้ของประชำชนชำวฟิลิปปินส ์       
ในขณะเดียวกันชนชัน้กลำงในกรุงมะนิลำ ก็แสดงออกอย่ำงชัดเจนมำกขึ้นตำมล ำดับว่ำ       
กำรบรหิำรประเทศของเอสตรำดำ้ ก ำลงัสรำ้งควำมไมเ่ชื่อมัน่ต่อนกัลงทุนต่ำงประเทศ 

 
 

- พฤติกรรมของเอสตรำด้ำ น ำไปสู่กำรลงชื่อใช้สิทธิถอดถอนเอสตรำด้ำ ออกจำกต ำแหน่ง
ประธำนำธบิด ีมกีำรยื่นถอดถอนไปตำมกระบวนกำรของรฐัสภำ โดยมคีณะอนุญำโตตุลำกำร
ขึน้มำเพื่อท ำหน้ำทีด่งักล่ำว ซึง่เอสตรำดำ้ กใ็ชก้ระบวนกำรต่อรองและลอ็บบีท้ำงกำรเมอืงอย่ำง
สุดก ำลงั จนกระทัง่วนัทีค่ณะอนุญำโตตุลำกำรไดล้งมตดิว้ยเสยีงขำ้งมำก “ไม่ถอดถอน” ประชำชน
ในกรุงมะนิลำที่ได้รบัรูข้อ้มูลควำมประพฤตสิ่วนตวัที่ไม่เหมำะสม และกำรไรค้วำมสำมำรถใน
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กำรจดักำรทำงกำรเมอืงและเศรษฐกจิของเอสตรำดำ ซึง่ตดิตำมกำรประชุมเพื่อลงมตดิงักล่ำว
อยำ่งใกลช้ดิ จงึเกดิควำมไม่พอใจและไม่ยอมรบักำรตัดสนิของคณะอนุญำโตตุลำกำร พรอ้มกบั
เรยีกรอ้งให้ประชำชนที่เฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงในเรื่องน้ี ให้ออกมำร่วมชุมนุมเพื่อ
สรำ้งประวตัิศำสตรใ์นกำรขบัไล่ประธำนำธบิด ีเป็นครัง้ที่ 2 และร่วมชุมนุมทำงกำรเมอืง ณ.
บรเิวณสีแ่ยกกลำงกรุง EDSA = EDSA 2 ซึง่ปรำกฏว่ำ มกีำรส่งขอ้ควำม SMS ดว้ยขอ้ควำมที่
หลำกหลำย โดยทนัทีที่อนุญำโตตุลำกำรมมีต ิปรำกฏว่ำมปีระชำชนที่ไม่พอใจมำร่วมชุมนุมที ่
EDSA เป็นจ ำนวนมำก จนสรำ้งปรำกฏกำรณ์ของ EDSA 2 และน ำไปสู่กำรก้ำวลงจำกต ำแหน่ง
ประธำนำธบิดแีละกำรขำนรบัต ำแหน่งของ กลอเรยี อำโรโย (รองประธำนำธบิดใีนขณะนัน้) 

- ควำมสำมำรถในกำรระดมประชำชนให้มำชุมนุมทำงกำรเมอืงในครัง้นัน้ มผีู้ให้สมญำนำมว่ำ 
“SMS Revolution” 

 
9. Where Is My Vote ? 
- เหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมอืงของประชำชนในเดอืนมถุินำยน ค.ศ. 2009 ที่สนับสนุนกำรลง

เลอืกตัง้ทัว่ไปเพื่อช่วงชงิต ำแหน่งทำงกำรเมอืงในต ำแหน่งประธำนำธบิด ีระหว่ำง มำหม์ดู อำห์
เมดเินจำด ซึง่ด ำรงต ำแหน่งประธำนำธบิดอีหิร่ำนทีค่รบวำระสมยัทีห่นึ่งและลงสมคัรเป็นสมยัที่
สอง กบัมรี์ มูซำว ีซึ่งเป็นผู้ท้ำชงิ ทนัททีี่มกีำรประกำศผลกำรนับคะแนนว่ำ อำห์เมดเินจำด
ไดร้บัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้คดิเป็น 63% ของผูม้ำลงคะแนน ในขณะทีม่ซูำวไีดค้ะแนนเสยีงเพยีง 
34% ปรำกฏว่ำมปีระชำชนผูส้นับสนุนมซูำวใีนกรุงเตหะรำนและหลำยเมอืงใหญ่ๆ ของอหิร่ำน 
จดักำรชุมนุมด้วยสทีี่เป็นสญัลกัษณ์ของกำรสนับสนุนมูซำว ีและด้วยกำรน ำเสนอประเด็นว่ำ 
Where Is My Vote ซึง่หมำยควำมว่ำ คะแนนของเขำถูกฝ่ำยตรงกนัขำ้มโกงไป หรอืกล่ำวอกี
นยัหน่ึงไดว้่ำ เขำไมย่อมรบักำรจดักำรเลอืกตัง้ ฯลฯ 
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- ประเด็นส ำคญัที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมอืงในครัง้นี้ ก็คือ กำรทวีตข้อควำมผ่ำน 
Twitter กลำยเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองทีท่รงพลงั สำมำรถสื่อสำรกนัอย่ำงรวดเรว็ 
กวำ้งขวำง รวมทัง้สำมำรถประสำนควำมก้ำวหน้ำของกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมอืงไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ี
(ประสำนขอ้มูลและขำนรบักำรสนับสนุนในรปูแบบต่ำงๆ) จนมคีนสมญำนำมว่ำกำรชุมนุมทำง
กำรเมอืงของผูส้นบัสนุนมซูำว ีนัน้ เป็น “Twitter Revolution” 

 
10. Arab Spring 
- กำรลุกฮอืของประชำชนในประเทศอำหรบัในระหว่ำงปลำยปี ค.ศ. 2010 ทีเ่ริม่จำกกำรชุมนุม 

ขบัไล่ Ben Ali ผูน้ ำของตูนีเซยี (ครองอ ำนำจมำ 24 ปี) ไดส้่งผลต่อไปยงักำรชุมนุมทำงกำรเมอืง
ในอยีปิต์ เพื่อขบัไล่ ฮอสนี มูบำรคั (ครองอ ำนำจ 30 ปี) กำรเปลีย่นผูน้ ำของบำห์เรน - Ali 
Abdullah Saleh (ครองอ ำนำจ 22 ปี) กำรโค่นลม้อ ำนำจของมหูะหมดั กดัดำฟีในลเิบยี (ครอง
อ ำนำจ 42 ปี) กำรชุมนุมทำงกำรเมอืงในประเทศเยเมน มอรอคโค มำน จอรแ์ดน ฯลฯ และ
สงครำมกลำงเมอืงทีซ่เีรยี ทีข่ยำยตวัไปเชื่อมโยงกบัขบวนกำร ISIS ในปจัจบุนั  

 
 

- กำรชุมนุมทำงกำรเมอืงแบบมวลชนขนำดใหญ่ในตูนีเซยีและอยีปิต์ ต่ำงมกีำรผสมผสำนกบักำร
ใชช้่องทำงกำรสื่อสำรของ Social media - Facebook เป็นเครื่องมอืสนับสนุน กำรชุมนุมทำง
กำรเมอืง กำรปฏบิตักิำรทำงกำรเมอืง กำรทหำร และกำรอื่นๆ ในระหว่ำงกำรเคลื่อนไหวทำง
กำรเมอืงใน Arab Spring ลว้นแต่เป็นกำรบวกรวมกนัระหว่ำง “กำรปฏบิตักิำรในสงัคมทำงกำยภำพ
และกำรสนับสนุนโดยเครอืข่ำยทำงสงัคมของ Social media” จนมนีักวชิำกำรทำงสงัคมศำสตร์
และสื่อมวลชนใหส้มญำนำมว่ำ “Facebook Revolution” 

- ในอียิปต์ มีควำมพยำยำมที่จะน ำเอำกำรสื่อสำรสมยัใหม่มำใช้ประกอบเป็นเครื่องมือทำง
กำรเมอืงมำก่อนหน้ำนัน้แล้ว ในระหว่ำงกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปชงิต ำแหน่งประธำนำธบิดรีะหว่ำง    
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มบูำรคักบั Mohamed ElBaradei, (อดตีเลขำธกิำรองค์กำรนิวเคลยีรร์ะหว่ำงประเทศ IAEA) ใน
เดอืนมถุินำยน ค.ศ. 2010 ซึง่ผลกำรเลอืกตัง้มูบำรคั ชนะกำรเลอืกตัง้ ผลจำกกำรพ่ำยแพท้ำง
กำรเมอืงดงักล่ำว ท ำให้มกีำรปรบัขบวนกำรของกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมอืงเพื่อกำรโค่นล้ม
อ ำนำจใหม่โดยกำรประสำนขบวนกำรเข้ำกบักรรมกรในเขตเมอืง และขบวนกำรพี่น้องมุสลมิ
ภรำดรภำพ ซึ่งไม่มสีทิธิลงรบัสมคัรเลอืกตัง้ได้ (เพรำะไม่ใช่พรรคกำรเมอืง ตำมกฎหมำย)    
กำรประสำนขบวนกำรเขำ้ด้วยกนัของขบวนกำรปญัญำชนในเมอืง กรรมกร และพี่น้องมุสลมิ 
(ในภำคชนบท) นี้ มกีำรชกัชวนให้ใช้เครื่องมอืกำรสื่อสำรใหม่ๆ ของอินเตอร์เน็ตและ Social 
media ไปเป็นส่วนประกอบของกำรจดัตัง้องคก์รไปพรอ้มกนัดว้ย 

 
11. ขบวนกำรคนเสือ้เหลอืง และคนเสือ้แดงของไทย 
- กำรก่อตัว กำรจดัตัง้องค์กรหรอืขบวนกำร และกำรปฏิบตัิกำรทำงกำรเมืองของขบวนกำร

เคลื่อนไหวทำงกำรเมอืงแบบมวลชนขนำดใหญ่ (Mass mobilization) ทีม่ที ัง้มติขิอง Power protest 
และมติิของ Counter movements ของขบวนกำรคนเสื้อเหลืองของไทยที่มพีฒันำกำร          
ต่อเนื่องมำจำกกำรชุมนุมทำงกำรเมอืงของพนัธมติรประชำชนเพื่อประชำธปิไตย - ขบัไล่รฐับำล
ทกัษณิ ชนิวตัร (พ.ศ. 2548 - 2549) ขบัไล่รฐับำลนอมนิี (สมชำย/สมคัร - ในปี พ.ศ. 2551 -
2552) และขบวนกำรคนเสือ้แดงที่จดัใหม้กีำรชุมนุมมวลชนขนำดใหญ่เพื่อขบัไล่รฐับำลอภสิทิธิ ์
เวชชำชวีะ (ในช่วงปี พ.ศ. 2552- 2553) รวมทัง้ขบวนกำรของ กปปส. ในช่วงปี พ.ศ. 2555 -
2556 เพื่อขบัไล่รฐับำลยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร - ขบวนกำรคนเสือ้เหลอืง 

 
- ปรำกฏกำรณ์ของขบวนกำรคนเสื้อเหลอื/เสื้อแดง เป็นกำรสะท้อนลกัษณะของกำรก่อตวัทำง

สงัคมขึน้ 2 แกน เพื่อต่อต้ำนกบัขัว้ใหญ่ของสงัคมในขณะนัน้ (ต่อต้ำนอ ำนำจรฐัในระหว่ำงนัน้) 
และพฒันำมำเป็นขบวนกำรทำงกำรเมอืงแบบ 2 ขบวนกำร ตำมลกัษณะของกำรมสี่วนร่วม
ทำงกำรเมอืง ไมใ่ช่ลกัษณะของกำรต่อต้ำนอ ำนำจรฐั - ประชำธปิไตยเพยีงมติเิดยีว แต่เป็นกำร
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ปะทะกนัของคนที่ผูกพนักบัระบบเศรษฐกจิเมอืงกบัชนบท หรอืคนที่เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ  
ทีม่ ัน่คงกบัคนทีด่ ำรงชวีติในภำคเศรษฐกจิไมม่ัน่คง1 

- กำรปฏบิตักิำรทำงกำรเมอืงของขบวนกำรทำงกำรเมอืงทัง้ 2 ขัว้ ต่ำงอำศยั “สื่อ” ทีเ่ป็นเครื่องมอื
หรอือุปกรณ์ในกำรใช้ชวีติประจ ำวนั คอื ขบวนกำรคนเสื้อเหลอืงซึ่งประกอบด้วยคนในเมอืง     
กจ็ะอำศยัเครอืขำ่ยอนิเตอรเ์น็ต - Social media มำกกว่ำสื่อแบบสื่อสำรมวลชน (ใหค้วำมส ำคญั
กบัช่องทำงทีเ่ป็น Mass media ทัง้ที่เป็นสื่อกระแสหลกัและกระแสรอง เช่น วทิยุชุมชน ทวีี
ดำวเทยีม ฯลฯ ลดลง) ในขณะเดยีวกนัขบวนกำรคนเสือ้แดง ซึง่เป็นคนในภำคชนบทต่ำงจงัหวดั 
ก็อำศยัเครอืข่ำยอนิเตอรเ์น็ต - วทิยุชุมชน ทวีดีำวเทยีม เป็นส่วนประกอบส ำคญั ในขณะที่มี
กำรสื่อสำรโดย www และ Social media ในจ ำนวนทีไ่ม่หวอืหวำมำกนัก (เครื่องมอืของกำร
สื่อสำรนี้  เป็นองค์ประกอบส ำคัญของกลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตยในช่วงปี      
พ.ศ.2548 - 2549) 
 

กำรจดัระเบยีบกำรสื่อสำร/กำรจดัระเบยีบทำงสงัคม 

 
- ลกัษณะส ำคญัของ Social media/Internet - Based Infrastructure จะเหน็ไดว้่ำ เป็นเรื่องทีร่ฐั

ไม่อำจควบคุมได้ (แบบทัง้หมด) กำรท ำงำนที่มปีระสทิธภิำพของกำรสื่อสำร นัน้ จะต้องท ำให้
กำรสื่อสำรทุกแขนงสอดรบัต่อกนัและกนั ไม่ใช่ใชแ้ทนกนัได ้สำระส ำคญัทีเ่กดิจำกกำรท ำงำนของ 
Internet - Based/Social media กค็อื กำรร่วมสรำ้งวำระทำงสงัคมโดยใครต่อใครในสงัคมกท็ ำ
ได ้ไม่ใช่จะมแีต่ผูป้กครองและผูท้ีเ่ป็นบรรณำธกิำรสื่อมวลชน ลกัษณะวถิขีองกำรสื่อสำรใหม่นี้ 

                                                           
1
 ลกัษณะของควำมขดัแยง้ของสงัคมไทย ไมใ่ชก่ำรตอ่ตำ้นรฐั - ประชำธปิไตย แต่เพยีงมติเิดยีว แต่ผสมผสำนกบัควำมลกึซึง้ของมติิ
ควำมเหลื่อมล ้ำทำงเศรษฐกจิและสงัคมประกอบกนัอยำ่งมนีัยส ำคญั  แต่รฐับำลทหำรและ สนช.  ในปจัจุบนั พยำยำมที่จะท ำใหเ้ป็น
หรอืมองเหน็เพยีง “มติเิดยีว” และตอ้งจดักำรแกไ้ขดว้ยกำรยกรำ่งรฐัธรรมนูญ 
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จะไปสอดรบัเขำ้กบักำรท ำงำนร่วมกนัของภำคส่วนต่ำงๆ ทัง้ที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
(สำมำรถทีจ่ะจดักำรบรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธภิำพขึน้ได)้ และทำ้ยทีสุ่ด Internet - Based/Social 
media นี้ ดำ้นหนึ่ง ไดท้ ำใหก้ำรไหลเวยีนของขอ้มลูข่ำวสำรมคีวำมหลำกหลำยมำกขึน้และเกดิ
กำรพบปะสงัสรรคก์นัมำกขึน้ อกีดำ้นหน่ึง กจ็ะน ำไปสู่ควำมรว่มมอืในทำงปฏบิตัอิย่ำงทีไ่ม่เคยมี
มำก่อน 

- กำรสื่อสำรในปจัจบุนั เป็นกำรสื่อสำรพรอ้มๆ กบักำรเคลื่อนตวัของสงัคม ไม่ใช่เป็นกำรเล่ำเรื่อง
ของผูน้ ำในสงัคมใหก้บัพลเมอืงฟงั แต่ทุกคนต่ำงเล่ำและต่ำงฟงัเรื่องเล่ำของใครต่อใคร ไปพรอ้มๆ 
กนั ทัง้ทีเ่ป็นไปแบบ Face - to - face และไม่เปิดเผยตวัตน รวมทัง้สำมำรถสรำ้งกำรสื่อสำร
แบบตวัแทน ฯลฯ เป็นกำรสื่อสำรที่เกดิขึน้พร้อมกนัทัง้สื่อมวลชนและสื่อเชงิสงัคม ท ำให้มกีำร
ท ำงำนทีเ่ขม้เขน้ของโครงสรำ้งระบบกำรสื่อสำรทีเ่ป็นทัง้ Broadcast Structure (Hierarchy) กบั 
Network Structure (Horizontal) ซึ่งสำมำรถท ำงำนร่วมกนัได ้ท ำให้เกดิพลงัของกำรสื่อสำร
มำกขึน้อย่ำงคำดไม่ถงึ ในขณะเดยีวกนั ผลของกำรสื่อสำรที่เกดิขึน้แบบ Big boom นัน้ ได้
น ำไปสู่กำรรวมกนัของผู้คนในสงัคมทีก่ระชบัควำมสมัพนัธท์ี่แน่นแฟ้นมำกกว่ำเดมิ (กำรรือ้ฟ้ืน
ควำมสมัพนัธต์ำมลกัษณะทำงสงัคมเกดิขึน้อย่ำงกวำ้งขวำง กลุ่มเดก็นักเรยีนประถม/คนต่ำงจงัหวดั 
กลบัมำรวมตวั สงัสรรค ์พบปะ แลกเปลีย่นกนัใหม่ ฯลฯ) พรอ้มกนันัน้ ในมติขิองขอ้มลูข่ำวสำร
กม็กีำรไหลเวยีนทีเ่ขม้ขน้มำกขึน้กว่ำเดมิ ทัง้ทีเ่กดิจำกประสทิธภิำพของเทคโนโลยกีำรสื่อสำร
และกำรสะทอ้นกลบัของควำมสมัพนัธท์ำงสงัคม 

 
- เท่ำกบัว่ำ ปจัจบุนัน้ี Internet - Based/Social media ไดย้กระดบักำรตดิต่อ สื่อสำร สรำ้งควำมรู ้

จดัระเบยีบควำมสมัพนัธ์ และสรำ้งนวตักรรมทำงสงัคมให้กบัโลกใบนี้ไปแลว้ และเรำยงับรหิำร
จดักำรเรื่องเหล่ำนี้ดว้ยกำรจดักำรแบบเก่ำหรอืใหม่ ? หำกเป็นแบบเก่ำ เรำจะถูกทิง้ไวข้ำ้งหลงั 
หำกเป็นแบบใหม ่เรำจะเป็นส่วนหนึ่งของผูก้ ำหนดชะตำของโลก ...เรื่องของกำรเมอืง กเ็ป็นไป
ในท ำนองเดยีวกนั 
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บทท่ี 3 
Media, Socialization - Politicization 
 
โครงสรำ้งกำรสื่อสำร - สงัคม 

- ปรมิำณของกำรตดิต่อสื่อสำรทีเ่พิม่ขึน้/ลดลง ในแต่ละเรือ่ง จะน ำไปสู่กำรจดัระเบยีบใหม่ทำง 
สงัคม จะเป็นสภำพแวดลอ้มใหม ่จะเป็นโอกำสใหม่ของควำมต้องกำรทำงกำรตลำด รวมทัง้กำร
สะท้อนปญัหำของสงัคม และรวมควำมไปถึง กำรเปลี่ยนประเด็นทำงสงัคมให้เป็นกำรเมอืง 
Politicization ซึง่เป็นไปตำมลกัษณะเบือ้งต้นของกำรส ำรวจของมหำวทิยำลยั Elon และกำร
ประมวลของ Manuel Castells ทีว่่ำ ยุคสมยัของ Digital Society ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลย ีแต่
เป็นควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคม, โครงสรำ้งของสงัคม, ควำมเขม้ขน้ของเครอืข่ำย ฯลฯ และกำร
เปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อหน่วยของสงัคม/ชุมชน/กำรบรโิภค/เศรษฐกจิ/กำรเมอืง/อ ำนำจ 
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- กำรเปลี่ยนแปลงทำงสงัคม หรอืกำรขยำยขนำดควำมส ำคญัของอำณำบรเิวณทำงสงัคม โดย
เปรยีบเทียบกับอำณำบรเิวณทำงกำรเมอืงและเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจำกกำรพฒันำและกำรใช้
ประโยชน์ของ Internet - Based & Social media จะท ำใหม้ติคิวำมส ำคญัของสงัคม มบีทบำท
และมผีลต่อทัง้เรือ่งกำรจดักำรปกครอง กำรตลำด และนโยบำยของรฐั ตำมแนวคดิในเรื่อง Post 
Industrial ของ Alain Touraine, New Social Movements ของ Jurgen Habermas 
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บทท่ี 4 
Internet - Based Infrastructure 
 
- วิถีควำมสมัพันธ์ทำงสงัคมที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคสมยัก่อนจะเข้ำสู่ยุคโลกำภิวตัน์อย่ำงเต็มตัว  

Robert Putnum  ไดเ้ขยีนบทควำมเรื่อง Bowling Alone : America’s Declining  of Social 
Capital ในปี ค.ศ. 1995 โดยเขำอธบิำยว่ำ ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงเศรษฐกจิและสงัคมของ
อเมรกินัในรอบ 25 ปีก่อนหน้ำนี้ได้สรำ้งควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมขึน้ใหม่ ที่ผ่อนควำมสมัพนัธ์
ของสงัคมในระดบัปฐมวยั (Primary Association) ขำ้มพน้ควำมสมัพนัธข์องกำรรวมตวักนัตำม
กลุ่มของสงัคมตำมมติขิองกลุ่มวชิำชพี/งำนที่ท ำ/สงัคมกำรท ำงำน (Secondary Association) 
ไปสู่ยุคสมยัของกำรจดักำรควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมแบบใหม่ที่เป็นกลุ่มทำงสงัคมที่มขีบวนกำร
จดักำร เป็นยุคสมยัทีม่กีำรขยำยตวัของ Non - Profit Organization มลีกัษณะของกำรจดักำร
ทำงสงัคมแบบใหมเ่ป็น Tertiary Association - เป็นมติขิองควำมสมัพนัธแ์บบ Client - Patron  

- ลกัษณะของกำรจดักำรทำงสงัคมแบบใหมท่ีม่กีำรขยำยตวัขององคก์รแบบน้ี ในรำยละเอยีดทีล่กึ
ลงไปจะไม่มลีกัษณะของควำมสมัพนัธ์ที่ลกึซึ้งของ Primary หรอืใยของควำมเกี่ยวข้องแบบ 
Secondary แต่จะเป็นไปตำมลกัษณะของควำมสมัพนัธเ์ท่ำๆ กนั เป็นลกัษณะของควำมสมัพนัธ์
ตำมแนวนอน (Horizontal) มำกกว่ำแนวตัง้ (Vertical) ยิง่ไปกว่ำนัน้ เขำยงัระบุว่ำควำมสมัพนัธ์
แบบ Face - to - face จะถูกแทนทีด่ว้ยควำมสำมำรถของ Electronic relationship 

 
- ในลกัษณะเดยีวกนั ในปจัจุบนั วงกำรของกำรสื่อสำรองคก์ร (Corporate Communication) ทีเ่คย

มปีระสทิธภิำพในกำรก ำกบัเนื้อหำและปรมิำณของกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะผ่ำนทำง Mass media 
แขนงต่ำงๆ มบีทบำทและสรำ้งควำมสมัพนัธ์ที่แนบแน่นต่อเจำ้ของ บรรณำธกิำร และนักข่ำว 
และบำงองคก์รยงัจะรวมถงึขำ้รำชกำร นักวชิำกำร นักกำรเมอืง และบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง ฯลฯ นัน้ 
ในปจัจบุนัเขำเหล่ำน้ีก ำลงัประสบปญัหำใหญ่จำกกำรจดักำรตอบโต้ หกัลำ้ง ขอ้มลูทีฟุ้่งกระจำย
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ในพืน้ทีส่ำธำรณะ โดยทีเ่ขำพยำยำมทีจ่ะบรหิำรจดักำรตำมแบบฉบบัที่ถนัด คอื กำรจดักำรไป
ตำมแบบแผนของ Hierarchy relations (หรอืแบบ Hub & spoke relations) ในขณะทีพ่ืน้ที่
สำธำรณะเตม็ไปดว้ย Horizontal relations & network structure  

 
- ยิง่ไปกว่ำนัน้ หำกพจิำรณำตำมลกัษณะของควำมส ำคญัที่เพิม่มำกขึน้ของ “ปจัเจก” ตำมกำร

วเิครำะห์ของทัง้ผู้บรหิำรงำนในธุรกจิ Social media และนักวชิำกำรส ำนักวพิำกษ์ของ Post 
Modernism  จะพบว่ำ อ ำนำจและแบบของกำรบรหิำรจดักำรแบบ hierarchy ลว้นแต่จะลำ้หลงั
และถอยห่ำงออกไปจำกโลกสมยัใหม ่ 

- ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมอืงใหม่ๆ  ในปจัจบุนั ไม่ว่ำจะเป็น ขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสงัคม (แบบ
ใหม)่ ขบวนกำรก่อกำรรำ้ย ฯลฯ ลว้นแต่เป็นกำรเมอืงทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมคดิ ควำมเชื่อ/
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วฒันธรรม ควำมสมัพนัธท์ำงสงัคม และองค์ประกอบทีส่ ำคญัของกำรสื่อสำร ฯลฯ และทีส่ ำคญั
กว่ำนัน้ คอื กำรรวมกนัดว้ยควำมสุกงอมของกำรตดัสนิใจของแต่ละคน (ปจัเจก) เป็นสำรตัง้ต้น - 
ไมใ่ช่เรือ่ง “มตขิองพรรค หรอืของกลุ่ม หรอืขององคก์ร” 

 
ว่ำดว้ย 4.0 
- มปีระเดน็ทีต่้องอธบิำยเพิม่เตมิ คอื เรื่องที ่ปจัจุบนั รฐับำลไทย ได้น ำเอำแนวคดิว่ำดว้ย Thailand 

4.0 มำอธบิำยชีน้ ำกำรจดักำรทำงเศรษฐกจิ และมนีโยบำยปลกีย่อยในเรื่องอื่นๆ ตำมมำอกี เช่น 
SMEs 4.0 แทท้ีจ่รงิแลว้ เรื่องเหล่ำนี้ คอื กำรน ำเอำ Internet - Based Infrastructure ทัง้ทีร่ะบบ
เศรษฐกจิและสงัคมสรำ้งขึน้เอง และที่รฐับำลไดพ้ยำยำมลงทุนให้ มำใช้เป็นโอกำสส ำหรบักำร
ประกอบกำรของธุรกจิแต่ละภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็น MNCs, Big Company, SMEs แมก้ระทัง่ 
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Community Enterprise ซึ่งในที่นี้ ขอยกเอำค ำที่เป็นต้นแบบอย่ำงหนึ่งของกำรอธบิำยเรื่อง 
อุตสำหกรรม 4.0 มำประกอบ คอื Industry 1.0 เป็นกำรอธบิำยถงึ ลกัษณะของกำรขบัเคลื่อน
อุตสำหกรรมดว้ยเครื่องจกัรไอน ้ำ Industry 2.0 เป็นกำรอธบิำยถงึกำรปฏวิตัขิองระบบโรงงำน
แบบกำรแบ่งงำนกนัท ำ Industry 3.0 เป็นกำรท ำงำนของระบบอตัโนมตั ิและ Industry 4.0 เป็น
กำรท ำงำนของระบบสมยัใหม่ตำมมติขิอง Digital Society แต่กรณีของ Thailand 4.0 นัน้ 
อธบิำยตำมบุคลกิลกัษณะพฒันำกำรของยุคสมยัทำงเศรษฐกจิของไทย จำก Thailand 1.0 เป็น
เรื่องกำรเกษตร Thailand 2.0 เป็นเรื่องอุตสำหกรรมเบำ Thailand 3.0 เป็นอุตสำหกรรมหนัก 
และ Thailand 4.0 เป็นยคุสมยัของอนิเตอรเ์น็ต 
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- กำรแบ่งยุคสมยัของอุตสำหกรรม 4.0 ใช้กระบวนกำรขบัเคลื่อน (Driven) เป็นเรื่องของกำร

จดัแบ่ง แต่ Thailand 4.0 ใชล้กัษณะของกำรผลติของเศรษฐกจิโดยรวมเป็นจุดแบ่งของยุคสมยั 
(คนละประเดน็กนั) เพยีงแต่ว่ำในกำรอธบิำยถงึยุค 4.0 ของ Thailand กอ็ธบิำยโดยกำรว่ำดว้ย
บทบำทและควำมสำมำรถของ Internet - Based ว่ำจะเป็น Driven ใหมเ่ช่นเดยีวกนั 

 
- นอกจำกนัน้ ก็ได้น ำเสนอแนวนโยบำยว่ำด้วยกำรบรหิำรงำนด้ำน SMEs ให้ร่วมไปกบั

ขบวน 4.0 เป็น SMEs 4.0 ซึ่งก็เป็นอกีเรื่องหนึ่งที่ธุรกจิประเภท SMEs ก็ควรจะสรำ้ง
โอกำสใหม่ๆ จำก Internet - Based Infrastructure ทีร่ฐัก ำลงัทุ่มเทผลกัดนั กำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยประชำรฐั ทีใ่หบ้รษิทั National Company มำรว่มกนัผลกัดนันโยบำยเศรษฐกจิ
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ร่วมกบัชุมชน - ผลติสนิค้ำและให้กำรสนับสนุนสรำ้งเศรษฐกิจ ซึ่งก็จะต้องค ำนึงถงึควำม
เป็นไปไดใ้นกำรพฒันำเศรษฐกจิขึน้ใหม่จำก Internet - Based Infrastructure เช่นเดยีวกนั 

- เรื่องของ 4.0 นัน้ แทท้ีจ่รงิกค็อืยุคสมยัทีม่ ี Internet - Based Infrastructure เป็นทัง้ Driven 
และ Platform ดงันัน้ จะไม่ใช่เรื่องทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้งเฉพำะแต่ในเรื่องของ สงัคม และเศรษฐกจิ 
ตำมทีอ่ธบิำยมำตำมล ำดบัขำ้งต้น แต่ยงัจะไปช่วยตอกย ้ำควำมชดัเจนของกำรอธบิำยเรื่อง
คลื่นลกูทีส่ ีข่องประชำธปิไตย (คลื่นลกูที ่1 เป็นประชำธปิไตยก่อนสงครำมโลกครัง้ที ่2 คลื่น
ลกูทีส่อง เป็นยคุสมยัของกำรพฒันำประชำธปิไตยตำมกรอบของรฐั - ชำต ิ(หลงัสงครำมโลก
ครัง้ที่สอง) คลื่นลูกที่ 3 - เป็นยุคสมยัของกระบวนกำรมสี่วนร่วม) ซึ่งเป็นพฒันำกำรของ
ประเทศก ำลงัพฒันำ ทีจ่ะมบีุคลกิของกำรพฒันำประชำธปิไตยด ำเนินกำรควบคู่ไปพรอ้มๆ 
กบัเรื่องของกำรมสี่วนร่วมตำมสทิธขิองพลเมอืง กำรพฒันำเศรษฐกจิกำรตลำด และกำร
ผนวกรวมเขำ้กบัโลกสมยัใหม่ ในขณะที่กำรสรำ้งประชำธปิไตยในทำงกำรเมอืงนัน้ จะให้
ควำมหมำยที่มำกไปกว่ำกำรจดักำรเลอืกตัง้ตวัแทน โดยจะหมำยควำมรวมถงึกำรปฏวิตั ิ
กำรต่อต้ำน กำรจดัตัง้ขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม กำรต่อสู้ของชนกลุ่มน้อย และ
นกัวชิำกำรบำงคน และยงัจะรวมควำมไปถงึกำรก่อกำรรำ้ยดว้ยซ ้ำไป ฯลฯ 

 
 

……………………… 


