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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 
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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 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
วิกฤตการณ์การเมืองไทยนบัตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จนมีการรัฐประหารขึน้ใน

วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีสาเหตุหนึ่งจากการชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษ
กรรมแก่ผู้ กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชนในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งแต่เดิมนายวรชัย เหมะ สมาชิกสภาผู้ แทนจังหวัดสมุทรปราการ 
พรรคเพ่ือไทย และแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยคดัค้านเผดจ็การแห่งชาติ (นปช.) เป็นผู้ เสนอร่าง 
แต่ภายหลังมีการแก้ไขเพิ่มขึน้ในชัน้กรรมาธิการ น าโดยนายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ รองประธาน
กรรมาธิการ และอดีตสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย จนกระทั่งมีการคดัค้านจากพรรค
ประชาธิปัตย์ว่าเป็นการเอือ้ประโยชน์ให้  พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในระหว่าง
การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติดงักล่าว มีหลายฝ่ายออกมาคดัค้าน จนน าไปสู่เหตกุารณ์วุ่นวาย
ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในสภาผู้แทนราษฎรและการชมุนมุประท้วงนอกสภาผู้แทนราษฎร แตใ่นท้ายท่ีสดุสภา
ผู้แทนราษฎรก็รวบรัดในลกัษณะของการ “ลกัหลบั” โดยเร่งรีบพิจารณาผ่านร่างพระราชบญัญัติ
ดงักลา่วเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในเวลา 03.00 น. และสง่ร่างพระราชบญัญัติดงักล่าว
ให้วฒุิสภารับไปเพ่ือพิจารณาตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายตอ่ไป 

เหตุการณ์ ดังกล่าว ท าให้มวลชนส่วนหนึ่ งไม่พอใจจนออกมารวมพลังคัดค้านร่าง
พระราชบญัญัตินิรโทษกรรม ท่ีได้รับฉายาว่า “พ.ร.บ. ฉบบัสดุซอย” เป็นจ านวนมาก และส่งผลให้
เกิดปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเรียกว่า “ม็อบโซเชียลมีเดีย” (Social Media Mob) เน่ืองจากมวลชนได้ใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทิวบ์  ไลน์  ฯลฯ เป็นเคร่ืองมือส่ือสารแชร์
ข้อมูลและสร้างให้เกิดเป็น "กระแส" การรวมกลุ่มต่อต้าน จนท าให้เกิดม็อบกลุ่มต่าง ๆ อย่าง
แพร่หลายและในเวลาอนัรวดเร็ว สถานการณ์การชุมนุมในเมืองไทยได้เกิดปะทุขึน้ ส่งผลให้การ
ชุมนุมครัง้นี เ้ป็นผลอันสืบเน่ืองมาจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีนับได้ว่า
แอปพลิเคชั่นเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทรงพลังในยุคปัจจุบัน ถูกใช้เป็นช่องทางในการติดตาม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ข่าวสาร รวมไปถึงการ "ระดมพล" ให้ออกไปชุมนุม เกิดการโน้มน้าว และส่ือสารผ่านเครือข่ายไป
เร่ือย ๆ ท าให้การชมุนมุครัง้นีมี้พลงัในการสร้างการมีสว่นร่วมทางการเมืองมากขึน้เร่ือย ๆ   

ระหว่างการชุมนุมคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 นัน้ มีการใช้
กระบวนการการส่ือสารทางการเมืองออกมาในรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ เช่น ป้ายสญัลกัษณ์
ลุงก านัน ป้ายสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ฯลฯ ท่ีมีลักษณะเป็นนวัตกรรมการ
ส่ือสารทางการเมืองของไทยท่ีเปล่ียนไป ซึง่ความส าเร็จของการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษ
กรรมดงักล่าวของกลุ่มมวลมหาประชาชนท่ีน าโดยนายสเุทพ เทือกสบุรรณ พบได้ว่าส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากมี “กระบวนการส่ือสารทางการเมือง” (Political Communication Process) ไปสู่
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้มวลมหาประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมกันออกมา
คดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมฉบบัสดุซอยนีอ้ย่างล้นหลาม  โดยมีการใช้ช่องทางในการ
ส่ือสารหลายช่องทางด้วยกนั แต่ช่องทางท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดกระแสคดัค้านกฎหมายฉบบันีอ้ย่าง
แพ ร่หลายนัน้  เป็นการส่ือสารโดยใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network) โดยใช้ 
“สญัลกัษณ์” (Sign) ในการเช่ือมร้อยกลุม่คนในส่ือสงัคมออนไลน์เข้าด้วยกนั เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์
ให้เป็นท่ีจดจ าแก่มวลชนทัว่ไป ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงจุดยืนและบทบาทของกลุ่ม สถานท่ี ตวั
บคุคล เคร่ืองแตง่กาย หรือเคร่ืองหมาย ฯลฯ ในลกัษณะท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้รูปโปรไฟล์
เป็นตราสญัลกัษณ์กลุ่มในการเคล่ือนไหวในครัง้นี ้ซึ่งจากการศึกษาพบว่านายคณุัช ฉัตรมงคลพร 
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ พัฒนาแอปพลิเคชั่นนีข้ึน้มาในเฟซบุ๊ ก และมีการน าไปใช้กันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็น 
“สัญลักษณ์ทางการเมือง” (Political Sign) ในการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี 
พ.ศ. 2556 ไป ดงัจะพบได้ว่าในระยะการรณรงค์ดงักล่าวมีผู้ ใช้แอปพลิเคชัน่นีส้งูถึง 484,880 คน
ซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีสมาชิกในเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก ได้ปรับเปล่ียนโปรไฟล์
ของตนเองมาใช้สัญลักษณ์การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ กระท าความผิด
เน่ืองจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 
เป็นจ านวนมาก ดงัภาพท่ี 1.1 
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ภำพท่ี 1.1  แสดงตวัอยา่งปา้ยสญัลกัษณ์การคดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี  
พ.ศ. 2556 

แหล่งท่ีมำ:  “รวมมีมล้อภาพ,” 2556. 
 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าตราสญัลกัษณ์ดงักล่าว ได้รับการตอบรับจากมวล

มหาประชาชนในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก โดยนิยมใช้การเปล่ียนโปรไฟล์ใน
โปรแกรม Facebook, Line, Twitter, Blog, และ Website ฯลฯ มาใช้ตราสญัลักษณ์ดงักล่าวเป็น
โปรไฟล์แทน ในรูปของของข้อความ คลิป รูปภาพ ฯลฯ ตลอดจนส่งต่อกันออกไปจนกระทั่ง
สามารถสร้างกระแสความนิยมให้เกิดขึน้ทัง้ภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความสนใจและ
ร่วมกนัรณรงค์คดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยกระบวนการสร้างกลุ่ม
ผ่านตราสญัลกัษณ์ดงักล่าวจนกลายเป็นอตัลกัษณ์ประจ ากลุ่มผู้คดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิร
โทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ไป ซึ่งกลุ่มผู้คดัค้านดงักล่าวได้ให้คุณค่าของการใช้ตราสญัลักษณ์ใน
การแสดงออกถึงการคดัค้านภายใต้อดุมการณ์ทางการเมืองร่วมกนั และมีการส่ือสารคณุคา่ไปยงั
บุคคลอ่ืนด้วย เพ่ือแสดงถึงถึงจุดยืนร่วมกันในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี 
พ.ศ. 2556 

ตราสัญลักษณ์ท่ีเกิดขึน้ในการคัดค้านแก่ผู้ กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทาง
การเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 นี ้ในทางวิชาการเรียกว่า 
“อินเทอร์เน็ตมีม” (Internet Memes) ซึ่งเป็นรูปแบบของความคิดทางวฒันธรรม สญัลกัษณ์ หรือ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jg8xWsPEcAgNmM&tbnid=5O8Fb_qnYbx7mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pantip.com/topic/31190139&ei=VOjeU5W4OpaRuASJmoCgBw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNGc2ukKh6cFURPsKrWETtsJ6UbRxw&ust=1407203691630610
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c1_Rp3-y6tM2mM&tbnid=syqf4fRZ1QMMkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tnews.co.th/html/content/74689/&ei=CejeU7TENI--uAThv4KYCg&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNGc2ukKh6cFURPsKrWETtsJ6UbRxw&ust=1407203691630610
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เป็นปฏิบตัิการ ท่ีสามารถส่งผ่านจากจิตใจคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านการเขียน การพูด ท่าทาง 
พิธีกรรม หรือปรากฏการณ์ลอกเลียนแบบอ่ืน ๆ โดยมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนไหวทางการเมืองใน
เชิงสญัลกัษณ์   จะเห็นได้ว่าสาเหตท่ีุอินเทอร์เน็ตมีมการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 นี ้ได้รับการตอบรับจากมวลมหาประชาชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่าง
รวดเร็ว เน่ืองจากวิธีการเปล่ียนภาพโปรไฟล์เป็นทางเลือกท่ีสะดวกสบายและเส่ียงน้อยกว่าการไป
ชุมนุมหรือท ากิจกรรมทางการเมืองอ่ืน ๆ กอปรทัง้ยังสามารถส่ือความเห็นไปให้เกิดการรับรู้ใน
พืน้ท่ีสาธารณะได้ด้วย โดยผู้ ท่ีเปล่ียนภาพโปรไฟล์ไม่จ าเป็นต้องเป็นบคุคลเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 
และแตล่ะคนยงัสามารถแสดงทศันะได้ชดัเจนกว่าโดยการแก้ไขเพิ่มเติมค าท่ีต้องการในภาพนัน้ ๆ 
ด้วย  นอกจากนัน้ยงัมีการพฒันาเป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีใช้ในการสร้างปา้ยหรือเคร่ืองหมายได้ง่ายขึน้ 
ท าให้ง่ายตอ่การใช้งานและสร้างความบนัเทิงได้ดีอีกด้วย แม้วา่การเปล่ียนภาพหรือแปะปา้ยจะมี
ลกัษณะเป็นการแสดงตวัตนของบุคคลในการการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี 
พ.ศ. 2556 ก็ตาม แต ่“การตีตรา” ในรูปแบบดงักล่าวมีระดบัความรุนแรงท่ีน้อยกวา่วิธีการอ่ืน และ
ภาพพจน์ในใจของผู้คนต่อบุคคลนัน้จะลบเลือนลงไปเม่ือมีการเปล่ียนภาพอีกครัง้  ปัจจยัเหล่านี ้
อาจท าให้ตดัสินใจง่ายมากขึน้ต่อการเลือก “คลิก” หรือเปล่ียนภาพโปรไฟล์เพ่ือแสดงจุดยืนและ
การมีสว่นร่วมในประเดน็การคดัค้านร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556  

อีกทัง้ยงัเป็นเพราะบทบาทของการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารส าคญั ท าให้
เกิดการแชร์ข้อมลูข่าวสารและสร้างการรับรู้ไปสู่คนจ านวนมากได้รวดเร็วและแรงกว่าส่ือปกติ จน
เกิดเป็นกระแสการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี ้
จ านวนมาก เพ่ือแสดงออกถึงจุดยืนของตวัเอง พอน ามาใช้เป็นการส่ือสารในยุคของส่ือโซเชียล
มีเดีย จึงเป็นการรวมกลุ่มของผู้ ท่ีมีทัศนคติ ความคิดเห็น ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และวิถีชีวิตท่ี
คล้ายกนั หากเป็นภาษาทางการตลาดจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเซกเมนต์ (Segment) เดียวกนั ซึ่งเม่ือมี
คนในกลุ่มน าเร่ืองใดเร่ืองหนึง่มาแชร์ จะเกิดความสนใจและการตอบรับหรือท าตามจากคนในกลุ่ม
เดียวกันอย่างรวดเร็วและรุนแรง กลายเป็นกระแสไวรัส เพราะมีการแชร์ไปยังเครือข่ายในสงัคม
ออนไลน์อย่างแพร่หลาย ประกอบกับในกลุ่มท่ีเป็นแกนน าในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิร
โทษกรรมแบบสุดซอยเอง ก็มีการน าส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ไปใช้ส่ือสาร จนสามารถ
ระดมกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งคุ้ นเคยกับส่ือออนไลน์ดีให้เข้ามาร่วมชุมนุม จึงกลายเป็นอีกหนึ่งใน
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการชมุนมุครัง้นี ้นอกจากนี ้ส่ือสงัคมออนไลน์ยงัท าให้เกิดการรวมกลุม่ของ 
“ม็อบออนไลน์” เม่ือมีการสร้างข้อความท่ีเก่ียวกับการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมท่ี
เป็นข้อความสัน้และกระชับออกมาต่อเน่ือง เปรียบแล้วก็เหมือนกับ “ข้อความในงานโฆษณา” 
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สามารถเรียกความสนใจจากคนในส่ือสงัคมออนไลน์ จนมีการแท็กข้อความสัน้เหล่านีแ้ละแชร์ใน
โลกออนไลน์และออฟไลน์กนัอย่างแพร่หลาย สร้างเป็นกระแสแพร่กระจายไปยงักลุ่มคนทัว่ไปและ
ในกลุ่มท่ีอาจไม่ได้สนใจแต่แรก แต่ก็เข้ามาร่วมแชร์และร่วมชุมนุมเพราะเกรงว่าจะตกกระแส 
สะท้อนแนวคิดท่ีว่าสิ่งท่ีเห็นได้ชัดจากการชุมนุมครัง้นีคื้อพลังของส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media Power) ท่ีท าให้ข้อมูลถกูแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีลกัษณะเป็นการส่ือสารแบบสองทาง 
เน่ืองจากคนส่วนมากมีส่ือในมือของตวัเอง พอไปร่วมม็อบก็แชร์ภาพและข้อมูลกันในทนัที ท าให้
เกิดการรับรู้และอพัเดตข้อมูลได้ทนัที จนแทบไม่ต้องรอส่ือปกติ และยงัท าให้เกิดการรวมกลุ่มได้
ทนัทีอีกด้วย จงึท าให้กลายเป็นปรากฏการณ์ของม็อบการเมืองในยคุส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีพืน้ท่ีส่ือ
เปิดกว้างให้กับการแสดงออกทางความคิดท่ีหลากหลาย ผู้ รับข้อมูลเป็นทัง้ผู้ส่งข้อมูลได้ ข้อมูลใน
เวลาเดียวกัน เกิดการรวมกลุ่มของคนท่ีมีความคิดและความชอบเดียวกัน จนเกิดเป็นคลงัข้อมูล
ขนาดใหญ่ในโลกออนไลน์ ส่งต่อข้อมูลในแบบเรียลไทม์ สร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วแบบวินาที
ตอ่วินาทีท่ีหาไม่ได้ในส่ือแบบเก่า ซึ่งหากรัฐบาลยงัคงผลกัดนักฎหมายล้างผิดคนโกงแบบถอยไม่
สดุซอย ยงัคงใช้วิธีลบัลวงพรางแล้ว ก็คงได้เห็นพลังของมวลชนและพลงัของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ี
นบัวนัจะทวีความส าคญัและร้อนแรงมากขึน้ทกุขณะ 

กล่าวได้ว่า “อินเทอร์เน็ตมีม” (Internet Memes) ท่ีน ามาใช้ในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัติ
นิรโทษกรรมท่ีกลา่วมาข้างต้น มีลกัษณะเป็นแนวความคดิ กระแส หรือปรากฏการณ์ ท่ีแพร่กระจาย
ไปทัว่เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในรูปของไฟล์ดจิิตอลหรือไฮเปอร์ลิงก์ โดยวิธีการตา่ง ๆ ผา่นชอ่งทาง
ในอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์ บล็อก บริการเครือข่ายสังคม เมสเซนเจอร์ ฯลฯ  ในลักษณะของ
ข้อความ (Text) ภาพ (Picture) แอปพลิเคชั่น (Application) คลิปวิดีโอ (Video Clip) แอนิเมชัน 
(Animation) หรืออ่ืน ๆ (“รู้จกักบัอินเทอร์เน็ตมีม,” 2557) ท่ีกล่าวมาในประการข้างต้น จึงถือได้ว่า
เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอ่ส่ือสารทางการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพในรูปแบบใหม่ โดย
บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ ข้อความ สัญลักษณ์ และอารมณ์ขัน ในวัฒนธรรมใน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบของอินเทอร์เน็ตมีม 
และส่งต่อเพ่ือให้เกิดการเผยแพร่  ประชาสมัพนัธ์ หรือโฆษณา โดยมีผู้ เช่ียวชาญทางการตลาดใช้
การตลาดแบบไวรัสให้เกิดประสิทธิภาพตามท่ีมุ่งหวังไว้ จึงอาจกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีมเป็น
รูปแบบทางการตลาดยุคใหม่ในการน าเสนอทางการเมืองท่ีมีค่าใช้จ่ายต ่าและมีประสิทธิภาพยิ่ง 
จนบุคลากรทางการเมือง กลุ่มการเมือง และพรรคการเมืองสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตได้ด้วย  
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จากปรากฏการณ์อินเทอร์เน็ตมีมการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 
2556 ท่ีกล่าวมาข้างต้น อาจกลา่วได้วา่ “อินเทอร์เน็ตมีม” เป็นนวตักรรมท่ีส าคญัในการส่ือสารทาง
การเมืองของไทยยุคใหม่ ท่ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการคัดลอก ตัดต่อ 
เลียนแบบ และแพร่กระจายความคิดทางการเมือง เน่ืองจากมีการน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการจดัการทางการเมืองขึน้มาใหม่ เพ่ือสนองตอบต่อวตัถุประสงค์ของกลุ่ม
ทางการเมืองท่ีเก่ียวข้อง อนัจะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองและการมีกิจกรรมทางการเมือง
ร่วมกนัเพ่ือให้ส าเร็จตามเปา้ประสงค์ท่ีตัง้ไว้ มีลกัษณะเชิงพฤติกรรมหรือวฒันธรรมท่ีถกูสง่ผา่นกัน
ในรูปของการเลียนแบบ ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยในการด าเนินการเก่ียวกับความคิด วัฒนธรรม 
สญัลกัษณ์ หรือการปฏิบตัิ และสามารถถ่ายทอดผ่านกระบวนการเขียน การพดู ท่าทาง พิธีกรรม 
หรือปรากฏการณ์ เลียนแบบคนอ่ืน เพ่ือสนับสนุนแนวคิดของมีมทางการเมืองในขณะนัน้  
อินเทอร์เน็ตมีมอาจอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ วิดีโอ ข่าว หรือตลก จากผู้ หนึ่งแล้วผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในเครือขา่ยทางสงัคม (Social Network) ไปยงัผู้ อ่ืนได้ในพืน้ท่ีออนไลน์ ไมว่า่จะเป็นใน
ส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือประเภทอ่ืน ท าให้การพฒันาอินเทอร์เน็ตมีมด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีดงักล่าว ท าให้เกิดก้าวข้ามความเป็นตัวตนของตนเองขึน้ในโลก
เสมือนจริง (Cyber Space) ดงัเชน่อินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้ในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 ท่ีสร้างเป็นตราสญัลกัษณ์จนได้รับความนิยมขึน้มา และสามารถป่ันกระแสการ
คดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในเครือข่ายสงัคมออนไลน์จนประสบความส าเร็จ โดยจะ
เห็นได้จากในระยะท่ีมีมีมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ดังกล่าว
ออกมา มีสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมากเปล่ียนโปรไฟล์ตนเองมาใช้รูป
อินเทอร์เน็ตมีมคดัค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เพ่ือแสดงออกว่าเป็นหนึ่งในจ านวนผู้
คดัค้านร่างพระราชบญัญัติดงักล่าว และยิ่งต่อมามีการใช้การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) 
กบัมีมดงักล่าวอย่างเป็นระบบ ก็ยิ่งท าให้เป็นอินเทอร์เน็ตมีมการคดัค้านร่างพระราชบญัญัติ
นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 เป็นท่ียอมรับกันในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง 
จนกระทั่งจัดท าเป็นอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชั่น (Internet Application) และพัฒนาเป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจดัท าอินเทอร์เน็ตมีมดงักล่าว เพ่ือให้สามารถน ารูปแบบของมีมดงักล่าวไปใช้ใน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึน้ ดงัท่ีได้ยกตวัอยา่งมาข้างต้นแล้ว 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการสร้างอินเทอร์เน็ตมีมคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 ในส่ือสงัคมออนไลน์นี ้ถือได้ว่าเป็นนวตักรรมใหม่ในการส่ือสารทางการเมืองของ
สังคมไทย และในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองเร่ิมมีบทบาทและมีความส าคัญต่อการ
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ติดต่อส่ือสารทางการเมืองไทยมากขึน้  เพราะทีมงานทางการเมืองของแต่ละกลุ่มและพรรค
การเมืองของไทย ต่างพยายามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการส่ือสารทางการเมืองกับ
ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ จึงมีความพยายามท่ีจะน าเอาอินเทอร์เน็ตมีมมา
ประยุกต์ใช้ในการส่ือสารทางการเมืองไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตมีมมี
รูปแบบการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบนัของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางการเมืองท่ีน่าสนใจ  ตลอดจนเป็นช่อง
ทางการส่ือสารใหม่ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยเพิ่มมากขึน้  กอปรกับเหตุการณ์
ทางการเมืองต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วแทบทุกวัน  สารสนเทศทางการเมืองท่ี
น าเสนอในอินเทอร์เน็ตมีมจึงมีมากมายหลายรูปแบบเพ่ือสนองความสนใจและความต้องการของ
ผู้ ใช้ทุกกลุ่ม  อินเทอร์เน็ตมีมจึงกลายเป็นเทคนิคในการส่ือสารทางการเมืองอีกประเภทหนึ่งเพิ่ม
ขึน้มา เพราะสามารถค้นหามีมทางการเมืองท่ีตนสนใจและผู้ ท่ีสนใจทางการเมืองได้ในทนัทีโดยไม่
ต้องเสียเวลาเดินทางไปค้นคว้าในห้องสมดุ  หรือแม้แตก่ารรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัมีมทางการเมืองท่ี
น่าสนใจทั่วโลก ก็สามารถอ่านได้ในอินเทอร์เน็ต มีมจากเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท าให้
อินเทอร์เน็ตมีมก าลงักลายเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัต่อการส่ือสารทางการเมืองไทยในปัจจบุนัมาก 
อย่างไรก็ดี แม้จะมีการน าอินเทอร์เน็ตมีมมาใช้ในการส่ือสารทางการเมืองอย่างแพร่หลาย แต่ยงั
ไมมี่ผู้ใดศกึษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมือง ช่องทางในการใช้อินเทอร์เน็ต
มีมในการส่ือสารทางการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบของการน าอินเทอร์เน็ตมีมมา
ใช้ในการส่ือสารทางการเมือง ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาดงัท่ีกล่าวมาในประการข้างต้น โดยจะ
ศกึษาจากกรณีอินเทอร์เน็ตมีมการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้
เพ่ือให้น าเสนอให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องและผู้ ท่ีสนใจทางการเมือง เกิดความรู้และความเข้าใจถึง
บริบทของการส่ือสารทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป และสามารถประยุกต์ใช้การส่ือสารทาง
การเมืองท่ีทันกับวัฒนธรรมทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเป็นทางเลือกในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศล า้สมัยให้เกิดประสิทธิภาพในการส่ือสารทางการเมือง รวมทัง้ส่งเสริมให้ภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องเกิดการปรับปรุงระบบการท างานให้รู้เท่าทนัส่ือทางการเมืองท่ีเป็นปา้ย สญัลกัษณ์ ภาพ 
ข้อความ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะของอินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้สร้างอารมณ์ขนัทางสงัคมและ
วฒันธรรมทางการเมือง โดยทุกอินเทอร์เน็ตมีมต่างก็มีรูปแบบท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการ
น าเสนอของตนเองซึง่จะพฒันาเป็นแอปพลิเคชัน่ (Application) ทางการเมืองท่ีได้รับความนิยมได้
ตอ่ไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
การศกึษาเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณีการ

คดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือ 

1.2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใช้ในการ
ส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 

1.2.2 เพ่ือศึกษาช่องทางการส่ือสารของอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใช้ในการ
ส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 

1.2.3 เพ่ือศกึษาผลของนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใช้ในการส่ือสาร
ทางการเมืองตอ่การคดัค้านร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
 
1.3 ปัญหำน ำของกำรศึกษำ 

 
การศกึษาวิจยัเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณี

การคดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556”  มีปัญหาน าในการศกึษา ดงันี ้ 
1.3.1 รูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้ในการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือ

คดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 มีก่ีรูปแบบ ก่ีประเภท และอะไรบ้าง? 
1.3.2 ชอ่งทางการส่ือสารของอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใช้ในการส่ือสารทาง

การเมืองเพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 มีก่ีชอ่งทาง อะไรบ้าง? 
1.3.3 นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการส่ือสารทางการเมือง

เพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 อยา่งไรบ้าง? 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 
การศกึษาเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณีการ

คดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” นี ้มุ่งศกึษานวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมใน
การส่ือสารทางการเมืองไทยท่ีเก่ียวกับการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ กระท า
ความผิดเน่ืองจากการชมุนมุทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 
2556 โดยมีการปะทุขึน้นับตัง้แต่ท่ีมีการคัดค้านจากกรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎรไทย ได้มีมติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 
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พ.ศ. 2556 จนถึงมวลมหาประชาชนออกมาคดัค้านและรัฐบาลได้ประกาศยบุสภาตลอดจนแถลง
ว่าจะไม่มีการน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวกลับมาใช้อีกในอนาคตในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 รวมทัง้สิน้ 53 วัน โดยในการศึกษาจะกระท าโดยการเก็บข้อมูลท่ีเป็นรูปแบบในการโพสต์
เพ่ือแสดงความคิดเห็นจนน าไปสู่การเป็นอินเทอร์เน็ตมีม ประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมท่ีเกิดขึน้ 
ช่องทางของอินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้ในการส่ือสารทางการเมืองครัง้นี ้ตลอดจนการส่ือสารโดยใช้
นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมท่ีส่งผลต่อการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ.  2556 
จากเฟซบุ๊กล้านช่ือต้านล้างผิดคดีโกง, เฟซบุ๊กนิสิตจุฬาฯ ไม่เอานิรโทษกรรม, เฟซบุ๊กชาวนิด้าร่วม
ใจคดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม, เฟซบุ๊กนิสิตเกษตรต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม , เว็บไซต์องค์กร
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่, และเว็บไซต์ของสถานีโทรทศัผ่านดาวเทียมท่ีได้รับความนิยม (สถานีโทรทศัน์บลู
สกายทีวี สถานีโทรทศัน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทศัน์ทีนิวส์) และสมัภาษณ์แบบเจาะลึกนายคณุชั 
ฉตัรมงคลพร นกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผู้พฒันาแอปพลิเคชัน่นีข้ึน้มาเทา่นัน้ 
 
1.5 กระบวนกำรด ำเนินกำร 

 
การศกึษาเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณีการ

คดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556”  มีกระบวนการในการด าเนินการ ดงันี ้
 

1.5.1 ก ำหนดหัวข้อเร่ือง ช่ือเร่ือง และปัญหำกำรวิจัย  
โดยน าหวัข้อและแนวคดิท่ีจะท าการศกึษาวิจยั ไปปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญทางการวิจยั เพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไข ให้ได้หวัข้อการวิจยัท่ีกระชบั นา่สนใจ และตรงกบัประเดน็ท่ีต้องการศกึษา 
 
1.5.2 ก ำหนดกรอบทฤษฎี แนวคิด หลักกำร และทฤษฎี ที่จะน ำมำใช้ในกำรวิจัย  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจรูปแบบในการโพสต์เพ่ือแสดงความเห็น ประเภทของ

อินเทอร์เน็ตมีมท่ีพบ และช่องทางในการส่ือสารนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมเพ่ือการคัดค้านร่าง
พระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ในส่ือสงัคมออนไลน์ ในรูปแบบท่ีเป็นป้าย สญัลกัษณ์ 
ภาพ ข้อความ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากจากเฟซบุ๊กล้านช่ือต้านล้างผิดคดีโกง, เฟซบุ๊กนิสิตจฬุาฯ 
ไม่เอานิรโทษกรรม , เฟซบุ๊ กชาวนิด้าร่วมใจคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม, เฟซบุ๊ กนิสิตเกษตร
ตอ่ต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม, เว็บไซต์องค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และเว็บไซต์ของสถานีโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียมท่ีได้ รับความนิยม (สถานีโทรทัศน์บลูสกายทีวี สถานีโทรทัศน์  เอเอสทีวี และ
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สถานีโทรทัศน์ทีนิวส์) ซึ่งจัดเก็บตัง้แต่มีการคัดค้านจากกรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎรไทย ได้มีมติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 
พ.ศ. 2556 จนถึงมวลมหาประชาชนออกมาคดัค้านและรัฐบาลได้ประกาศยบุสภาตลอดจนแถลง
ว่าจะไม่มีการน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวกลับมาใช้อีกในอนาคตในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 รวมทัง้สิน้ 53 วนั เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ตมีมในการคดัค้านร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ในการส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ประสบ
ความส าเร็จ 

  
1.5.3 สัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview)  
โดยสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกกับผู้ ริ เร่ิมจัดท า อิน เทอ ร์เน็ต มีมในการคัดค้าน ร่าง

พระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 และเก็บรวบรวมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากข้อมูล
และสารสนเทศท่ีเคยมีไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว 

 
1.5.4 วิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยน าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษ

กรรมในปี พ.ศ. 2556 ท่ีมีผลตอ่การส่ือสารทางการเมืองไทย มาวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

 
1.5.5 สรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ  
โดยน าเอาผลการวิจยัมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง อภิปรายผลการศกึษา และเขียนข้อเสนอแนะในการน าผลจากงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 
1.5.6 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรศึกษำ  
น าผลการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเสนอผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และ

จดัท าเป็นรายงานฉบบัยอ่เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลการศกึษาตอ่ไป 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

การศกึษาวิจยัเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณี
การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556”  คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ท่ี
ส าคญั คือ 

1.6.1 ท าให้ทราบถึงรูปแบบในการโพสต์แสดงความเห็นจนกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีม 
และประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมท่ีส าคัญในคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี  
พ.ศ .2556 

1.6.2 ท าให้ทราบถึงช่องทางของนวัตกรรมของอินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้ในการส่ือสารเพ่ือ
คดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 

1.6.3 ท าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน าเอาเทคนิคการเกิดนวตักรรมของอินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้
ในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ไปประยุกต์ใช้ในการส่ือสารทาง
การเมืองยงักลุม่เปา้หมายให้เกิดประสิทธิภาพในบริบทท่ีคล้ายคลงึกนัตอ่ไป 
 
1.7 นิยำมเชิงปฏบิัตกิำร 

 
การศกึษาวิจยัเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณี

การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556”  มีนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีต้องท า
ความเข้าใจให้ตรงกนั ดงันี ้

1.7.1 อินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) หมายถึง แนวความคิด กระแส หรือปรากฏการณ์ ท่ี
แพร่กระจายไปทัว่เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในรูปของไฟล์ดิจิตอลหรือไฮเปอร์ลิงก์ โดยวิธีการตา่ง ๆ 
ผ่านช่องทางในอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์ บล็อก บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เมสเซนเจอร์ ฯลฯ  
ในลักษณะของข้อความ (Text) ภาพ (Picture) แอปพลิเคชั่น (Application) คลิปวิดีโอ (Video 
Clip) แอนิเมชัน  (Animation) หรืออ่ืน ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตมีม  โดยในการศึกษาครัง้นีจ้ะศึกษา
อินเทอร์เน็ตมีมใน 4 รูปแบบ คือ อินเทอร์เน็ตมีมท่ีเป็นภาพ อินเทอร์เน็ตมีมท่ีเป็นข้อความ 
อินเทอร์เน็ตมีมท่ีเป็นรูปภาพผสมกับข้อความ และอินเทอร์เน็ตมีมท่ีเป็นคลิปวิดีโอจากช่องทาง
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีผู้ ตอ่ต้าน พ.ร.บ. ดงักลา่วนิยมใช้เป็นจ านวนมากในขณะนัน้ ได้แก่ เฟซบุ๊ก
ล้านช่ือต้านล้างผิดคดีโกง, เฟซบุ๊กนิสิตจุฬาฯ ไม่เอานิรโทษกรรม, เฟซบุ๊กชาวนิด้าร่วมใจคดัค้าน 
พ.ร.บ นิรโทษกรรม, เฟซบุ๊กนิสิตเกษตรต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม, เว็บไซต์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
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และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีได้รับความนิยม (สถานีโทรทศัน์บลูสกายทีวี สถานี 
โทรทศัน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทศัน์ทีนิวส์) เทา่นัน้ 

1.7.2 การส่ือสารทางการเมือง (Political Communications) หมายถึง กระบวนการทาง
การเมืองท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนข้อเท็จจริง ทรรศนะ และความคิดเห็น ตลอดจน
ประสบการณ์ตา่ง ๆ ในทางการเมืองระหว่างบคุคล กลุ่ม หรือองค์การ ฯลฯ มาจดัการกบัสภาวะท่ี
เป็นอยู่ให้เป็นไปตามเจตจ านงของแหล่งข่าว โดยมีเป้าหมายเพ่ือครอบง าผู้ รับสารและช่วงชิง
ผลประโยชน์ทางการเมือง ทัง้นีร้วมถึงการช่วงชิงพืน้ท่ีส่ือ การใช้ส่ือทางเลือก (ได้แก่ วิทยุชุมชน 
เคเบลิทีวี เว็บไซต์ตา่ง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต) และการใช้ส่ือบคุคล (ปวีนชุ หาญชะนะ, 2555, น. 17) 

1.7.3 รูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีม (Form and Type of Internet Meme) ใน
ท่ีนีส้ามารถแบง่ออกได้ ดงันี ้

1.7.3.1  รูปแบบในการแสดงความคิดเห็นจนเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตมีม (Internet 
Meme Form) หมายถึง รูปแบบของประเภทในการสร้างให้เกิดกระแสของอินเทอร์เน็ตมีมให้
เกิดขึน้ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ โดยมีรูปแบบในการน าเสนอท่ีแตกต่างกัน
ตามแตล่ะประเภท ได้แก่  

1) การน าเสนอตนเอง (Self-Promotion) 
2)  ดาราจ าเป็น (Inadvertent Celebrity) 
3)  ขา่วลือ/ขา่วลวงในเมือง (Urban Rumors and Hoaxes) 
4)  การโฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing) 
5)  การตดัตอ่ภาพ (Image Editing) 
6)  การอิงกระแสวฒันธรรมปัจจบุนั (References to Pop Culture) 

1.7.3.2  ประเภทของอินเทอร์เน็ตมีม (Type of Internet Meme) หมายถึง ปรากฏการณ์
ทางวฒันธรรมท่ีแพร่กระจายจากบคุคลหนึง่ไปสูส่งัคมออนไลน์ (Social Media) โดยเป็นประเดน็ท่ี
สนใจร่วมกันโดยสมคัรใจในรูปของกิจกรรม ป้าย วลีท่ีเป็นภาพ ข่าวลือ บทกลอน ข้อความ ไฟล์
เสียง เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ ส่ือประสม (Multimedia) การเช่ือมโยงหลายมิติ หรือชิน้ส่วนของส่ือ 
(Hashtag) ซึ่งอาจจะเป็นเพียงถ้อยค าหรือวลีท่ีมีความตัง้ใจสะกดผิด ท่ีแพร่กระจายไปในสงัคม
ออนไลน์ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการล้อเลียนปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งอินเทอร์เน็ตมีมอาจเกิดขึน้และ
หายไปชั่วข้ามคืน หรืออาจจะเกิดขึน้แล้วแพร่กระจายออกไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
กว้างขวางก็ได้ ได้แก่ 
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1) อินเตอร์เน็ตมีมประเภทข้อความ (Text Internet Meme) 
2) อินเตอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพ (Picture Internet Meme) 
3) อินเตอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้อความ (Picture and Text 

Internet Meme) 
4) อินเตอร์เน็ตมีมประเภทคลิปวิดีโอ (Video Clip Internet Meme) 

1.7.4 ช่องทางอินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme Channel) หมายถึง ช่องทางในการ
พฒันาจนเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตมีมขึน้มา โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ในส่ือสงัคมออนไลน์ ในรูปของ
กิจกรรม ป้าย วลีท่ีเป็นภาพ ข่าวลือ บทกลอน ข้อความ ไฟล์เสียง เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ ส่ือประสม 
การเช่ือมโยงหลายมิต ิหรือชิน้สว่นของส่ือ (Hashtag) เชน่ เว็บเพจ, โปรแกรม Facebook เป็นต้น 

1.7.5 ผลของการสร้างนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีม (The Results of Internet Meme 
Innovation) หมายถึง ผลของการมีอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองไทย ท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็น
แอปพลิเคชัน่ทางการเมือง และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการเมืองของไทยขึน้  ทัง้นี ้
เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันาการส่ือสารทางการเมืองของไทยในอนาคต 

1.7.6 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง ส่ือหรือช่องทางในการติดต่อใน
ลกัษณะของการส่ือสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นส่ือรูปแบบใหม่ (New 
Media) ท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองออกสู่สาธารณะ
โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบันมี แหล่งให้บริการ
เครือข่ายทางสงัคมเกิดขึน้บนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ตวัอยา่งเช่น Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Google+, Myspace, YouTube, blog, wiki รวมทั ง้ เว็บ ไซ ต์ต่ าง  ๆ  ทั ง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ท่ีเปิดให้บริการ File Sharing, Photo Sharing, Video Sharing และ
กระดานขา่ว (Web Board) เป็นต้น 

1.7.7 ร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 หมายถึง ร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษ
กรรมแก่ผู้ กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชน พ.ศ. ...... ท่ีน าเสนอต่อในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นการออก
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพ่ือลบล้างความผิดให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมือง 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2556  



 

บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: กรณีศึกษา
การคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” ผู้ วิจยัจะศึกษาวิเคราะห์โดยน าเอา
แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ และผลการศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาประมวลกนั เพ่ือจดัเป็น
กรอบแนวคดิในการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  แนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง 
2.2  ส่ือสงัคมออนไลน์ ส่ือใหม ่อินเทอร์เน็ตมีม และการยอมรับนวตักรรม 
2.3  ร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรม 
2.4  สรุปประเดน็จากการทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1  แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมือง 
 

2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมือง 
2.1.1.1 ความหมาย การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) เป็น

วาทกรรมทางการเมือง (All Political Discourse) ซึ่งไม่จ ากัดอยู่เฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียน 
หากรวมถึงความหมายของสัญญะท่ีปรากฏสู่สายตา ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผม ตรา
สญัลกัษณ์ ฯลฯ ล้วนเป็นองค์ประกอบของการส่ือสาร อนัจะน าไปสู่สิ่งท่ีเป็นภาพลกัษณ์ (Image) 
หรืออัตลักษณ์ (Identity) ทางการเมืองทัง้สิน้  (McNair, 2003, pp. 3-4) ซึ่งสามารถสรุปเป็น
แบบจ าลองได้ ดงัภาพท่ี 2.1 
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- การชกัจงู 
- โครงการ 
- การโฆษณา 

- การประชาสมัพนัธ์ 

- การรายงานขา่ว 

- บทบรรณาธิการ 

- บทวิจารณ์ 

- การส ารวจความคิดเห็น 

- การสง่จดหมาย 

  
 

 
 
 
    
          
 
  
 
 

 

 
ภาพท่ี 2.1  แสดงแบบจ าลองในการส่ือสารทางการเมืองของ Brain McNair 
แหล่งท่ีมา:  McNair, 2003, p. 4. 
 

จากภาพท่ี 2.1 อธิบายได้ว่า การส่ือสารทางการเมืองเป็นการถ่ายทอดข่าวสาร
เก่ียวกบัการเมือง จากส่วนหนึ่งของระบบการเมืองไปอีกส่วนหนึ่งของระบบการเมือง และเป็นการ
ถ่ายทอดระหว่างระบบสงัคมกบัระบบการเมืองด้วย การส่ือสารทางการเมืองจึงเป็นองค์ประกอบ
ในสภาวะไม่อยู่นิ่งของระบบการเมือง ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ทางการเมือง เช่น สังคม
การเมือง การเข้าร่วมทางการเมือง และการเลือกสรรทางการเมือง ตา่งต้องพึ่งพาอาศยัการส่ือสาร
ทางการเมืองทัง้สิน้ ซึ่งระบบการส่ือสารทางการเมืองประกอบไปด้วย  1) แหล่งท่ีมาของข่าวสาร 
(The Source of Message)  2) ตวัเนือ้หา (The Message) และ  3) เส้นทาง (Channel) ท่ีขา่วสาร
ถูกส่งออกไปยังผู้ รับ (The Audience) และปฏิกิริยาตอบกลับ (Rush & Althoff, 1971, p. 160, 
อ้างถึงใน สถิตย์ นิยมญาติ, 2524, น. 126) 

ในขณะท่ี Lilleker (2006, pp. 1-6) เห็นว่าการส่ือสารทางการเมืองเป็นกิจกรรม
ทางการเมืองท่ีมีมาแตโ่บราณโดยมีลกัษณะเป็นเส้นตรงจากผู้น าท่ีอยู่ในระดบับนลงมาสูป่ระชาชน
สว่นล่าง  แตใ่นปัจจบุนัการท่ีระบบการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ ได้เปล่ียนธรรมชาติ
ของการส่ือสารทางการเมืองและกิจกรรมทางการเมืองไปสู่พืน้ท่ีสาธารณะ (Public Sphere) โดย
ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องทางการเมืองเพราะคาดหวังว่าจะมีบทบาททางการเมือง ซึ่งการท่ี

องค์ประกอบทางการเมือง 
- พรรคการเมือง 
- องค์กรสาธารณะ 
- กลุม่กดดนั 
- องค์กรก่อการร้าย 
- รัฐบาล 

สือ่ 

ประชาชน 

- การรายงานขา่ว 

- บทบรรณาธิการ 

- บทวิจารณ์ 
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ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษาเพิ่มมากขึน้ ท าให้ต้องการเข้าไปเก่ียวข้อง
และมีบทบาททางการเมืองมากขึน้ ไมเ่ฉพาะเพียงการเลือกตัง้เทา่นัน้ โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีสิทธ์ิ
เลือกตัง้ต่างกระตือรือร้นแข่งขนักันเข้ามามีส่วนร่วมในการส่ือสารทางการเมือง กล่าวคือ มีทัง้ผู้ ท่ี
ร่วมกันส่ือสารทางการเมืองเพ่ือต่อต้านภาครัฐหรือเข้าร่วมกับภาครัฐ เพ่ือใช้การส่ือสารทาง
การเมืองแย่งชิงพืน้ท่ีส่ือและความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย อีกทัง้ในยุคสังคมสารสนเทศใน
ปัจจบุนัท่ีการส่ือสารมีเส้นทางเปิดมากขึน้ระหว่างกลุ่มตา่ง ๆ ในสงัคมพหนุิยม ตวัแบบการส่ือสาร
ทางการเมืองจงึมีความซบัซ้อนมากขึน้ ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  แสดงแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารทางการเมืองในสงัคมพหนุิยมของ Lilliker 
แหล่งท่ีมา:  Lilleker, 2006, p. 5. 
 

Agee, Ault and Emery (1985 อ้างถึงใน พฤทธิสาณ  ชุมพล, ม.ร.ว., 2546,  
น.194) เห็นว่า การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นกระบวนการทาง
การเมืองท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนข้อเท็จจริง ทัศนะ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์  
ตา่ง ๆ ทางการเมืองระหว่างบคุคล ซึ่งการส่ือสารทางการเมืองเป็นกระบวนการพิเศษท่ีก่อให้เกิดการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกของสงัคมการเมือง และท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคม
การเมือง  

ประทุม ฤกษ์กลาง (2550, น. 9) ให้ความหมายของการส่ือสารทางการเมืองว่า 
เป็นกระบวนการท่ีนักประชาสัมพันธ์ของสถาบนัการเมืองการปกครอง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมลู ขา่วสาร ความรู้ นโยบาย การตดัสินใจ เพ่ือเสริมสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจท่ีดี 

สือ่ 
(สือ่กระจายเสยีงและสือ่สิง่พิมพ์) 

สาธารณะ 
(พลเมืองและผู้มีสทิธิเลอืกตัง้) 

ฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลอืกตัง้ 
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
รัฐบาลระดบัชาติและท้องถ่ิน พรรคการเมือง 

องค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตัง้ 
กลุม่กดดนั ภาคธุรกิจ องค์กรสาธารณะ 

กลุม่ก่อการร้าย 
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McNair (2003, p. 24) กล่าวถึงความหมายของการส่ือสารทางการเมืองว่า เป็น
การแลกเปล่ียนทัง้การเขียนและการพดูโน้มน้าวชกัจงูใจในทางการเมือง  

Froehilch and Rüdiger (2006, p. 27) นิยามความหมายของการส่ือสารทาง
การเมืองไว้ว่า เป็นการใช้ส่ือเพ่ือการส่ือสารและตีความประเด็นสาธารณะในทางการเมือง เพื่อหวงั
แรงสนบัสนนุในทางการเมือง  

Moloney and Colmer (2001, p. 958) กล่าวไว้ว่า การส่ือสารทางการเมืองเป็น
เคร่ืองมือท่ีพรรคการเมืองใช้ในการเผยแพร่นโยบาย ข้อมลูส่วนบคุคล และข้อมลูอ่ืน ๆ เพ่ือหวงัว่า
จะได้รับคะแนนเสียงมากขึน้  นอกจากนี  ้Brissenden and Moloney (2005) ยังเปรียบเทียบว่า 
การส่ือสารทางการเมืองเปรียบเสมือนม่านบังตาท่ี  สามารถช่วยปกปิดสิ่งท่ีพรรคการเมืองไม่
ต้องการให้สาธารณชนได้รับรู้ 

จากค าจ ากัดความท่ีกล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของรติกร กีรติบูรณะ 
(2548) ท่ีศึกษาเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบเนือ้หาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์  ระหว่างการเลือกตัง้ทั่วไป  วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2548” 
พบว่าได้มีการออกแบบเว็บไซต์พรรคไทยรักไทยและพรรค ประชาธิปัตย์ในลักษณะท่ีเป็นเว็บไซต์
เพ่ือการส่ือสารหน่วยงานหรือองค์กร โดยให้ความส าคญักบัการน าเสนอข้อมลูท่ีมาจากพรรคเป็น
หลกั และน าเสนอข้อมลูส าคญัตามหลกัการสร้างเว็บไซต์ท่ีดีอยา่งครบถ้วน 

นอกจากนี  ้สุทิษา ประทุมกุล (2550) ได้ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองปี  2549” ยังแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ
ส่ือสารทางการเมือง โดยผลศกึษาดงักลา่วพบว่า พรรคไทยรักไทยได้ใช้กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ 
3 ประการในภาวะวิกฤตการเมืองปี  2549 ทัง้ 4 ช่วงวิกฤต คือ กลยุทธ์ใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ 
ประกอบไปด้วย ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือหนงัสือพิมพ์ ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือบุคคล  กลยทุธ์การชีแ้จง
ตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริง ผ่านการแถลงข่าวกับส่ือมวลชน  และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์การเมืองในแตล่ะช่วงวิกฤต  

จากท่ีกล่าวมาในประการข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การส่ือสารทางการเมืองเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็น และมีความส าคญัในทางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการส่ือสารทางการเมืองนัน้สามารถท่ีจะ
กระท าได้ในหลายช่องทางด้วยกนั ทัง้ ส่ือสารมวลชน การจดักิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ส่ือบุคคล 
และส่ือท่ีก าลงัได้รับความนิยมยิ่งคือส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) โดยมีการน ามาใช้งานใน
ลกัษณะท่ีทุกคนสามารถเป็นส่ือมวลชนท่ีสามารถแชร์ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ได้ 
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2.1.1.2  องค์ประกอบของการส่ือสารทางการเมือง การส่ือสารทางการเมืองก็มี
ลกัษณะเช่นเด่ียวกับการส่ือสารทัว่ ๆ ไป เพียงแต่เป็นประเด็นเก่ียวกับการเมืองเท่านัน้ ซึ่ง Berlo 
(1960) ได้เสนอแบบจ าลองท่ีเน้นความส าคญัขององค์ประกอบส าคญั 4 ประการ ซึ่งแบบจ าลอง
ของ Bero (1960) มกัถกูอ้างถึง โดยเรียกสัน้ ๆ วา่ S-M-C-R ได้แก่  

1) ผู้ส่งสาร (Sender) คือ บคุคลใดบคุคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล ท่ีมีเจตนาท่ีจะ
ส่ือสาร 

2) สาร (Messages) คือ การแปลความหมายของความคิดเห็น ให้อยู่ใน
รูปของรหสัสญัลกัษณ์ เชน่ ภาษา หรือทางทางการแสดงออก  

3) ชอ่งทางของสาร (Channels) คือ ส่ือท่ีสารจะถกูสง่ผา่นไป 
4) ผู้ รับสาร (Recievers) คือ บคุคลท่ีเป็นเปา้หมายของการส่ือสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3  แสดงแบบจ าลองการส่ือสารของ David K. Berlo 
แหล่งท่ีมา:  Berlo, 1960, pp. 7-12. 
 

จากภาพท่ี 2.3 จะเห็นได้ว่าในกระบวนการส่ือสารจ าเป็นต้องมีผู้ เข้ารหัสและผู้
ถอดรหสั โดยผู้ เข้ารหสั (Encoder) รับผิดชอบในการแสดงวตัถปุระสงค์ของผู้ส่งสารในรูปของสาร 
เพ่ือส่ือสารแบบเผชิญหน้ากนั จากนัน้จะเข้ารหสัโดยใช้การออกเสียงและการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้
ของผู้ส่งสาร (ซึ่งผลิตทัง้วจันสารและอวจันสาร) แต่อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ท่ีจะมีบคุคลอีกผู้หนึ่ง
ท าหน้าท่ีเข้ารหัสสาร ตัวอย่างเช่น โฆษกรัฐบาลท าหน้าท่ีเป็นผู้ เข้ารหัสในการแถลงข่าวให้

         S                     M       C         R 
      ผู้ ส่งสาร                         สาร                      ช่องทาง                   ผู้ รับสาร 
                                                                                                       
ทกัษะในการสื่อสาร      ทกัษะในการสื่อสาร 
        
        ทศันคติ                    ทศันคต ิ
 
         ความรู้              ความรู้ 
 
       ระบบสงัคม           ระบบสงัคม 
 
       วฒันธรรม      วฒันธรรม 

 

2  

การได้ยิน 

การเห็น

 

การสมัผสั 

การได้กลิ่น 

การรู้รส 
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ส่ือมวลชนทราบ ในท านองเดียวกนัผู้ รับสารจะเป็นผู้ถอดรหสั เพ่ือแปลความหมายสารท่ีได้รับ แต่
ส่วนมากแล้วผู้ถอดรหสัก็คือประสาทสมัผัสทัง้หลายของผู้ รับสารนั่นเอง เช่น ในการส่ือสารแบบ
เผชิญหน้าแบบกลุ่มย่อยและการพูดในท่ีชุมชน ช่องทางของสาร (Channel) ก็คือ อากาศท่ีคล่ืน
เสียงสามารถเดินทางผ่านได้ ส าหรับส่ือสารมวลชนช่องทางของสารมีหลายชนิดด้วยกัน คือ 
โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ และหนงัสือตา่ง ๆ ฯลฯ ซึ่งปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่กระบวนการ
ส่ือสารประกอบด้วย ทกัษะในการส่ือสาร ทศันคต ิความรู้ ระบบสงัคมและวฒันธรรมของผู้ส่งสาร
และผู้ รับสาร  

2.1.1.3  รูปแบบของการส่ือสารทางการเมือง สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2541, น. 18) 
เห็นว่าการส่ือสารทางการเมืองยุคใหม่เร่ิมขึน้เม่ือ Nixon และ Kennedy รณรงค์การเลือกตัง้ โดย
การโต้ผ่านโทรทศัน์ในปี ค.ศ. 1960 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางจนท าให้ Kennedy ชนะการ
เลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในครัง้นัน้ หลงัจากนัน้บรรดานกัการเมืองทัง้หลาย ก็
พยายามท่ีจะใช้ส่ือโทรทศัน์ในการส่ือสารทางการเมือง เพ่ือให้เกิดผลบวกแก่ตนเอง กลุ่มการเมือง 
และพรรคการเมืองอย่างแพร่หลายมากขึน้ ซึ่งการส่ือสารทางการเมืองสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
รูปแบบ ดงันี ้

1) การบริหารส่ือ คือ การสร้างกิจกรรมท่ีสานสมัพนัธ์กับส่ือ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจอนัดีระหว่างกัน และน าเสนอข่าวของนกัการเมือง กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง
ในทางท่ีดี 

2) การบริหารภาพลักษณ์ของนักการเมือง กลุ่มการเมือง และพรรค
การเมือง 

3) การส่ือสารภายในองค์กร เพ่ือก าหนดช่องทางการส่งผ่านข้อมูลจาก
ภายในไปสูภ่ายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.1.4  ส่ือสังคมออนไลน์กับการส่ือสารทางการเมือง “ส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media)” เป็นช่องทางในการส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยผู้ รับสารใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร และผู้ส่งสารใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางของการเผยแพร่
ข้อมลูและขา่วสาร (กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์, 2554) 

ปัจจุบนันีส่ื้อออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ได้รับความนิยมจากประชาชนสูงมากยิ่ง  
ข้อมูลจากเครือข่ายพลเมืองเน็ต  (2553) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีท่ีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตไทย
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีจ านวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ  15.52 อัตราการใช้
งานบรอดแบนด์เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ  22 ส่วนการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย
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โทรศพัท์เคล่ือนท่ี แม้จะประสบปัญหาการออกใบอนญุาต 3G แตอ่ตัราการใช้งานอินเทอร์เน็ตผา่น
เครือข่าย 2G ก็เพิ่มขึน้เช่นเดียวกบัการใช้เครือข่าย 3G แบบทดลอง และเครือข่าย 3G แบบจ ากัด
พืน้ท่ีของบริษัททีโอที  

ปรากฏการณ์ข้างต้นสอดคล้องกบัค ากล่าวของต่อบญุ พ่วงมหา (2552) ประธาน
บริหารเว็บไซต์สนุกดอทคอม ท่ีเห็นว่าการเกิดขึน้ของชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ท าให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจมากมาย รวมถึงธุรกิจโฆษณาออนไลน์ท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึน้ถึงหลกัพนัล้านบาท จากปีก่อน ๆ 
ท่ีมีมลูคา่เพียง 600-700 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้บริการส่ือโฆษณาออนไลน์จะต้องพยายาม
ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต  ซึ่งจากตวัเลขดงักล่าว
อาจอนมุานได้ว่าส่ือออนไลน์เองมีส่วนส าคญัตอ่การโฆษณาและส่ือสารประชาสมัพนัธ์เป็นอย่าง
ยิ่ง 

ในปัจจุบนั มีการส่ือสารโดยใช้ช่องทางส่ือออนไลน์เป็นจ านวนมาก องค์กรหลาย
แห่งและผลิตภัณฑ์หลากหลาย  ล้วนแล้วแต่มีช่องทางออนไลน์เป็นของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานเอกชนหรือภาครัฐก็ตาม จากความเจริญเติบโตของส่ือออนไลน์ในสงัคมท่ีกล่าวมานัน้ 
หน่วยงานทางการเมืองเองก็ไม่ได้ละเลยความส าคญัของการส่ือสารโดยใช้ส่ือออนไลน์เลย จะเห็น
ได้จากกลุ่มการเมืองตา่ง ๆ ได้พยายามสร้างเครือข่ายสว่นตนขึน้มาเพ่ือเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร
ระหวา่งผู้ ท่ีสนใจและช่ืนชอบ รวมไปถึงพรรคการเมืองตา่งก็เร่งเปิดเว็บไซต์ท่ีเป็นทางการของพรรค
เพ่ือใช้ในการส่ือสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือไปสู่กลุ่มผู้ รับสารอันเป็นเป้าหมายของตนให้เกิด
ประสิทธิภาพขึน้ 

ทัง้นี  ้ส่ือสังคมออนไลน์สามารถสร้างพืน้ ท่ีสาธารณะ  (Public Sphere) ทาง
การเมืองให้มากขึน้ โดยในช่วงทศวรรษท่ี 18 พืน้ท่ีการสนทนาทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นท่ี
ร้านอาหารและร้านท าผม ในช่วงทศวรรษท่ี 19 เป็นส่ือสิ่งพิมพ์และหนงัสือพิมพ์ยอดนิยม ทศวรรษ
ท่ี 20 เป็นส่ือโทรทศัน์และการส ารวจความคิดเห็น (Poll) จากส านกัต่าง ๆ ในขณะท่ีในทศวรรษท่ี 
21 ส่ืออินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่ือท่ีสร้างพืน้ท่ีสาธารณะทางการเมืองได้มากท่ีสดุ (Vedel, 2003)  

นอกจากส่ือสงัคมออนไลน์จะเป็นส่ือกลางส าคญัในการติดต่อส่ือสาร เพ่ือส่ือสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มการเมืองกับประชาชนเป้าหมายของตนแล้ว  ในปัจจุบันนีส่ื้อสังคม
ออนไลน์ก็เป็นอีกชอ่งทางหนึง่ท่ีก าลงัได้รับความนิยมจากนกัการเมืองเป็นจ านวนมาก 

2.1.1.5  การส่ือสารทางการเมืองโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์  ส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีท าให้ผู้ ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเอง เพ่ือท่ีจะมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัหรือแบง่ปันข้อมลูกบับคุคลอ่ืน (กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, 2554)  
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เว็บไซต์วิกิพีเดียได้นิยามความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ไว้ว่า  เป็นการใช้
อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเป็นเคร่ืองมือหลัก  เพ่ือใช้ในการแบ่งปันและแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั รวมไปถึงการมีปฏิสมัพนัธ์กนัด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารทางไกล  และ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้วยการใช้ค า ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง (“Social Media,” 2012)  

ปัจจุบันนีก้ารส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ก าลังได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างยิ่ง  เร่ิมตัง้แต่ในช่วงการเลือกตัง้เม่ือปี  พ .ศ. 2554 ในส่ือสังคมออนไลน์ 
นักการเมือง รวมถึงพรรคการเมือง  ต่างเปิดเวทีสร้างฐานเสียงกันอย่างเข้มข้น  โดยพรรค
ประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือไทยต่างใช้ส่ือใหม่ในการหาเสียง  โดยพรรคเพ่ือไทยใช้เทคโนโลยี
เช่ือมต่อสัญญาณภาพจากต่างประเทศผ่านส่ือออนไลน์รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์  ส่วนพรรค
ประชาธิปัตย์ก็เปิดช่องทางถ่ายทอดสดการหาเสียงของพรรคผ่านหน้าเฟซบุ๊กของพรรคเช่นกัน 
(“การเมืองบกุโซเชียล มีเดีย,” 2554)  

Smith (2009) ศกึษาเร่ือง ส่ือสงัคมออนไลน์กบัการรณรงค์ทางการเมือง พบว่าใน
การเลือกตัง้ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเม่ือปี ค.ศ. 2008 บารัก โอบามา ได้เปล่ียนรูปแบบ
การรณรงค์ทางการเมืองมาเป็นการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือ
เปา้ประสงค์ในทางการเมือง ทัง้นี ้จะพบวา่การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของโอบามา เปรียบได้กบัการ
ใช้ส่ือโทรทศัน์ในการรณรงค์ทางการเมืองของประธานาธิบดีจอห์น  เอฟ เคนเนดี ้ในปี ค.ศ. 1960 
และโอบามายงัใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลกัในการรณรงค์และส่ือสารกบัประชาชนมากท่ีสดุอีกด้วย
และ Smith (2009) ยงัศกึษาพบอีกวา่ หลงัจากการเลือกตัง้เม่ือปี ค.ศ. 2008 ระดบัการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์ส าหรับการรณรงค์ทางการเมืองเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จากการศึกษาพบว่า 1 ใน 5 ของ
ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต (รวมถึงผู้ สูงอายุและพวกอนุรักษ์นิยมด้วย) ได้เข้าไปท าการแลกเปล่ียนข้อมูล
ขา่วสารทางส่ือสงัคมออนไลน์ด้วยเชน่กนั  

อย่างไรก็ตาม การส่ือสารด้วยส่ือสังคมออนไลน์เองก็เปรียบเสมือนดาบสองคม 
กล่าวคือ มีทัง้ด้านบวก และด้านลบ มีทัง้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและเป็นเท็จ ซึ่งผู้ รับสารมีโอกาสตกเป็น
เคร่ืองมือของการโฆษณาชวนเช่ือของนักการเมืองได้โดยง่าย  ทัง้นี ้ผู้ รับสารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องเป็นผู้ ท่ีรู้เทา่ทนัส่ือ (Media Literacy) มากกวา่ในยคุท่ีผา่นมาอีกหลายเทา่ตวันกั 

2.1.1.6  ข้อดีและข้อเสียในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ทางการเมือง การใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์ในการส่ือสารทางการเมืองนัน้ ก าลงัเป็นท่ีนิยมของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่าการส่ือสารทางการเมืองผ่านส่ือสังคมออนไลน์มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย
หลากหลายประการ ซึง่ Vedel (2003) เห็นวา่มีข้อดีและข้อเสียท่ีส าคญั คือ 
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1) ข้อดีของการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ทางการเมือง การส่ือสารทางการเมือง
โดยใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ มีข้อดีท่ีส าคญั ดงันี ้

(1) ต้นทนุต ่า เป็นข้อดีท่ีท าให้กลุ่มการเมืองตา่ง ๆ  หนัมาให้ความส าคญั
กบัส่ือสงัคมออนไลน์มากยิ่งขึน้ เน่ืองจากการส่ือสารทางการเมืองนัน้ หากกระท าผา่นส่ือหลกั เช่น 
วิทย ุโทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพ์ ต้องใช้เงินทนุคอ่นข้างมาก ดงันัน้การเกิดขึน้ของส่ือสงัคมออนไลน์
จงึเปรียบเสมือนปัจจยัชว่ยกลุม่การเมืองไปโดยปริยาย 

(2) เป็นการส่ือสารโดยตรงระหว่างผู้ส่งกบัผู้ รับสาร ในอดีตการส่ือสาร
ผ่านส่ือหลกันอกจากต้นทนุจะสูงแล้วยงัมีความเส่ียงท่ีว่ากลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้รับสาร  หรือกลุ่ม
ผู้ รับสารอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งสาร ท าให้การส่ือสารไม่บรรลุเป้าประสงค์  แต่กับส่ือ
สงัคมออนไลน์นัน้ กลุ่มการเมืองตา่งทราบดีวา่กลุ่มเปา้หมายของตนเองนัน้เป็นใคร (ส่วนใหญ่เป็น
วยัรุ่นและคนเมือง) จงึมัน่ใจได้วา่สารท่ีส่งไปนัน้ต้องมีโอกาสบรรลเุปา้หมายมากกว่าส่ือหลกัอย่าง
แนน่อน 

(3) สะดวกและรวดเร็ว การส่ือสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์นัน้ สามารถ
กระท าได้ตลอดเวลา นกัการเมืองหลายคนใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหวของ
ตนให้ผู้ รับสารได้ทราบ เสมือนวา่ผู้ รับสารนัน้ได้อยูก่บันกัการเมืองผู้นัน้ตลอดเวลา 

(4) สามารถโต้ตอบกันได้  ความสามารถดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีท าให้
ช่องว่างระหว่างนกัการเมือง กลุ่มการเมือง และประชาชนลดลง ท าให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนม
จนพฒันาไปถึงขัน้การรวมกลุ่มการเมือง เพ่ือแสดงออกทางการเมืองในวาระต่าง ๆ  ได้ เช่น การ
รวมตวักันของกลุ่มคนเสือ้แดง กลุ่มคนเสือ้หลากสี กลุ่มม็อบนกหวีด ฯลฯ ซึ่งเกิดจากการโต้ตอบ
กนัทางเฟซบุ๊ก การรวมตวัเพ่ือให้ก าลงัใจนกัการเมือง เช่น นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร นายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ นายสเุทพ เทือกสบุรรณ ฯลฯ ก็เป็นการรวมตวัของแฟนเพจและเฟซบุ๊กของแตล่ะบคุคล
เป็นส าคญั 

2)  ข้อเสียของการส่ือสารโดยใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ส่ือสงัคมออนไลน์มิใช่
ว่าจะมีข้อดีไปหมดทุกอย่าง แต่หากพิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว จะพบว่า มีข้อเสียบางประการ 
ประกอบด้วย  

(1) ความน่าเช่ือถือของสาร เป็นสิ่งท่ีมีการถกเถียงกนัมาก เน่ืองจาก
ส่ือสังคมออนไลน์นัน้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกัน
อย่างอิสระ ปัจจยัดงักลา่วนัน้อาจท าให้ผู้ รับสารบางรายน าเสนอข้อมลูท่ีไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง  หรือ
จงใจบดิเบือนขา่วสารได้ 
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(2) กลุ่มเป้าหมายแคบเกินไป  ถึงแม้ว่าการส่ือสารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์นัน้จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง แต่ผู้ ท่ีใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ก็ยงัเป็นเพียงคน
กลุม่หนึง่ในสงัคมเทา่นัน้ ดงันัน้ การส่ือสารจะบรรลผุลได้จ าเป็นต้องใช้ส่ือชนิดอ่ืนร่วมด้วย  

สรุปได้ว่า แม้ว่าส่ือสงัคมออนไลน์จะมีทัง้ข้อดีและข้อเสียดงัท่ีกล่าวมาในประการ
ข้างต้นก็ตาม แตใ่นปัจจุบนันกัการเมืองก็ยงันิยมใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ส่ือสารกับ
ประชาชนผู้ สนับสนุนท่ีผู้ รับสารเป้าหมายทางการเมืองเพิ่มมากขึน้ตามล าดับ เพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ทัง้ของตนเองและกลุม่การเมือง  

2.1.1.7 พัฒนาการของการส่ือสารทางการเมือง ในห้วงท่ีการเมืองไทยก าลังเกิด
การขบัเค่ียวทางความคิดและยุทธวิธีในการต่อสู้  โดยอ้างอิงอ านาจอันชอบธรรมของประชาชน 
เป็นการต่อสู้ ท่ีพยายามหยิบหลักกฎหมายเดียวกันมาใช้แต่ในคนละแง่มุมคนละเป้าหมาย 
ก่อให้เกิดความสับสนว่าสิ่ งใดคือสิ่ งท่ีถูกต้อง สิ่ งใดต้องเกิดขึน้ก่อนเพ่ือน าไปสู่สิ่ งต่อไป 
ปรากฏการณ์นีจ้ึงให้สอดคล้องกับทฤษฎีความยุ่งเหยิง (Chaos Theory) ของ เอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ 
(Edward Lorenz) ว่าด้วยความยุ่งเหยิงและไร้ระเบียบ ในฐานะคนไทยผู้ มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ก็
ได้แตห่วงัว่าเราจะหาทางออกร่วมกนัได้อย่างสนัติ และน าพาประเทศไทยเดนิไปข้างหน้าทดัเทียม
นานาอารยประเทศ มีโอกาสแสวงหาความรู้โดยเฉพาะเร่ืองของการส่ือสารทางการเมือง มีประเด็น
น่าสนใจและสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน "สังคมแห่งการส่ือสาร" (Communication Society) 
โดยส่ือท่ีมีอิทธิพลในปัจจบุนัคือ “ส่ือสงัคมออนไลน์” (Social Media) 

การตอ่สู้ ระหว่างสองขัว้ทางความคิดก็มี "ส่ือสงัคมออนไลน์” (Social Media) เป็น
ตวัจักรส าคญั ทัง้ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ ในการต่อสู้ เชิงข้อมูลและความคิด 
การใช้ส่ือในการรวบรวม เรียกร้องพลงัประชาชนให้ออกมาร่วมต่อสู้บนท้องถนน อนัแสดงให้เห็น
ถึงพลงัอนัมหาศาลของส่ือสงัคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากท่ีมีการรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 
22 พฤษภาคม 2557 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
(คสช.) ส่ือสาธารณะตา่ง ๆ ทัง้โทรทศัน์ วิทย ุและหนงัสือพิมพ์ ฯลฯ ถกูควบคมุอย่างเบ็ดเสร็จโดย
คณะรัฐประหาร ในขณะท่ีส่ือสงัคมออนไลน์ไม่ถกูควบคมุ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่หนัมาใช้การ
ส่ือสารกนัในสงัคมออนไลน์แทนมากขึน้ 

อัลมอนด์และเพา เวลล์  (Almond & Powell, 1978) กล่าวว่า การส่ือสารทาง
การเมืองเป็นหน้าท่ีพืน้ฐานหนึ่งของโครงสร้างระบบการเมือง และการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
ทางการเมืองในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นค ากล่าวท่ีอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้
ได้อย่างแจ่มชดั เน่ืองจากในอดีตจนถึงปัจจบุนั การส่ือสารเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองในทุกยุค
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สมัยนับตัง้แต่การ "สั่นกระดิ่ง" จนมาถึงยุค "จิม้แป้น" ในเชิงหลักด้านการส่ือสารเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงสงัคม การส่ือสารและการเปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลซึ่งกันและกัน   
กล่าวคือ การส่ือสารเป็นเง่ือนไขส าคญั หรือเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้สงัคมเปล่ียนแปลง โดยยิ่งมี
การส่ือสารมากเทา่ไร ก็ยิ่งสง่ผลให้สงัคมเปล่ียนแปลงมากเทา่นัน้ 

การศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของไทย เปรียบเทียบในแต่ละยุคสมยั
ตามกระบวนทัศน์ของปรัชญาการส่ือสาร โดยอิงกรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์ของปรัชญา
ตะวนัตก พบว่า การส่ือสารทางการเมืองมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ของสงัคม ทัง้ใน
ด้านการเมือง การปกครอง โดยจะได้เปรียบเทียบให้เห็นตามกรอบของกระบวนทศัน์ ดงันี ้ 

1)  กระบวนทศัน์ยคุดัง้เดิม (Primitive Paradigm)  ลกัษณะเป็นกระบวน
ทศัน์  ดึกด าบรรพ์ (Primitive) ท่ีมองทุกอย่างว่ามาจากน า้พระทยัของพระเจ้าหรืออ านาจลึกลับ 
ส าหรับประเทศไทย ซึ่งมีความชัดเจนเร่ืองการส่ือสารในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กษัตริย์ทุก
พระองค์ ทรงใช้สภุาษิตพระร่วงเป็นหลกัสัง่สอนอบรมประชาชนภายใต้การปกครอง และให้เห็นถึง
ปรัชญาส่ือสารทางการเมืองของลกัษณะสงัคมและการปกครองในสมยัสโุขทยันัน้เป็นแบบปิตาธิป
ไตย (Paternalism) หรือแบบ "พ่อกบัลกู" โดยพระมหากษัตริย์ เรียกว่า "พ่อขนุ" ประชาชน เรียกว่า 
"ทวย" หรือ "ไพร่ฟ้า" และข้าราชการ เรียกว่า "ลูกขุน" ซึ่งถือเป็นผู้ ใกล้ชิดและแบ่งเบาภาระหน้าท่ี
ของ "พ่อขนุ" หรือพระมหากษัตริย์  ดงัหลกัฐานในศิลาจารึกสมยัสุโขทยั กล่าวถึง "อ ามาตย์" และ 
"มนตรี" หรือ "ลกูขนุ" หรือ "ขนุนาง" เอาไว้ด้วย นัน่ย่อมอธิบายได้ว่า เป็นการส่ือสารระหว่างบคุคล 
โดยมีกระดิ่งเป็นช่องทางการเรียกร้องความต้องการแขวนไว้ท่ีประตู เพ่ือให้ราษฎรร้องทุกข์ต่อ
กษัตริย์ "เนือ้สาร" ท่ีมีการสง่ไปยงัประชาชนนัน้ จะเน้นการอบรมสัง่สอนให้รักษากฎท่ีให้คณุแก่ตน
ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้าผ่านสภุาษิต เช่น น า้ขึน้ให้รีบตกั ความจริงเป็นสิ่งไมต่าย สิบมือคล าไมเ่ท่า
ท าเอง เป็นต้น  

ในขณะท่ีกระบวนทัศน์ยุคดัง้เดิมมองทุกอย่างว่ามาจากกฎเกณฑ์ท่ี
ตายตัว อาจเป็นกฎไสยศาสตร์ ต านานปรัมปรา หรือระบบเครือข่ายของนักปรัชญามาอยู่ด้วย 
พบว่า สมัยอยุธยาเป็นช่วงท่ีมีการส่ือสารทางการเมืองชัดเจนพอท่ีจะน ามากล่าวอ้างได้ โดย
ลกัษณะส าคญัของการปกครองสมยัอยุธยา คือพระมหากษัตริย์มีฐานะและพระราชอ านาจ ทรง
เป็นเจ้าชีวิต คือทรงมีอ านาจสูงสุดเหนือชีวิตของทุกคนท่ีอยู่ภายใต้การปกครอง มีค าสัง่ศกัดิสิทธ์ิ 
เสมือนเป็นกฎหมายท่ีประชาชนต้องปฏิบตัิตาม พระมหากษัตริย์จงึทรงอยูใ่นฐานะพระเจ้าแผน่ดิน
ตามความเช่ือว่า ทรงเป็นสมมติเทพ โดยมีข้ารับใช้ของพระองค์ เรียกว่า "ข้าของแผ่นดิน" 
พระมหากษัตริย์จงึทรงอยูใ่นฐานะพระเจ้าแผน่ดิน รูปแบบการปกครองสมยัอยธุยาก่อให้เกิดระบบ
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ศกัดินา ส่ือสารทางการเมืองจึงมีค่านิยมแบบเป็นนายประชาชน เพราะมุ่งรับใช้กษัตริย์แต่อย่าง
เดียวส าหรับข้าราชการท่ีจดัว่าไม่ดี แตถ้่าข้าราชการท่ีดีก็จะน าแนวคิดทศพิธราชธรรมจากกษัตริย์
มาใช้ในการปฏิบตัิราชการ การส่ือสารทางการเมืองจงึเปล่ียนแปลงจาก การส่ือสารระหว่างบคุคล
จากพระมหากษัตริย์ไปยงัประชาชนแบบพ่อปกครองลกู มาเป็นการส่ือสารผ่าน "เจ้านาย" ซึ่งเป็น 
"ข้าของแผน่ดนิ" 

2)  กระบวนทัศน์ยุคกลาง (Middle-age Paradigm) ในยุคนีจ้ะมองทุก
อย่างว่าเป็นทางไปสู่โลกหน้า พบว่าส าหรับประเทศไทย เป็นห้วงเวลาท่ี "ศาสนา" เข้ามามีอิทธิพล
อยา่งมีนยัส าคญั มีการส่งสารโดยใช้เนือ้สารท่ีมุ่งเน้นเร่ืองของบาปบญุ นรกสวรรค์ ผ่านวรรณศิลป์
และวาทศิลป์ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือท่ีเป็นบุคคลท่ีเป็น
ปราชญ์ทางวรรณศิลป์ ซึ่งแสดงให้เห็นการส่ือสารผ่านส่ือบุคคล เพ่ือให้ถ่ายทอดไปยังไพร่ฟ้า
ประชาชน 

3)  กระบวนทศัน์สมยัใหม่ (Modern Paradigm) เป็นกระบวนทศัน์ท่ีมอง
ทุกอย่างว่าเป็นระบบเครือข่ายวิทยาศาสตร์ เป็นช่วงท่ีเกิดการเปล่ียนผ่านอย่างขนานใหญ่ เม่ือ
อิทธิพลของโลกตะวนัตกเร่ิมแผข่ยายผา่นกระบวนการเผยแผ่ศาสนา ซึง่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  

(1) ฐานะและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในความเป็นสมมตเิทพ
คอ่ย ๆ ลดความส าคญัลง 

(2) เร่ิมมีการจดัระเบียบการปกครอง ใช้หลกักฎหมายเข้ามาบริหาร 
กฎหมายฉบบัแรก เรียกวา่ กฎหมายตราสามดวง  

(3) ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการปฏิรูปหลกัการ นโยบาย การบริหาร โดย
มุ่งหมายเพ่ือพฒันาบ้านเมืองให้เจริญขึน้ทกุด้าน ขยายอ านาจของส่วนกลางไปปกครองหวัเมือง
ตา่ง ๆ โดยตรง เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่ประเทศ จนถึงรัชกาลท่ี 7 มีการเคล่ือนไหวเรียกร้องให้มี
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครอง จากระบอบกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นแบบ
ประชาธิปไตย จนท้ายท่ีสุดได้เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองในวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
อันเป็นการสิน้สุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และเร่ิมต้น ระบบการปกครองโดยมี
รัฐธรรมนญูและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ ในห้วงนีข้้าราชการเร่ิมมีอิทธิพลตอ่การปกครองใน
ฐานะ  "ผู้น านโยบายสูก่ารปฏิบตั"ิ  

ผลแห่งการเพิ่มขึน้ในทางอ านาจของ "ข้าราชการ" ท าให้ข้าราชการ มี
พฤติกรรมตัดสินใจท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง และกลายเป็น
อาณาจกัรแหง่การคอร์รัปชัน่จนเกิดค าท่ีกลา่วกนัอยูเ่สมอวา่ "ท าดีได้ดี มีท่ีไหน ท าชัว่ได้ดี มีถมไป" 
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การส่ือสารทางการเมืองในยุคนี ้จึงมีข้าราชการเป็นกลไกในการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยใช้
อ านาจท่ีได้จากนโยบายทัง้ในทางกฎหมาย ความคดิ ทางเลือกสาธารณะ หลกันิตธิรรม ฯลฯ  

4) กระบวนทศัน์ยุคร่วมสมัย (Contemperaly Paradigm) เป็นกระบวน
ทศัน์ท่ีมองทกุอยา่งด้วยวิจารณญาณ ต้องมีการวิเคราะห์ แยกประเดน็ ประเมินคา่ด้วยการตีความ 
รัฐบาลใช้นโยบายในการเข้าถึงใจประชาชนชาวไทยอย่างมาก โดยใช้วิธีการจดัระเบียบความคิด
สาธารณะ (Public Agenda) ด้วยจดัระเบียบนโยบาย (Policy Adenda) ซึ่งยงัผลให้เป็นรัฐบาลท่ี
ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมหาศาล การส่ือสารทางการเมืองในยุคนี ้มีการส่ือสารผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย ทัง้ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล (โดยตวัแทนพรรคการเมือง) และการใช้ "Social 
Media"  

จากผลการศึกษากระบวนทัศน์ข้างต้น  อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในยุคสมัยก่อน 
พ.ศ. 2475 เป็นการปกครองในระบอบกษัตริย์สมบรูณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์มีฐานะและ
พระราชอ านาจ ทรงเป็นเจ้าชีวิต คือทรงมีอ านาจสูงสุดเหนือชีวิตของทุกคนท่ีอยู่ภายใต้การ
ปกครอง การส่ือสารจึงเป็นการส่ือสารทางเดียวจากเบือ้งบนลงสู่เบือ้งล่าง มีลักษณะเป็นแบบ 
Passive (Berlo, 1960) ประชาชนไม่มีข้อโต้แย้ง หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีเนือ้หาสารท่ีเป็น
ลกัษณะของค าสัง่ศกัดิ์สิทธ์ิเสมือนเป็นกฎหมายท่ีประชาชนต้องปฏิบตัิตาม รักษากฎท่ีให้คณุแก่
ตนทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดนิ ตามความเช่ือวา่ ทรง
เป็นสมมติเทพ ดงันัน้ นอกเหนือจากเนือ้สารในลกัษณะของค าสัง่แล้วยงัมีการอบรม สัง่สอนโดย
การสร้างเร่ืองราวให้เกิดความเช่ือถือศรัทธา เช่นเร่ืองราวของสวรรค์ นรก หรือพระมหากษัตริย์ทรง
ท าทุกอย่างเพ่ือประชาชน ในขณะท่ีการปกครองหลงัปี พ.ศ. 2475 เป็นการปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการ
เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และประสบความส าเร็จในท่ีสดุ แตก่ระนัน้ การส่ือสารยงัคงเป็นการ
ส่ือสารทางเดียว เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตย ข้อมูล
ขา่วสารทัง้หมดจงึมาจากผู้ปกครองสง่ไปยงัประชาชนผู้ถกูปกครอง (นนัทนา นนัทวโรภาส, 2554) 

จนกระทั่งหลัง ปี พ.ศ. 2516 การส่ือสารทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
เร่ิมมีความชัดเจนประชาชนมีอ านาจต่อรองในทางการเมืองมากขึน้ การส่ือสารจะเป็นลักษณะ 
(Active) คือเร่ิมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ส่งสารคือรัฐและผู้ รับสารคือประชาชน (Berlo, 1960) ใน
เร่ืองของการสร้างความชอบธรรมเพ่ือน านโยบายของพรรคการเมืองในกระบวนการเลือกตัง้ไปสู่
ประชาชน โดยอาศยักลไกภาครัฐ คือ "ข้าราชการ" เป็นการส่ือสารสองทาง ท่ีอธิบายได้ว่า หาก
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นโยบายดังกล่าวไม่เป็นท่ีถูกใจของประชาชน ประชาชนก็มีสิทธิท่ีจะไม่เลือกพรรคการเมือง
เหล่านัน้ ทัง้หมดนี ้จึงอนมุานได้ว่าการส่ือสารและการเปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผล
ซึง่กนัและกนั ตามบริบททางการเมืองและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

จากการ "สั่นกระดิ่ง" เพ่ือร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาจาก
ผู้ปกครอง มาถึงยุค "จิม้แปน้" แล้วคลิกโพสต์ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมหาศาลในเชิงการ
ส่ือสาร ผู้ ส่งพร้อมท่ีจะกลายเป็นผู้ รับและผู้ รับพร้อมจะแปรสภาพเป็นผู้ ส่งได้ในเวลาเดียวกัน 
ข้อมลูท่ีถกูส่ือสาร บางครัง้ขาดการตรวจสอบเร่ืองความถกูต้องแตค่วามง่ายของการคลิกเพ่ือโพสต์
หรือแชร์ ก็ท าให้ขา่วสารนัน้แพร่ไปอยา่งรวดเร็ว 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จากอดีตจนถึงปัจจุบนั คือข้อมูลและประสบการณ์ท่ีคน
ไทยควรน ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงท่ีก าลังจะเกิดขึน้อีกครัง้ จะ
ด าเนินไปในทิศทางใด แต่สิ่งท่ีต้องส าเหนียกและตัง้สติให้ได้ส าหรับคนไทยคือ ทุกการตดัสินใจ
และการกระท าใด ๆ ขอให้ตัง้อยูบ่นหลกัการท่ียดึถือประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นหลกั  

2.1.1.8 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารกับการส่ือสารทางการเมือง ในสงัคม
ข้อมูลข่าวสาร (Information Society) มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารไปอย่างรวดเร็วมาก 
จนท าให้มีพืน้ ท่ีสาธารณะในการส่ือสารเพิ่มมากขึน้แทบตลอดเวลา ซึ่งสามารถสรุปการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัได้ ดงันี ้  

1)  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการส่ือสาร การท างานของเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีเกิดขึน้ใหม่ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้ลดบทบาทของส่ือมวลชนท่ีท า
หน้าท่ี เป็นกลาง (Mediation) รวมทัง้ความเป็นตัวกลางทางสังคม (Social Agent) ลง จาก
การศึกษาของ Boncheck (1997) เก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี  
ค.ศ. 1997 พบว่า วิถีการส่ือสารทางการเมืองของอเมริกาได้เปล่ียนจากโครงสร้างการส่ือสารแบบ
กระจายออกจากศูนย์กลางและเครือข่ายของประเด็นเฉพาะ (Organization Issue – Networks) 
ไปสู่การส่ือสารสาธารณะตามเครือข่ายสงัคม (Public Social – Networks) ไปแล้ว โดยท่ีทัง้สอง
เครือข่ายท างานร่วมกันเป็นโครงสร้างแบบตาข่าย (Netcast Structure) ท าให้การไหลเวียนของ
ข้อมูลข่าวสาร สามารถท่ีจะข้ามตัวกลางพร้อม ๆ กับสร้างช่องทางเลือกใหม่ เช่น การจัดส่ง
เอกสารไปตามกลุ่มท่ีอยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mailing List) การจัดกลุ่มข่าว
ตามการบริการของการส่ือสารแบบออนไลน์ (Newsgroup) การเลือกใช้เวิร์ล ไวด์ เว็บ (www.) 
ฯลฯ การท างานร่วมกันของทัง้สองเครือข่ายข้างต้น ท าให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารทัง้ใน
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ประกาศ และเอกสารการส่ือสารทางการเมือง ทัง้ของภาครัฐและ
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สถาบันทางการเมือง โดยเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองเดียวกัน ซึ่งผลของการส่ือสารใน
รูปแบบใหม่นีท้ าให้ลดบทบาทของตวักลางทางการเมืองลงไปอีกล าดบัหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ภาครัฐ สถาบนัทางการเมือง เครือข่ายนกัการเมือง ท่ีปรึกษา ล็อบบีย้ิสต์ รวมทัง้การท างานของ
นกัขา่วและนกัวิเคราะห์การเมือง ฯลฯ  

การท างานของโครงสร้างการส่ือสารแบบตาข่ายนัน้ ได้บูรณาการเอาลกัษณะของ
ความสมัพนัธ์แบบช่วงชัน้บงัคบับญัชา (Hierarchical) ซึ่งมีลกัษณะเป็นการส่ือสารแบบกระจาย
ออกจากศูนย์กลาง กับความสัมพันธ์ในแนวนอน (Horizontal) ซึ่งเป็นบุคลิกการส่ือสารแบบ
เครือข่ายเข้าด้วยกัน จึงท าให้การส่ือสารแบบใหม่เป็นไปด้วยความเข้มข้นและพลงั (Boncheck, 
1997, pp. 33-40) 

2)  การท างานของเครือข่ายเชิงสังคมในทางการเมือง  Faris (2010) ได้
ศกึษาผลกระทบของอินเทอร์เน็ตตอ่การพฒันาประชาธิปไตยในประเทศท่ีมีการปกครองแบบเผด็จ
การแบบเบด็เสร็จ ยกตวัอย่างเชน่ ในประเทศอียิปต์ท่ีนอกจากจะมีการใช้ประโยชน์จากส่ือสิ่งพิมพ์
และรายงานข่าวจากส านกัข่างอลัจาซีรา (Al – Jazeera) แล้ว ยงัพบว่ากลุ่มประชาชนทัว่ประเทศ
ได้รวมตวักันสร้างเครือข่ายทางสงัคมในพืน้ท่ีของ Facebook, Blog, Twitter และการส่งข้อความ
ผ่านทางโทรศพัท์มือถือ (Text – Messaging) ฯลฯ เพ่ือสนบัสนุนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเดิม โดยส่ือ
เหล่านีถื้อวา่เป็นส่วนหนึง่ทางการเมืองท่ีส่งผลตอ่การพฒันาประชาธิปไตย นกัการเมืองยคุใหม่จึง
หนัมาให้ความสนใจเปิดพืน้ท่ีในการส่ือสารทางการเมืองผา่นส่ือสงัคมออนไลน์เพิ่มมากขึน้ 

เว็บ 2.0 เป็นการพฒันาศกัยภาพของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเดิมท่ีใช้อ่าน
ได้แต่เพียงอย่างเดียว มาเป็นส่ือท่ีสามารถจัดหมวดหมู่และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ อ่าน 
ตลอดจนสร้างความเช่ือถือในการส่ือสารเพิ่มมากขึน้ โดยท่ีส่ือสิ่งพิมพ์ไม่สามารถกระท าได้ ใน
ขณะเดียวกนัส่ือเชิงสงัคมซึง่เป็นสว่นประกอบของเคร่ืองมือเชิงสงัคมท่ีมีลกัษณะเป็นเครือข่าย เช่น 
Weblog, Blogs, Facebook, Linkedin, Twitter ฯลฯ โดยส่ือเหล่านีมี้การส่ือสารแบบเครือข่ายท่ีท่ี
เก่ียวข้องจ านวนมาก ซึ่งส่ือและการมีส่วนร่วมของผู้ ใช้ส่ือเหล่านีก้ าลงัได้รับความนิยมมากขึน้ใน
การส่ือสาร เน่ืองจากเป็นการส่ือสารท่ีใช้ต้นทุนต ่า และสามารถแพร่กระจายออกไปได้อย่าง
กว้างขวาง (Faris, 2010, p. 30) เน่ืองจากเครือข่ายของส่ือเชิงสงัคมท าให้เกิดกลุ่มมากขึน้ ส่งผล
ให้การเคล่ือนไหวแบบมวลชนในทางการเมืองมีความเป็นไปได้มากขึน้ ชว่ยท าให้สว่นท่ีขาดหายไป
จากกลุ่มท่ีไม่ร่วมเคล่ือนไหวแต่ร่วมในผลประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ โดยเปล่ียนสถานะ
จากผู้ ส่ือข่าว (Reporters) ท่ีคอยรายงานข่าว ช่างภาพ ผู้ รวบรวมเอกสาร ฯลฯ มาเป็นการใช้
บริการของเครือข่ายโทรศพัท์มือถือในการรายงานข่าวทัง้ในรูปของข้อความ ภาพ และเสียง จนมี
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การจัดรูปแบบองค์การเพ่ือการเคล่ือนไหวให้สอดรับกับเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไป
เหล่านี ้แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายส่ือเชิงสังคมมีส่วนส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนการปฏิบัติการ
รวมกลุ่มทางการเมือง (Faris, 2010, pp. 55-57) โดยท่ีเครือข่ายของส่ือเชิงสังคมจะท าหน้าท่ี 2 
ประการ คือ การสร้างชุมชน (Community Building) และการสร้างกรอบในการจดัขบวนและการ
ก่อตวัเชิงอตัลกัษณ์ในระดบักลุม่ 

นอกจากนี  ้Faris (2010, pp. 229-230) ยังพบว่า การส่ือสารโดยใช้ 
Facebook และเครือข่ายเชิงสังคมในทางการเมือง ได้สร้างกระแสความสนใจทางการเมืองและ
ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมออกไปในวงกว้าง เกิดการกระตุ้นความสนใจเร่ิมตัง้แต่ในระดบั
ปัจเจกบุคคลและขยายตัวออกไปสู่สังคมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองได้สูงยิ่ง รวมทัง้การท างานของการสุงชุดข้อมูลในโปรแกรม Twitter การส่ือสารของการ
สนทนาในสังคมบล็อก (Blogosphere) ฯลฯ ยังเป็นการสร้างความเป็นอิสระของส่ือและโลกอีก
ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ล าพงัแตก่ารส่ือสารท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีของเครือข่ายส่ือสงัคม
ออนไลน์แต่เพียงประการเดียว ยากท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงในทางการเมืองได้ แต่หากน าเอา
การส่ือสารดงักล่าวมาผนวกกับการปฏิบตัิการทางสงัคมด้วยแล้ว ก็จะส่งผลกระทบจนท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในทางการเมืองได้อย่างใหญ่หลวง นักการส่ือสารและนักการเมืองจึงต้องรู้จัก
บรูณาการองค์ประกอบทัง้สองสว่นเข้าด้วยกนัอยา่งเป็นระบบด้วย 

3)  อินเทอร์เน็ตและข่าวลือทางการเมือง ลกัษณะของข้อมลูข่าวสารและ
การล าเลียงข่าวสารจากผู้ส่งไปยงัผู้ รับในเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ไม่มีลกัษณะเป็นทางการ
เหมือนกับประกาศของทางราชการ จึงไม่มีผู้ ส่ือข่าวและกองบรรณาธิการข่าวรับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวเฉกเช่นส่ือสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ แต่การส่ือสารในส่ือสังคมออนไลน์มี
ลกัษณะเป็นสงัคมสมยัใหมท่ี่เกิดแบบเร่ืองเล่า ข่าวลือ ท่ีมีการบอกเล่ากนัตอ่ ๆ ไป โดยใช้การผลิต
ซ า้ของการเล่าเร่ืองผ่านอินเทอร์เน็ตทัง้ในรูปของข้อความ ภาพ เสียง ฯลฯ ซึ่งจะด าเนินการไปตาม
กระบวนการท่ีเรียกกันว่า “รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการของวาทกรรม” โดยการไหลเวียนของข้อมูล
ขา่วสารท่ีมีการล าเลียงไปตามเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ จนเกิดเป็นพลงัทางการเมืองขึน้มานัน้ มีทัง้
ส่วนผสมท่ีเป็นข้อมูลข่าวสารและส่วนอ่ืน ๆ ทัง้ท่ีเป็นแบบอิงกับการส่งต่อกันไป และการซุบซิบ
นินทา ซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมทางสังคม กับการอิงกับความคิด ความเช่ือ ความรู้ ต้นทุนทาง
ประวตัศิาสตร์ ความนิยมผกูพนัทางประเพณีและวฒันธรรม รวมทัง้ความยึดมัน่ทางศาสนา โดยท่ี
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สิ่งท่ีปนเปอยู่กับข้อมูลข่าวสารข้างต้นนัน้ จะไหลเวียนร่วมสร้างความเข้มข้นและพลงัไปตามผล
ของการขยายตวัของเครือขา่ยส่ือสงัคมออนไลน์ไปพร้อม ๆ กนั 

4)  อินเทอร์เน็ตกบัการปฏิบตัิการทางการเมือง  เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ท าหน้าท่ีล าเลียงข้อมลูข่าวสารไปสู่สว่นตา่ง ๆ ในสงัคม ท าให้เกิดนกัคิด นกัเขียน นกัวิชาการ ฯลฯ 
ท่ีอยู่ต่างประเทศ สามารถส่ือสารความคิดเห็นต่าง ๆ ในทางการเมืองกลับมายังประชาชนใน
ประเทศได้ ซึง่บทบาทของเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ได้สร้างความสามารถขึน้ใหมท่ี่เคยมีขีดจ ากดัใน
การกระจายข้อมูลข่าวสาร ความห่างไกลจากเมือง การกีดกนัและขวางกัน้โดยกฎหมายและเขต
แดนระหว่างประเทศ อุปสรรคกีดขวางเหล่านีไ้ม่อาจปิดกัน้การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารได้อีก
ตอ่ไป และเร่ืองดงักลา่วจึงเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีน าไปสูก่ารต่ืนตวัทางการเมือง และการเข้ามามีสว่น
ร่วมทางการเมือง หรือเกิดเป็นกระบวนการสร้างความเป็นการเมืองขึน้ จากการท างานของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์และการขยายตัวของพืน้ท่ีสาธารณะ ซึ่งไม่ได้สร้างผลเฉพาะแต่เพียง
ความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนเสมือนจริง (Virtual Society) กับชุมชนตามสภาพความเป็นจริง ยงัมี
การผสมผสานกันอย่างเข้มข้นระหว่างข้อมูลข่าวสารกับอารมณ์ ข่าวลือ ความคิด ความเช่ือ 
ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งเป็นมิติทางสังคม ยังเป็นการท างานท่ีเกิดขึน้พร้อมกันทัง้
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ และแปรผลกระบวนการทางสงัคมไปเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตักิารทาง
การเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเมืองภาคพลเรือนหรือการเมืองภาคประชาชน 

5) การส่ือสารทางการเมืองของไทยบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ณัฐกานต์ 
กลูณรงค์ (2550) ศึกษาพบว่า ในช่วงของการตอ่ต้านรัฐบาลทกัษิณ (พ.ศ. 2548-2549) อินเทอร์เน็ต
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารทางการเมือง โดยเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้ คือ เว็บไซต์ 
เว็บบอร์ด และบล็อก ทัง้นี ้เน่ืองจากมีการปิดกัน้การส่ือสารท่ีเป็นช่องทางในส่ือกระแสหลักโดย
รัฐบาล ทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์ โทรทศัน์ และวิทยุ ในขณะท่ีการขยายตวัของการใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์
เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองมาตลอด ท าให้การส่ือสารบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์พฒันาเป็นการส่ือสาร
แบบหลายทาง (Muti-ways Communication) โดยตอบโต้กันระหว่างผู้ ส่งสารกับผู้ รับสาร ซึ่ง
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กันทัง้ในระดบัปัจเจกบุคคลกบัระดบัสงัคม และรัฐไม่สามารถควบคมุการ
ส่ือสารและข้อมลูขา่วสารในส่ือสงัคมออนไลน์ได้ เน่ืองจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไม่มีตวัตน เป็น
พืน้ท่ีของการไหลเวียนท่ีปราศจากรูปแบบและตวัตน  
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2.1.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารทางการเมือง  
จากการศึกษาทบทวนเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมือง พบว่ามี

รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

กฤษกร พบคีรี (2540) ศกึษาเร่ือง “การเรียนรู้ทางการเมืองของนกัศกึษาสายสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทางอินเทอร์เน็ต” พบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการส่ือสารทางการเมือง
ช่องทางใหม่ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การให้การเรียนรู้ทางการเมืองส าหรับบคุคลท่ีเข้ามาใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต
เชน่เดียวกบัส่ือเดมิ แตกิ่จกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตในลกัษณะของ
การใช้งานด้านการเมืองมีน้อย ท าให้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ชว่ยในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง
เทา่ท่ีควร 

สรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่ือสารทางการเมือง ท่ีก าลังได้รับความนิยม
เพิ่มขึน้เป็นล าดบั จากการท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระจายออกไปในส่วนต่าง ๆ ของประเทศเพิ่ม
มากขึน้ การส่ือสารเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทางการเมืองจึงควรหนัมาให้ความสนใจช่องทางการ
ส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ตมากขึน้ 

บุณฑริกา เจ่ียงเพ็ชร์ (2543) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการส่ือสารทางการเมืองผ่าน
ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ืออินเทอร์เน็ต และทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีมีต่อความรู้ 
ทัศนคติ และกิจกรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีเก่ียวกับการเลือกตัง้ระบบใหม่ของกลุ่มผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ต” พบว่า อินเทอร์เน็ตสามารถตอบสนองสิทธ์ิและเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่งไปกว่าส่ือมวลชนแบบดัง้เดิมท่ีมี
อยู่ การเปิดรับข่าวสารการเมืองผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นการติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ
หนงัสือพิมพ์รายวนัตา่ง ๆ เน้นการตดิตามข่าวการบริหารประเทศของรัฐบาล มีการใช้กระดานขา่ว
ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และพบว่าผู้ ท่ีเปิดรับข่าวสารการเมืองผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นผู้ ท่ี
มีความสนใจทางการเมืองและมีอินเทอร์เน็ตประมาณ 3 ครัง้ต่อสัปดาห์ และกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ (63.50 %) ใช้กระดานขา่วเป็นพืน้ท่ีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

สรุปได้วา่ ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นระบบการส่ือสารทางการเมืองท่ีสามารถสนองตอบตอ่ความ
ต้องการทางการเมืองของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้ดีกว่าการใช้ส่ือประเภทเดิม เน่ืองจากมีลกัษณะ
เป็นการส่ือสารสองทางท่ีสามารถแสดงทศันะทางการเมืองในส่ือดงักล่าวได้ 

ยทุธพร อิสรชยั (2547) ศึกษาเร่ือง “อินเทอร์เน็ตกบัการเมืองไทย” พบว่า ส่ืออินเทอร์เน็ต
ถูกใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ทั่วไปเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2544 ประชาชนส่วนใหญ่มีการ
ติดตามข่าวสารการเมืองทั่วไป และข่าวสารทางการเมืองเก่ียวกับการเลือกตัง้ผ่านทางส่ือ
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อินเทอร์เน็ต ซึ่งการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากส่ืออินเทอร์เน็ต ท าให้ประชาชนสามารถร่วม
แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ ได้ แต่กลบัพบว่าส่ืออินเทอร์เน็ต
ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับคนบางกลุ่มเท่านัน้ กล่าวคือ กลุ่มท่ีมีการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากส่ืออินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ และ
กลุ่มนิสิตนักศึกษาท่ีมีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน มีการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมืองผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตในระดบัสงูเชน่กนั 

สรุปได้วา่ ส่ืออินเทอร์เน็ตสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมทางการเมืองในกลุ่มท่ีมีการศกึษาท่ีมีการ
เปิดรับข้อมลูขา่วสาร มากกวา่ประชาชนทัว่ ๆ ไป 

วรา วฒันาจตรุพร (2545) ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทอินเทอร์เน็ตในการ
สร้างความต่ืนตวัทางการเมืองและพฤติกรรมเปิดรับเนือ้หาข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองบนอินเทอร์เน็ต” พบว่าอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างความต่ืนตัวทางการเมือง
ได้มาก เพราะมีการน าเสนอข่าวสารการเมืองท่ีท าให้เข้าไปค้นหาข้อมูลได้สะดวกทุกเวลาท่ี
ต้องการ อินเทอร์เน็ตท าให้สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อิสระมากกว่าส่ืออ่ืน และยงั
พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับเนือ้หาข่าวสารด้านการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองบน
อินเทอร์เน็ต มีศกัยภาพมากพอท่ีจะสร้างความตื่นตวัทางการเมืองให้กบัผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

สรุปได้ว่า ส่ืออินเทอร์เน็ตสามารถสร้างความต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนได้มาก 
เพราะสะดวกและแสดงความคิดเห็นได้อิสระ ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างความต่ืนตวัทางการเมือง
ได้สงูยิ่ง  

มลินี สมภพเจริญ (2547) ศึกษาเร่ือง “อินเทอร์เน็ตและส่ือมวลชนต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า การตดิตามข้อมลูข่าวสารการเมืองทาง
อินเทอร์เน็ต มีผลทางตรงตอ่การมีส่วนร่วมทางการเมือง แตก่ารแสดงความสนใจติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองของนกัศกึษาไทยในปัจจบุนัมีน้อยมาก จงึไมเ่กิดการอบรม หลอ่หลอม บม่เพาะ และ
การปลกูฝังทางการเมือง ท าให้นกัศกึษาแม้เป็นชนชัน้ท่ีมีการศกึษาสงู มีความรู้ทางการเมืองดี แต่
ไม่ศรัทธาเช่ือมั่นในระบบการเมืองไทย ศกัยภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อส่ือสารยัง
เฉ่ือยเนือยตอ่การเมือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดตามเร่ืองการเมืองของนกัศกึษายงัมีน้อย และมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ด้วย โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดิตามข่าวสาร
การเมืองผา่นเครือขา่ย 

สรุปได้ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในการส่ือสารทาง
การเมืองมีน้อยมาก จงึสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมทางการเมืองน้อยตามไปด้วย  
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รติกร กีรติบรูณะ (2548) ศกึษาเร่ือง “การศกึษาเปรียบเทียบเนือ้หาของเว็บไซต์พรรคการ
เมืองไทย: กรณีศกึษาพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตัง้ทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 6 
กมุภาพนัธ์ 2548” พบว่า ได้มีการออกแบบเว็บไซต์ของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ใน
ลักษณะท่ีเป็นเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือองค์กร โดยให้ความส าคัญกับการ
น าเสนอข้อมูลท่ีมาจากพรรคเป็นหลัก ตลอดจนมีการน าเสนอข้อมูลส าคญัตามหลักการสร้าง
เว็บไซต์ท่ีดีอยา่งครบถ้วน 

สรุปได้วา่ พรรคขนาดใหญ่ของประเทศไทย คือ พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ใช้
การส่ือสารทางการเมืองผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะของเว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูลท่ีส าคญัของพรรค
และประชาสมัพนัธ์พรรคเป็นส าคญั 

สทุิษา ประทมุกลุ (2550) ได้ศกึษาเร่ือง “กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ของพรรคไทยรักไทย
ในภาวะวิกฤตการเมืองปี 2549” แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ในทาง
การเมือง โดยพบว่า การท่ีพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตัง้นัน้  เป็นเพราะกลยุท ธ์การ
ประชาสัมพันธ์ท่ีส าคัญ  3 ประการ คือ กลยุทธ์การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม (ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือเฉพาะกิจและส่ือบุคคล) กลยุทธ์การชีแ้จงตอบโต้ด้วย
ข้อเท็จจริงผ่านการแถลงข่าวกับส่ือมวลชน และกลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตาม
สถานการณ์การเมืองในแตล่ะชว่งวิกฤต  

สรุปได้ว่า การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตของพรรคไทยรักไทย ถือเป็นกลยุทธ์ท่ี
ส าคญัประการหนึง่ในการสร้างภาพลกัษณ์และการประชาสมัพนัธ์ในภาวะวิกฤตการเมืองปี 2549 

นภินทร ศิริไทย (2546) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการเมืองของภาคประชาชน: กรณีศึกษา
คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.)” จากผลการศกึษาพบวา่ มีความคาดหวงัให้ ครป. 
เพิ่มรูปแบบและวิธีการส่ือสารท่ีเข้าถึงโดยตรงตอ่ประชาชนระดบัล่างให้มากขึน้ อีกทัง้การส่ือสาร
ผ่านองค์กรเครือข่ายระดับท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงประชาชนระดับล่าง แต่ ครป. ยังไม่มี
นโยบายและแบบแผนการส่ือสารท่ีชัดเจน ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการท าความเข้าใจกับ
ประชาชนระดบัล่าง ส่วนการส่ือสารท่ีมีต่อองค์กร สถาบนัทางการเมือง และรัฐบาลนัน้ ส่วนใหญ่ 
ครป. ส่ือสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนและส่ือเฉพาะของ ครป.  ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพและ
ผลงานดีระดบัหนึ่ง โดย ครป. มีบทบาทในการเสนอแนะ วิพากษ์วิจารณ์ ตลอดจนตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐและการเมือง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ส่วนการส่ือสารทางการเมืองของภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารโดยผ่านช่องทางหรือ
รูปแบบใด ทัง้ก่อนและหลงัมีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
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ไม่มีความแตกตา่งกนั โดยภาคประชาชนและ ครป. ยงัไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ช่องทางตา่ง  ๆ ใน
การส่ือสารทางการเมืองเพ่ือตอบสนองต่อปัญหา ตลอดจนการเรียกร้องความต้องการของ
กลุม่เปา้หมายได้อยา่งชดัเจนและมีผลในทางปฏิบตัิ 

สรุปได้ว่า การส่ือสารทางการเมืองของคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.)
เพ่ือเข้าถึงประชาชนระดบัล่าง ผ่านชอ่งทางการส่ือสารในรูปแบบเดิมยงัไม่บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ได้
ดีพอ ควรจะหาชอ่งทางการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิอีก  

ภัครินทร์ สว่างดี (2553) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารของพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย (พมธ.)” ผลการศึกษาพบว่า แกนน าและผู้ ส่ือสารของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย ท่ีท าหน้าท่ีส่ือสารหรือแถลงข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ของกลุ่ม จะเน้นใช้การส่ือสารท่ีมี
รูปแบบโน้มน้าวจูงใจ โดยมีจุดมุ่งหมายการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจจูงใจกันทัง้ระหว่างคนในกลุ่ม
เอง และส่ือสารข้อมูลโดยตรงไปยงักลุ่มต่าง ๆ และผ่านส่ือมวลชน ทัง้การส่ือสารด้วยวจันภาษา
และอวัจนภาษา โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคัญคือ กลยุทธ์ดาวกระจาย กลยุทธ์จัดคอนเสิร์ตการเมือง
สญัจร กลยทุธ์การแถลงขา่วผา่นส่ือมวลชน กลยทุธ์การแถลงการณ์ และกลยทุธ์การชมุนมุ 

สรุปได้ว่า แกนน าพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พมธ.) มีกลยทุธ์การส่ือสารผ่าน
ส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือโน้มน้าวจูงใจภาคส่วนต่าง ๆ ให้เห็นด้วยกับแนวคิดและหนัมาเป็นแนวร่วม
ในกลุม่ของตนเอง  
 
ตารางท่ี 2.1  สรุปกระบวนการส่ือสารทางการเมืองของนกัวิจยัแตล่ะทา่น 
 

งานวจิยั 
(เรียงตามปี) 

ประเภทของสือ่ที่ใช้ในการสือ่สาร ประสทิธิภาพในการสือ่สารทาง
การเมืองโดยการใช้อินเทอร์เน็ต สือ่เก่า  สือ่ใหม ่

กฤษกร พบคีรี (2540)   ไมม่ีประสทิธิภาพเทา่ทีค่วร 
บณุฑริกา เจ่ียงเพช็ร์(2543)    มีประสทิธิภาพดีกวา่เดิม 
นภินทร ศิริไทย (2546)  - เห็นควรเพิ่มสือ่ใหมเ่ข้าไปด้วย 
ยทุธพร อิสรชยั (2547) -  ดีในกลุม่ผู้มกีารศกึษา 
มลนิี สมภพเจริญ (2547) -  สง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมทางการเมืองน้อย 
รติกร กีรติบรูณะ (2548) -  พท.และ ปชป. ให้ความส าคญักบัสือ่ใหม ่
สทุิษา ประทมุกลุ (2550) -  เป็นกลยทุธ์ที่ส าคญัของพรรค พท. 

ภคัรินทร์ สวา่งดี (2553)   เป็นกลยทุธ์หนึง่ที่ส าคญัของ พมธ. 
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จากตารางท่ี 2.1 สรุปในภาพรวมได้ว่า ผลจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
ทนัสมยัขึน้ไปทุกวนั ท าให้การส่ือสารทางการเมืองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีความส าคญัเพิ่มมาก
ขึน้ ยงัผลให้บคุลากรทางการเมือง กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง และองค์กรทางการเมือง ต้องหนั
มาใสใ่จการส่ือสารทางการเมืองผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย 

 
2.2  ส่ือสังคมออนไลน์ ส่ือใหม่ อินเทอร์เน็ตมีม และการยอมรับนวัตกรรม 
 

ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า “เว็บ 2.0” (Web 2.0) 
กล่าวคือ เป็นเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีท างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ี
อนุญาตให้แตล่ะบุคคลเข้าถึง แลกเปล่ียน สร้างเนือ้หา และส่ือสารกับบคุคลอ่ืนๆ รวมทัง้การเข้า
ร่วมเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการน ามาใช้ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล เพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ หรือการส่ือสารของหน่วยงานราชการ ตลอดจน
องค์กรตา่ง ๆ (Williamson, 2013a, pp. 9-10) หรืออาจกล่าวได้ว่า ส่ือสงัคมออนไลน์ เป็นรูปแบบ
การส่ือสารท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง โดยมีรูปแบบการ
ส่ือสารท่ีหลากหลาย ทัง้ในรูปแบบของการสร้างและการเผยแพร่ข้อมูล ปัจจุบันกระแสการใช้
อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ประเภทสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์พกพา เช่น แท็ปเล็ต ฯลฯ เพิ่มมากขึน้ 
ส่งผลให้มีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพิ่มขึน้ตามไปด้วย ท าให้หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน องค์กร 
หรือกลุม่บคุคล น าส่ือสงัคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์มากขึน้ 

 
2.2.1  คุณลักษณะของส่ือสังคมออนไลน์  
การส่ือสารของส่ือสงัคมออนไลน์ มีลกัษณะเป็นการส่ือสารแบบสองทาง ซึ่งมีคณุลกัษณะ

ท่ีส าคญั ดงันี ้
1) ท างานในลกัษณะออนไลน์ 
2) สามารถท่ีจะสร้างและเพิ่มเติมเนือ้หาได้ 

ส่ือสงัคมออนไลน์สามารถท่ีจะใช้งานได้โดยผ่านเคร่ืองมือและอุปกรณ์การส่ือสารต่าง ๆ 
เชน่ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออปุกรณ์อ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตหรือ
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ดงันัน้ ส่ือสังคมออนไลน์จึงช่วยให้ผู้ ใช้สามารถส่ือสารถึงกันได้ทันที 
และสามารถส่ือสารถึงกนัแบบสองทางได้ ท าให้มีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัมากขึน้ 
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2.2.2  พัฒนาการของส่ือสังคมออนไลน์  
นบัตัง้แต่มีการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงในปลายทศวรรษ 1990 เป็นต้น

มา ท าให้เกิดเว็บไซต์ท่ีอนญุาตให้ผู้ ใช้สร้างและน าเสนอเนือ้หาด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มากขึน้ ซึ่งต่อมาในต้นทศวรรษ 2000 ส่ือสงัคมออนไลน์มีการขยายตวัการใช้งานหลากหลายขึน้ 
บางส่ือมีจ านวนผู้ ใช้เพิ่มมากขึน้อย่างล้นหลาม เช่น Facebook, Twitter, Line ฯลฯ ซึ่ง Dewing  
(2013) เห็นวา่มีปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพิ่มมากขึน้ ประกอบด้วย 

1) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ทัง้การเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่าย การ
ปรับปรุง พฒันาโปรแกรม รวมทัง้การพฒันาขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือ 
ให้มีประสิทธิภาพและการใช้งานได้หลากหลายขึน้ 

2) ปัจจัยทางด้านสังคม จากการสังเกตจะพบว่ากลุ่มวัยรุ่นมีการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์เพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ พบว่ามีการซือ้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
เพิ่มขึน้ เน่ืองมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ในขณะท่ีราคาถกูลง รวมทัง้การให้ความสนใจตอ่การน าส่ือสงัคมออนไลน์ไปใช้ในเชิงธุรกิจมากขึน้ 
 

2.2.3  ชนิดของส่ือสังคมออนไลน์  
ส่ือสังคมออนไลน์มีหลายรูปแบบ ทัง้ประเภทเคร่ืองมือและการประยุกต์ใช้งานท่ี

หลากหลาย ซึง่ Williamson (2013a, p. 9) แบง่ออกได้ ดงันี ้
1) เค รือข ่ายส งัคม  (Social Networking Site) : เป็น เว ็บ ไซต ์ที ่บ คุคลหรือ

หน่วยงานสามารถสร้างข้อมลูและเปลี่ยนข้อมลูสถานะของตน เผยแพร่รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
โดยที่บคุคลอื่นสามารถเข้ามาแสดงความชอบหรือส่งตอ่ เผยแพร่ แสดงความเห็นโต้ตอบการ
สนทนา หรือแสดงความค ิด เห ็นเพิ ่ม เต ิม ได้ ตวัอย ่างเช ่น  Facebook, Badoo, Google+, 
Linkdin, Orkut ฯลฯ 

2) ไมโครบล็อก (Micro-blog) : เป็นเว็บไซต์ท่ีใช้เผยแพร่ข้อมลูหรือข้อความสัน้ใน
เร่ืองท่ีสนใจเฉพาะด้าน รวมทัง้สามารถเคร่ืองหมาย # (Hashtag) เพ่ือเช่ือมต่อกับกลุ่มคนท่ีมี
ความสนใจในเร่ืองเดียวกนัได้ ตวัอยา่งเชน่ Twitter, Blauk, Weibo, Tout, Tumblr ฯลฯ 

3) เว็บไซต์ท่ีให้บริการแบ่งปันส่ือออนไลน์ (Video and Photo Sharing Website) 
: เป็นนเว็บไซต์ท่ีอนญุาตให้ผู้ใช้สามารถฝากหรือน าส่ือข้อมลู รูปภาพ วิดีโอ ขึน้เว็บไซต์เพ่ือแบง่ปัน
ให้แก่ผู้ อ่ืนได้ ตวัอยา่งเชน่ Flicker, Vimeo, YouTube, Instagram, Pinterest ฯลฯ 



37 

4) บล็อกส่วนบคุคลและองค์กร (Personal and Corporate Blogs): เป็นเว็บไซต์ท่ี
ผู้ เขียนบนัทกึเร่ืองราวตา่ง ๆ เสมือนเป็นบนัทึกไดอารีออนไลน์ โดยสามารถเขียนในลกัษณะไม่เป็น
ทางการแก้ไขได้ ซึ่งบล็อกประเภทนีส้ามารถใช้ได้ทัง้ส่วนบุคคล กลุ่ม และองค์การ ตวัอย่า งเช่น 
Blogger, Wordpress, Bloggang, Exteen ฯลฯ 

5) บล็อกท่ีมีส่ือสิ่งพิมพ์เป็นเจ้าของเว็บไซต์ (Blogs Hosted by Media Outlet): 
เป็นเว็บไซต์ท่ีใช้ในการน าเสนอข่าวสารของส่ือสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีความเป็นทางการน้อยกว่าส่ือสิ่งพิมพ์ 
แต่มีรูปแบบและความเป็นทางการมากกว่าบล็อกส่วนบุคคล เช่น theguardian.com เจ้าของคือ
หนงัสือพิมพ์ The Gardian เป็นต้น 

6) วิกิและพืน้ที ่สาธารณะของกลุ่ม (Wikis and Online Collaborative Space): 
เป็นเว็บไซต์ท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะออนไลน์ ใช้เพ่ือรวบรวมข้อมูลและเอกสาร เช่น Wikipedia, 
Wikia เป็นต้น 

7) กลุ่มหรือพืน้ที่แสดงความคิดเห็น (Forums, Discussion Bord and Group) : 
เป็นเว็บไซต์หรือกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการแสดงความเห็นหรือเสนอแนะ มีทัง้ท่ีเป็นกลุ่ม
สว่นตวัและสาธารณะ เชน่ Google groups, Yahoo groups, Pantip เป็นต้น 

8) เกมส์ออนไลน์ท่ี มีผู้ เล่นหลายคน (Online Multiplayer Gaming Platform): 
เป็นเว็บไซต์ท่ีเสนอรูปแบบการเล่นเกมส์ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเล่นได้ทัง้
คนเดียวหรือเป็นกลุม่ เชน่ Second Life, World of Warcraft เป็นต้น 

9) ข้อความสัน้ (Instant Messaging): เป็นลกัษณะของการรับส่งข้อความสัน้จาก
โทรศพัท์มือถือ เชน่ SMS (Text Messaging) 

10) การแสดงตนว่าอยู่  ณ สถานท่ีใด (Geo-spatial Tagging): เป็นการแสดง
ต าแหน่งท่ีอยู่พ ร้อมความเห็นและรูปภาพในส่ือสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น Facebook, 
Foursquare ฯลฯ   

ส่ือสังคมออนไลน์บางส่ือมีความสามารถและให้บริการการใช้มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น 
Facebook ซึ่งเป็นทัง้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์และสามารถแบง่ปันรูปภาพและภาพเคล่ือนไหวด้วย 
หรือ Twitter ท่ีเป็นทัง้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ไมโครบล็อก และการแบง่ปันสถานะ เป็นต้น 
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ภาพท่ี 2.4  แสดงชนิดของส่ือสงัคมออนไลน์ 
แหล่งท่ีมา:  Chouquet, 2015. 
 
 

2.2.4  ข้อดีและข้อเสียของส่ือสังคมออนไลน์  
การน าส่ือสงัคมออนไลน์มาใช้อาจมีวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนั แตโ่ดยรวมแล้วการน าส่ือ

สงัคมออนไลน์มาใช้นัน้ ส่วนใหญ่เพ่ือเป็นการส่งเสริมแนวความคิด สนับสนุนและขยายวิธีการ
ส่ือสาร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึงมากขึน้ ตลอดจนเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่แก่ผู้ ใช้มากขึน้ ซึ่ง Williamson (2013a, pp. 9-10) เห็นว่าการน าส่ือสังคม
ออนไลน์มาประยกุต์ใช้นัน้ มีทัง้ข้อดีและข้อเสียท่ีส าคญั ดงัตารางท่ี 2.2 
 
 

http://fran6art.com/
http://www.fredcavazza.net/files/2015/05/Social-media-landscape-2015.png
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ตารางท่ี 2.2  แสดงข้อดีและข้อเสียของส่ือสงัคมออนไลน์ 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. สามารถใช้สร้างเป็นพืน้ท่ีในการสนทนา และ

สื่อสารแก่สาธารณะได้ 
2. หน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ สามารถเข้าไป

ใกล้ชิดกบัสาธารณชนได้มากขึน้ 
 

3. สามารถส ร้างความน่ าเช่ือ ถือ  และความ
ไว้วางใจได้ 

4. สนบัสนนุความโปร่งใส และธรรมาภิบาล 
 

 
 
5. สร้างโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มท่ี 3 ในการเข้ามา

มีสว่นร่วม และสนบัสนนุเผยแพร่ 
  
6. การส่งต่อข้อมูลในลักษณะท าซ า้ตัวเองเป็น

ทอดๆ (Viral Distribution) ท าให้มีการกระจาย
ข้อมลูอย่างรวดเร็ว 

7. ลดต้นทนุการด าเนินการ 
8. ช่วยให้เข้าใจความคิดเห็นของประชาชนได้มากขึน้ 
9. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา 
10. ลดเวลาท่ีจะได้รับข้อมลูข่าวสารลง 
11. สามารถท่ีจะน ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ใน

การสื่อสาร และเป็นสื่อกลางในการขยายการ
เข้าถงึข้อมลู ข่าวสาร และเผยแพร่ข่าวสาร 

1. มารยาทและรูปแบบในการใช้งานแตกตา่งไป
จากรูปแบบอื่น 

2. มีความเสี่ยงของความไมแ่ท้จริง การ
หลอกลวง ความซื่อสตัย์ และความไมโ่ปร่งใส
ในการใช้งาน 

3. มีในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอยู่
เหนือการควบคมุของเจ้าของ 

4. การหาเครือข่ายใหม่ การสร้างเร่ืองใหม่  ๆ 
เป็นเร่ืองยากท่ีจะคาดเดาได้ ว่าจะมีจ านวน
ผู้ ใช้ เท่าใด และไม่มีการรับรองผลว่าการ
สื่อสารจะเกิดขึน้และสง่สารไปยงัผู้ รับสื่อ 

5. สื่อสงัคมออนไลน์ไม่ใช่ทางลดัท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องน าสื่อหลักและ
หลกัการสื่อสารท่ีดีมาใช้ควบคูก่นัไปด้วย 

 
2.2.5  การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในประเทศไทย  
จากการศึกษาของส านกังานสถิติแห่งชาติ (2556) โดยส ารวจการมีและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในครัวเรือน พบว่าประชากรไทยอาย ุ6 ปีขึน้ไป มีสดัส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้
ในทุกกลุ่มอาย ุโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายรุะหว่าง 15-24 ปี มีสดัส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่า
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กลุ่ม อ่ืน  จาก ร้อยละ 39.70 ในปี  2550 เป็น ร้อยละ 51.90 ใน ปี  2554 และคาดว่าการใช้
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่นนีจ้ะมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ กลุ่มวยัรุ่นอายุระหว่าง 15-24 ปีจะใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมลูทัว่ไป สินค้า หรือบริการมากท่ีสดุถึงร้อยละ 79.60  ใช้เพ่ือเลน่เกมส์
และดาวน์โหลดเกมส์ ร้อยละ 65.40 ใช้อ่านข่าวสาร หนงัสือพิมพ์ แม็กกาซีนตา่ง ๆ ร้อยละ 57.40 
ใช้ดาวน์โหลดหนงั เพลง ดทีูวี วิดีโอ ฟังวิทย ุร้อยละ 56.40 และใช้รับสง่อีเมล์ร้อยละ 55.90 

นอกจากนี ้จากการศึกษาเก่ียวกับการใช้ Facebook ของเว็บไซต์ www.computerlogy.com 
พบว่า ในปี 2554 มีคนไทยมากกว่า 11,128,080 คน หรือกว่าร้อยละ 17 จากจ านวนประชากร 
65.40 ล้านคน (ส านกังานสถิติแห่งชาต,ิ 2556) โดยมีการใช้ Facebook แบง่เป็นเพศหญิง จ านวน 
5,805,820 คน หรือร้อยละ 52.17 เพศชายจ านวน 5,265,640 คน หรือร้อยละ 47.32 

จงัหวดัท่ีใช้ Facebook มากท่ีสดุได้แก่กรุงเทพมหานคร จ านวน 9,687,420 คน หรือร้อย
ละ 87.05 รองลงมาเป็นจังหวัดนนทบุรี จ านวน 428,600 คน หรือร้อยละ 4.34 และจังหวัด
เชียงใหม ่จ านวน 97,960 คน หรือร้อยละ 0.88 

เม่ือจ าแนกการใช้ตามสถานภาพการสมรสพบว่า กลุ่มคนโสดทัง้หญิงและชายมีการใช้ 
Facebook มากท่ีสดุ โดยมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 50 

และเม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้ พบวา่ผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ร้อยละ 33.53 จะเข้าไป
พูกคุยกับเพ่ือนหรือคนรู้จัก ร้อยละ 32.34 เข้าไปเพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 11.98 ตอบ
ความคิดเห็นตา่ง ๆ ร้อยละ 11.38 ใช้เล่นเกมส์ ร้อยละ 6.59 ใช้ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ และร้อยละ 4.19 
ใช้เพ่ืออพัโหลดรูปภาพ 

 
2.2.6  ปัญหาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์   
ส่ือสังคมออนไลน์อาจไม่เป็นกลาง สามารถท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทัง้ด้าน

ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของสมาชิกหรือผู้ รับส่ือสังคมออนไลน์ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้อาจมีทัง้
ข้อดีและข้อเสียและไมส่ามารถควบคมุได้ กรณีท่ีเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ ผู้สร้างข้อมลูสามารถ
เปล่ียนแปลง แก้ไข และสามารถก าหนดเง่ือนไข ความรับผิดชอบ การควบคุมเนือ้หาสาระได้ 
ขณะท่ีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ผู้ เผยแพร่ไม่สามารถเป็นผู้ก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบเองได้ แตผู่้ให้บริการส่ือสงัคมออนไลน์จะเป็นผู้ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบเอง ผู้ใช้
จงึไมส่ามารถเปล่ียนแปลงข้อมลูได้ ซึง่มีทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

ส่ือสงัคมออนไลน์มีความเป็นทางการและควบคุมการท างานได้น้อย ขาดความยืดหยุ่น 
แต่เปิดกว้าง ท าให้ขาดความร่วมมือ ขาดการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม การส่ือสารและการ

http://www.computerlogy.com/
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แลกเปล่ียนข้อมูล มีการเคล่ือนไหวรวดเร็วกว่าส่ือในรูปแบบเดิม ท าให้สามารถสร้างกระแสต่อ
สงัคมในด้านต่าง ๆ ทัง้กระแสท่ีดีและไม่ดี การละเมิดลิขสิทธ์ิและสิทธิส่วนบุคคล อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ รวมทัง้อาจเป็นภยัคกุคามทางความมัน่คง (พิรงรอง รามสูต รณะนนัทน์, 2547) แต่
เป็นความท้าทายของหนว่ยงานของรัฐหรือหนว่ยงานท่ีเป็นทางการท่ีจะน ามาประยกุต์ใช้ 

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงานอาจมีข้อจ ากัด เพราะต้องก าหนดบทบาทของ
หน่วยงานของตนว่าอยู่ในฐานะต าแหน่งใดในสังคมออนไลน์  โดยหากก าหนดระดับความเป็น
ทางการในการส่ือสารในสงัคมออนไลน์ไว้สูง โอกาสท่ีจะเข้าถึงของผู้ ใช้จะน้อยลงไปด้วย แตห่าก
ก าหนดระดบัความเป็นทางการในการส่ือสารของสงัคมออนไลน์ไว้ในระดบัต ่า ความน่าเช่ือถือของ
หน่วยงานก็จะลดลงตามไปด้วย ดงันัน้ การน าส่ือสงัคมออนไลน์ไปใช้ในหน่วยงาน จะต้องรักษา
ระดบัระหวา่งการใช้ประโยชน์ การให้ข้อมลู และความเป็นกลางทางการเมือง หากกรณีท่ีข้อมลูใน
ส่ือสงัคมออนไลน์กลายเป็นประเด็นร้อน บางครัง้ต้องอธิบายหรือแก้ไขความถกูต้องเพ่ือไม่ให้เกิด
ความขดัแย้ง (Williamson, 2013b, pp. 10-11) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สงัคมในปัจจบุนัส่ือสงัคมออนไลน์เข้ามามีบทบาททางการเมืองเพิ่ม
มากขึน้ ดงัจะพบได้จากปรากฎการณ์ทางการเมืองในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีพบเห็นกนัอยู่แทบทกุวนั 
แตเ่น่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงไปรวดเร็ว
มาก มีนวตักรรมทางการส่ือสารในส่ือสงัคมออนไลน์เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ การส่ือสารทาง
การเมืองของไทยจะต้องปรับรูปแบบการส่ือสารให้สอดรับกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัจะท าให้
ช่องทางในการส่ือสารทางการเมืองหลากหลายและเข้าถึงประชาชนมากขึน้ ซึ่ง อินเทอร์เน็ตมีม 
(Internet Meme) ถือเป็นช่องทางในการส่ือสารทางการเมืองท่ีส าคญัอีกช่องทางหนึ่งในส่ือสงัคม
ออนไลน์ 

 
2.2.7  ส่ือใหม่ (New Media) 
เป็นส่ือท่ีเอือ้ให้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารท าหน้าท่ีส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็นการ

ส่ือสารสองทาง และส่ือยงัท าหน้าท่ีส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไป
พร้อมกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยีของส่ือดัง้เดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสมัพนัธ์ 
ท าให้ส่ือสามารถส่ือสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นส่ือแบบประสม 
(Multimedia) ปัจจุบนัส่ือใหม่พัฒนาขึน้หลากหลาย ท่ีเป็นท่ีรู้จักและนิยมกันมากขึน้ (Burnett & 
Marshall, 2003, pp. 40-41) 
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บทบาทของเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบนั เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียมเพ่ือการส่ือสาร 
โครงขา่ยโทรศพัท์ อปุกรณ์ภาพและเสียงมีผลกระทบตอ่ "ส่ือแบบดัง้เดิม" (Traditional Media)  ซึ่ง
ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ท าให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า "การปฏิวตัแิห่ง
ระบบตวัเลข" (Digital Revolution)  ท าให้ข้อมลูข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรูปลกัษณ์ใด เช่น ข้อความ
เสียง ภาพเคล่ือนไหว รูปภาพ หรืองานกราฟิก ได้ปรับเปล่ียนให้เป็นภาษาอีกชนิดหนึ่งเป็นรูปแบบ
เดียวกันทัง้หมด คือ สามารถอ่านและส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วยัง
สามารถน าเสนอในลกัษณะใดก็ได้ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน  ความเปล่ียนแปลงนี ้ถกู
เรียกขานว่า "การท าให้เป็นระบบตวัเลข" หรือ "ดิจิไทเซชัน่" (Digitization)  ด้วยระบบท่ีมีการท าให้
เป็นระบบตวัเลข เป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งท่ีท าให้เกิด "ส่ือใหม่" (New Media) ขึน้ เป็นส่ือท่ีมี
ลกัษณะเก่ียวข้องกับระบบตวัเลข เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบการสะท้อนกลบั หรือ “อินเตอร์ 
แอคทีฟ” (Interactive) คาดหวงักนัวา่ส่ือใหม่ จะสามารถตอบสนองความต้องการของ "ผู้แสวงหา
ข้อมลูขา่วสาร" (Seeker) ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าส่ือแบบดัง้เดมิ  เน่ืองจากส่ือใหมไ่มมี่ ข้อจ ากดั 
ในด้านเวลา (Time) และเนือ้ท่ี (Space) เหมือนอย่างเคยเป็นข้อจ ากัดของส่ือแบบดัง้เดิมมาก่อน 
(สรุสิทธ์ิ วิทยารัฐ, 2545) 

ส่ือใหม่จึงเป็นระบบการส่ือสารหรือเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดับโลก 
ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) บริการระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) 
บริการข้อมลูออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial On-line Service) เป็นหลกั  

2.2.7.1  ความหมาย มีนกัวิชาการทางนิเทศศาสตร์ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
ได้ให้นิยามความหมายของ “ส่ือใหม”่ ทัง้ท่ีเหมือนและแตกตา่งกนัไป ดงันี ้

เควิน้  คาวาโมโต้  (Kawamoto, 1997) ได้ให้ความหมายของ "ส่ือใหม่" (New 
Media) ว่าหมายถึง ระบบการส่ือสาร หรือระบบท่ีมีการเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครือข่าย
ในระดบัโลก  

Wertime and Fenwick (2008) มีแนวคิดเก่ียวกับ ส่ือใหม่  (New Media) และ
การตลาดดิจิทัล และนิยามส่ือใหม่ว่าหมายถึง เนือ้หา (Content) ท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดย
ลักษณะส าคัญของเนือ้หาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) 
ได้แก่ 

1)  อิสระจากข้อจ ากดัด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนือ้หาท่ี
อยูใ่นรูปแบบดจิิทลัท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับและสง่ขา่วสารได้ในเวลาท่ีตนต้องการ และไม่
จ าเป็นต้องชมเนือ้หาตา่งๆ ตามเวลาท่ีก าหนด 
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2)  อิสระจากข้อจ ากดัด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) 
เนือ้หาในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนือ้หาท่ีรับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกในเวลาอนัรวดเร็วท าให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกรับ หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของบคุคลแต่
ละคน 

3)  อิสระจากข้อจ ากดัด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนือ้หาท่ีสามารถ 
ย่อหรือปรับขยายขนาดหรือเครือข่ายได้ เช่น การปรับเนือ้หาให้เหมาะสมส าหรับการเผยแพร่ทั่ว
โลก หรือปรับให้เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายเฉพาะเจาะจงก็ได้ 

4)  อิสระจากข้อจ ากดัด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนือ้หาแบบ 
ดจิิทลัไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบ หรือลกัษณะท่ีตายตวั ส่ือดัง้เดิม เช่น สปอร์ตโฆษณามาตรฐานทาง
โทรทศัน์ถกูก าหนดวา่ต้องมีความยาว 30 วินาที ส่ือสิ่งพิมพ์ต้องมีคร่ึงหน้าหรือเต็มหน้าเป็นต้น แต่
ส่ือดิจิทลั เช่น ไฟล์วิดีโอภาพท่ีถ่ายจากกล้องในโทรศพัท์มือถือแล้วน าลงไปไว้ในเว็บไซต์จะต้องมี
ความยาวก่ีวินาที หรือมีความละเอียดของไฟล์เป็นเทา่ไหร่ก็ได้ เป็นต้น 

5)  อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนือ้หามาสู่ยุคนักบริโภคริเร่ิมสร้าง 
และควบคุมเนื อ้หาเอง (From Marketer-driven to Consumer-initiated, Created and Controlled) 
ด้วยพฒันาการเทคโนโลยีดิจิทลั ท าให้เจ้าของส่ือไม่อาจควบคมุการแพร่กระจายของส่ือได้เหมือน
อดีต เนือ้หาท่ีพบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของ YouTube และส่ือผสมใหม่ ๆ อาจ
สร้างสรรค์จากผู้ บริโภคคนใดก็ได้ เกิดเป็นเนือ้หาท่ีสร้างจากผู้ บริโภค (Consumer-created 
Content) หรือเป็นค าพูดแบบปากต่อปากฉบบัออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)ท่ีแพร่กระจาย
ไปอยา่งรวดเร็ว 

ซึ่งสอดคล้องกบั ขวญัฤทยั สายประดิษฐ์ (2546, น. 43) กล่าวถึงคณุลกัษณะของ
ส่ือใหม่ว่า ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตามความต้องการ เปิดรับสาร
ของผู้ รับสารมากท่ีสุด เพราะส่ือใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบรรจุเนือ้หาของ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ มีการค้นหาข้อมลูท่ีต้องการง่าย อนัจะสง่ผลให้เกิดความส าเร็จใน
งานเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า อีกทัง้ยังใช้คุณสมบัติของระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ผสมผสานส่ือตา่ง ๆ ท่ีเรียกวา่ส่ือผสมผสาน 

2.2.7.2  ประเภทของส่ือใหม่ หมายถึง รูปแบบเนือ้หาแบบดิจิทลัท่ีพบเห็นในปัจจบุนั 
และมีแนวโน้มว่าจะมีบทบาทส าคญัมากยิ่งขึน้ในอนาคต โดยส่ือใหม่แต่ละประเภทมีความโดด
เด่นและแตกต่างกันตามประโยชน์และวตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือประเภทส่ือใหม่  สามารถสรุปได้
ดงันี ้(ปิยะพร เขตบรรพต, 2553, น. 9)  
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1) เว็บไซต์ (Website) 
2) อินเทอร์เน็ต (Internet) 
3) อีเมล (E-mail) 
4) เทคโนโลยีส าหรับอปุกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคล่ือนท่ี (Mobile Platform) 

5) วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง 

6) ซีดีรอมมลัตมีิเดีย 

7) ซอฟต์แวร์ 

8) บลอ็กและวิกิ 

9) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
10) ตู้ให้บริการสารสนเทศ 

11) โทรทศัน์โต้ตอบ 

12) อปุกรณ์พกพาหรืออปุกรณ์เคล่ือนท่ี เชน่ โทรศพัท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์ 

13) นวนิยายแบบข้อความหลายมิต ิ(Hypertext Fiction) 

จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่าส่ือใหม่ (New Media) หมายถึง ส่ือท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรือส่ือดัง้เดิม มาเป็นระบบดจิิทลั ท าหน้าท่ีสง่สาร
ได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน เช่น Internet Website, E-book,  
E-mail เป็นต้น และสามารถตอบสนองความต้องการข้อมลูข่าวสารได้อยา่งอิสระมากขึน้ ซึง่ในการ
วิจยัครัง้นีจ้ะพัฒนาต้นแบบส่ือใหม่เพ่ือดแูลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเลือกพัฒนาเฉพาะส่ือ Mobile 
Platform 

2.2.7.3 ประโยชน์ท่ีได้จากส่ือใหม่ จากการศกึษางานวิจยัและบทความของขวญัฤทยั 
สายประดษิฐ์ (2546, น. 50-51) สามารถสรุปประโยชน์ท่ีได้จากส่ือใหม ่(New Media) ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) สามารถท าให้ค้นหาค าตอบในเร่ืองบางอย่างได้ โดยการเปิดหวัข้อไว้ 
ก็จะมีผู้สนใจและมีความรู้แสดงความคดิเห็นไว้มากมาย 

2) ชว่ยประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ยในการบริหารข้อมลู 
3) ช่วยสนับสนุนในการท า E-commerce เป็น รูปแบบการค้าบน

อินเทอร์เน็ตท่ีสัง่ซือ้สินค้าได้ทนัที โดยไมต้่องใช้ Catalog อีกตอ่ไป 
4) สามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้

หลากหลายกลุม่เปา้หมาย เผยแพร่ไปยงักลุม่เปา้หมายจ านวนมากได้ในระยะเวลาพร้อม ๆ กนั 
5) สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้ทัว่ประเทศและทัว่โลก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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6) ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทศัน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนือ้ท่ีให้
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เพราะเม่ือเทียบค่าใช้จ่ายกับส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร 
หนงัสือพิมพ์และภาพยนตร์แล้วมีอตัราคอ่นข้างจะถกูกวา่ 

7) ส่ือใหม่ยงัเป็นส่ือท่ีมีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง จึงท าให้ผู้ ใช้
สามารถโต้ตอบได้ทนัที  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การท่ีน าส่ือใหม่เข้ามาใช้งานในปัจจุบนันัน้จะท าให้ สามารถเข้าถึง
ผู้ รับสารได้มากขึน้  เปิดกว้างให้กับทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
ข้อจ ากัดของส่ือแบบเดิมไม่สามารถท าได้  มีความทนัสมยัมากขึน้ สามารถโต้ตอบส่ือสารได้แบบ 
Real-time ไมต้่องเสียเวลาเดนิทาง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไมต้่องพึง่บคุคลอ่ืน  

 

2.2.8  อินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) 
1)  ความหมายของมีม ค าว่า “มีม” หรือ Meme ถือก าเนิดขึน้ในปี ค.ศ. 1976 โดย

นกัชีววิทยาสายวิวฒันาการนิยม (Evolutionary Biologist) ชาวองักฤษช่ือ Richard Dawkins ซึ่ง
เสนอค านีใ้นหนังสือช่ือ The Selfish Gene ท่ีตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1976 โดยเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
วิวฒันาการของมนษุย์อนัเป็นผลมาจาก “ยีน” 

ค าว่า Meme เป็นการลดรูปจากค าว่า Mimeme ในภาษากรีกโบราณ ส่วนนิยาม
ของ Meme ฉบับ Dawkins นัน้แปลว่า “พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีแพร่กระจายจากคนสู่คนใน
วฒันธรรมเดียวกนั” ลอกเลียนแบบหรือท าซ า้กัน แต่ไม่เหมือนกนัไปทัง้หมด โดยอาจมีผสมผสาน
และปรับเปล่ียน (Mix & Match) พฤตกิรรมลกัษณะเดียวกนัไปเร่ือย ๆ  

สรุปได้ว่า ตามแนวทางของ Dawkins นัน้มองว่ามีม (Meme) เป็นหน่วยย่อยของ
การสง่ตอ่วฒันธรรม (Unit Cultural Transmission) นัน่เอง 

2)  ความหมายของอินเทอร์เน็ตมีม อินเทอร์เน็ตมีมเป็นการกระจายขา่วสาร รูปภาพ 
เสียง ท่าทาง เร่ืองตลก หรืออ่ืน ๆ ท่ีได้รับความนิยม ผ่านช่องทางเครือข่ายสงัคม (social network) 
เว็บบอร์ด หรืออ่ืน ๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยมีจุดเร่ิมต้นจากบุคลหนึ่งไปยงัอีกบุคลหนึ่ง ปากต่อปาก 
กลุ่มคนสู่กลุ่มคน ยกตวัอย่างเช่น หากสมยัก่อนเร่ืองตลกหรือเร่ืองข ามาก ๆ ไม่ว่าจะดีแคไ่หน จะรับรู้
ในสงัคมเล็ก ๆ เท่านัน้ เน่ืองจากสงัคมแบบเดมิเป็นสงัคมแคบ ๆ ยากท่ีจะกระจายเร่ืองราวออกไปสู่
สงัคมอ่ืนได้ แตท่กุวนันีโ้ลกของอินเทอร์เน็ตท าให้สงัคมกว้างไปทัง้โลกหากมีประเดน็ใดท่ีก าลังเป็น
กระแสและได้รับความนิยมสูง จะถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งเลยทีเดียว 
ตัวอย่างเช่น แพล้งกิง้ ฮาเล็มเชค วลีเด็ด “เอาอยู่” เป็นต้น ท่ีกล่าวมาข้างต้น เม่ือน ามาให้
ความหมายแล้วมีผู้ให้ความหมายแตกตา่งกนัไป ดงันี ้
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อินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) คือ แนวความคิดหรือกระแสท่ีเผยแพร่ไปทั่ว
อินเทอร์เน็ต  เป็นค าท่ีหมายถึงการแพร่กระจายของเนือ้หาจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง หรือเป็น
ปรากฏการณ์การแพร่ อินเทอร์เน็ตมีมถือเป็นรูปแบบศิลปะชนิดหนึ่ง โดยพืน้ฐานท่ีสุดแล้ว 
อินเทอร์เน็ตมีมคือการแพร่กระจายผ่านทางไฟล์ดิจิตอลหรือไฮเปอร์ลิงก์จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง
โดยวิธีตา่ง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ บล็อก บริการเครือข่ายสงัคม เมสเซนเจอร์ 
เนือ้หามกัจะเป็นการพูดหรือเร่ืองตลก ข่าวลือ ภาพตดัต่อ หรือภาพต้นฉบบั เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ 
หรือแอนิเมชนั หรือข่าวไม่ปกติ รวมถึงอ่ืน ๆ อีกมากมาย อินเทอร์เน็ตมีม อาจจะมีการแปรเปล่ียน 
ไม่ว่าจะผ่านค าวิจารณ์ มีการลอกเลียนแบบ หรือการท าล้อเลียน หรือแม้กระทั่งการสะสมข่าว
เก่ียวกับตวัมันเองไปเร่ือย ๆ อินเทอร์เน็ตมีมมีแนวโน้มว่าจะเกิดและแพร่กระจายอย่างหนัก ใน
บางครัง้อาจได้รับความนิยมได้ภายในไมก่ี่วนั (Shifman & Thelwall, 2009) 

อินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) คือ แนวความคิดหรือกระแสท่ีเผยแพร่ไปทั่ว
อินเทอร์เน็ต เป็นค าท่ีหมายถึงการแพร่กระจายของเนือ้หาจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง หรือเป็น
ปรากฏการณ์การแพร่ผา่นทางไฟล์ดิจิตอลหรือไฮเปอร์ลิงก์จากคนหนึง่ไปอีกคนหนึ่ง   โดยวิธีตา่งๆ 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ บล็อก บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นต้น โดยเนือ้หา
มกัจะเป็นการพูดหรือเร่ืองตลก, ข่าวลือ, ภาพตดัต่อ, หรือภาพต้นฉบบั เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ หรือ
แอนิเมชนั หรือขา่วไมป่กต ิและอ่ืน ๆ (“รู้จกักบัอินเทอร์เน็ตมีม,” 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) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) ก าลังเป็นกระแสท่ีได้รับ
ความนิยมและมีการน ามาแพร่หลายกนับนโลกอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเผยแพร่ไปยงัผู้สนใจไป
ทัว่โลกและรับรู้ได้เท่าทนักันทัง้หมด ซึ่งปัจจบุนัเทอร์มีมได้รับความนิยมเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ตามอตัรา
การใช้งานและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  

3) การเกิดอินเทอร์เน็ตมีม การก้าวเข้าสู่ย ุคของอินเทอร์เน็ต ( Internet) ด้วย
คณุลกัษณะของอินเทอร์เน็ตและความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานดิจิทลั 
ท าให้การรับส่งข้อมูลท าได้ง่ายขึน้มาก การกระจายตวัของวฒันธรรมตามค านิยามเร่ือง Meme 
ของ Dawkins (1976) จึงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 

เดิมทีนัน้ Meme มีลักษณะการกระจายตัวตาม “สังคม/วัฒนธรรม” ของมนุษย์ 
เช่น หมู่บ้านหรือชุมชน แล้วขยายไปยังเมือง ประเทศ ทวีป) แต่เม่ืออินเทอร์เน็ตมีสภาพเป็น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Living+Meme
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“สงัคม” ขนาดมหึมาท่ีคนทั่วโลกสามารถส่งรับและกระจายข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นคน
ประดษิฐ์ Meme กนัมากมายย้อนตัง้แตส่มยั BBS และเลยมาจวบจนถึงยคุของการใช้อินเทอร์เน็ต  

องค์ประกอบทางเทคนิคของ Internet Meme สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วน
ของการสร้างสรรค์งาน (ใช้เคร่ืองมือจ าพวก Photoshop หรือโปรแกรมแต่งภาพเป็นหลกั แตภ่ายหลงั
ก็มีเคร่ืองมือจ าพวก Meme Generator เฉพาะกิจมากมาย) และส่วนของการแพร่กระจายงาน (ซึ่งก็
อิงกับ Social Network หรือชุมชนเป็นหลัก โดยมีโปรแกรมพืน้ฐาน เช่น Facebook, Twitter, 
YouTube, 4chan, 9gag, Cheeseburger ฯลฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5  แสดงตวัอยา่งอินเทอร์เน็ตมีมช่ือ LOLCats (แมวทา่แปลกและมีค าบรรยาย) 
แหล่งท่ีมา:  Smosh, 2010. 
 

จุดเร่ิมต้นของอินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) มีจุดเน้นท่ีความสนุกสนานหรือ
ความตลกขบขนัเป็นหลกั โดยอาจยึดโยงกับกระแสในโลกความเป็นจริง เช่น ล้อเลียนดาราหรือ
ภาพยนตร์ หรืออาจเป็นการสร้างเร่ืองราวเฉพาะตวัท่ีไม่ซ า้ใครขึน้มาบนอินเทอร์เน็ต เช่น การ์ตนู
ออนไลน์อย่าง xkcd หรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มแบบ 4chan/reddit ฯลฯ ซึ่งหากลองหารายช่ือ
อินเทอร์เน็ตมีมท่ีได้รับความนิยมสงูและคนทัว่ไปคอ่นข้างคุ้นเคยกนัดีในระยะหลงั ๆ แล้วจะมีการ
พัฒนาขึน้ เป็นจ านวนมาก เช่น   Harlem Shake, Planking, Arrow in My Knee, Gangnam 

http://www.smosh.com/smosh-pit/photos/30-best-lol-cats-ever
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Style, Rebecca Black แตบ่รรดาอินเทอร์เน็ตมีมท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมายาวนาน เช่น LOLCats, Epic 
Fail, Rage Comics, Nyan Cat เป็นต้น 

 

 
 
ภาพท่ี 2.6  แสดงอินเทอร์เน็ตมีมหน้ากากขาวกาย ฟอว์กส์ (Guy Fawkes Mask) 
แหล่งท่ีมา:  “ปรากฏการณ์หน้ากากขาว,” 2556. 
 

อย่างไรก็ตาม ขณะนีมี้เว็บไซต์เกิดมาเพ่ืออธิบาย “อินเทอร์เน็ตมีม (Internet 
Meme)” ตวัอย่างเช่น  KnowYourMeme เกิดขึน้มา หากมีผู้สนใจว่ามุขหรือมีมแปลก ๆ อะไรบ้าง 
และเกิดขึน้ได้อยา่งไร โดยเฉพาะของตา่งประเทศท่ีสามารถเข้าไปอา่นกนัได้ 

4)  อินเทอร์เน็ตมีมกบัการเมือง เราจะเห็นการล้อเลียนทางการเมืองในรูปแบบตา่ง ๆ 
เสมอ โดยเฉพาะการ์ตนูล้อเลียนการเมืองท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งถ้าเป็นกรณีของเมืองไทยอาจ
มองไปไกลถึง “งิว้การเมือง” หรือ “ขบวนพาเหรดล้อการเมือง” ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ในคราวการแข่งขนัฟุตบอลประเพณีของทุกปี แต่ในยุคอินเทอร์เน็ตท่ี
โลกกว้างไกล นักการเมืองจึงถูกน ามาล้อเล่นกันเฉกเช่นเดียวกับดารา นกัร้อง นกัแสดง ฯลฯ ซึ่ง
หากนกัการเมืองท่านใดมีช่ือเสียงมาก ก็จะมีภาพล้อเลียนมาก และมีเร่ืองราวในอินเทอร์เน็ตมาก
ขึน้เป็นธรรมดา แต่จะให้ล้อเลียนกันมากจนกลายเป็นมีมนัน้ยากพอสมควร เพราะจะต้องขึน้กับ
บคุลิกลกัษณะของนกัการเมืองคนนัน้ ๆ ท่ีต้องเปิดกว้างและด ู“เข้าถึงได้” จากประชาชนทัว่ไปด้วย 
ด้วยเหตุนีจ้ึงไม่ค่อยพบว่านักการเมืองสายทฤษฎี สุขุม นุ่มลึกแบบคุณชวน หลีกภัย หรือคุณ
จาตรุนต์ ฉายแสง โดนล้อเลียนมากนกั หรือแม้แตน่กัการเมืองไทยระดบัผู้น าเอง เชน่ ดร.ทกัษิณ  ชิน
วตัร นางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร นายอภิสิทธ์ิ เชชาชีวะ นายสเุทพ เทพสบุรรณ นายณฐัวฒุิ ไสยเกือ้  

http://knowyourmeme.com/
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นายจตพุร พรมพนัธุ์ ฯลฯ ก็น่าจะโดนตดัตอ่ภาพในลกัษณะ “ตลกขบขนั” น้อยกวา่ “การโจมตีทาง
การเมือง” ท่ีหวงัผลให้คนเกลียดชงัหรือมีภาพลบตอ่นกัการเมืองฝ่ายตรงข้าม 

หากนบัเฉพาะนกัการเมืองไทย คนท่ีน่าจะถูกล้อเลียนในเชิงตลกขบขนั แต่ไม่ถือ
เป็นการโจมตีทางการเมือง หากไม่กล่าวถึงกรณีของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมปัจจุบนัแล้ว ก็น่าจะมีแค่คณุชูวิทย์ ท่ีมีภาพลกัษณ์แนว ๆ “เข้าถึงได้” “เล่นหวั
ได้” และถกูน ามาล้ออยูบ่อ่ยครัง้ แถมบางทีเจ้าตวัก็เลน่เองเสียด้วย ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7  แสดงภาพอินเทอร์เน็ตมีมล้อเลียนนายชวูิทย์ กมลวิศิษฏ์ 
แหล่งท่ีมา:  ณฐัญา เนตรหิน, 2556. 

 
จากภาพท่ี 2.7 เป็นภาพของนายชวูิทย์ กมลวิศิษฎ์ ท่ีโพสต์ในเฟซบุ๊กล้อเลียนการ

รับหน้าท่ีฝ่ายค้านของตนเองว่าฝ่ายค้านก็มีประโยชน์ หากสามารถจีจุ้ด ติดตามฝ่ายบริหาร และ
ค้านอยา่งมีเหตผุลได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) เป็นพฤติกรรมของคนท่ีมีอยู่แล้วใน
สงัคม มีลกัษณะเป็นคา่นิยมหรือวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม  ท่ีมีการน ามาตกแตง่หรือล้อเลียนกนัทาง
อินเทอร์เน็ต ซึง่สามารถกระจายไปทัว่ทกุมมุโลกได้อยา่งรวดเร็วนัน่เอง 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=638514962861903&set=a.193325407380863.52551.193319037381500&type=1&stream_ref=10
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2.2.9  อินเทอร์เน็ตกับการเมืองไทย 
การขยายตวัของกระบวนการโลกาภิวตัน์และอินเทอร์เน็ต ได้มีอิทธิพลท่ีสร้างผลกระทบ

ต่อสังคมไทยทัง้ในทางตรงและทางอ้อม อนัเน่ืองมาจากการหลัง่ไหลของ “ทุนนิยมสมัยใหม่” ท่ี
เกิดขึน้ทัว่โลก สง่ผลให้ทนุนิยมโลก การค้าระหวา่งประเทศ หรือธุรกิจข้ามชาติ เข้ามามีบทบาทตอ่
การเมืองไทย เกิด “การหลั่งไหลของทุนและข้อมูลข่าวสาร” เข้าสู่ทุกส่วนของประเทศไทย ส่ือ
อินเทอร์เน็ตก็จะแทรกซึมเข้าสู่ทุกต าบล ทุกท้องถ่ิน เช่น ในปัจจุบนัได้มีการท า “โครงการส ารวจ
ความคิดเห็นประชากรทั่วโลก” หรือ แพลนเน็ตโปรเจคท์ (www.planetproject.com) โดยส่ง
อาสาสมคัรลงพืน้ท่ีทกุประเทศทัว่โลกพร้อมคอมพิวเตอร์พกพา เพ่ือท าการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชากรโลกในเร่ืองตา่งๆ ด้วยค าถามเดียวกนัโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลาง ซึง่การส ารวจครัง้นี ้
จะเน้นประชากรโลกท่ีไมรู้่จกัเทคโนโลยีเลย  

อิทธิพลของกระแส “โลกาภิวตัน์” และ “การเปิดเสรี” ท่ีเกิดขึน้และได้ขยายวงกว้างทัว่โลก
เช่นนี ้ท าให้การส่ือสารโทรคมนาคมมีความสะดวก ติดต่อกนัง่ายขึน้จึงส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารมี
ความรวดเร็ว และมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั่วโลก หรือเกิดเป็นลักษณะ “หมู่บ้านโลก” (Global 
Village) และ “วัฒนธรรมโลก” (Global Culture) ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอัน
เน่ืองมาจากการส่ือสารท่ีรวดเร็วเสมือนอยู่ในชุมชนหรือประเทศเดียวกัน ท าให้เกิดการส่งผ่าน
วัฒนธรรมผ่านส่ือทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ จากประเทศตะวันตกท่ีมีพืน้ฐานทางวัฒนธรรม
แตกต่างกับสังคมไทย ทัศนคติและค่านิยมสมัยใหม่แบบตะวันตกจะหลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยท่ี
ยงัคงมีทศันคติ ค่านิยมและวฒันธรรมแบบดัง้เดิมอยู่ จึงเกิดความขดัแย้งทางวฒันธรรมน ามาซึ่ง
ปัญหาสงัคมต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการมีเพศสมัพนัธ์ของเยาวชนก่อนวยัอนัควร การใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการติดต่อเพ่ือค้าประเวณี  ปัญหาเยาวชนถูกมอมเมาด้วยเกม
คอมพิวเตอร์  

ทางด้านการเมืองนโยบายของพรรคการเมือง ตลอดจนรัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตกนัอย่างกว้างขวาง ดงัเช่น กรณี
ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยท่ีพยายามเสนอนโยบายในการใช้เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ประเทศ เช่น มีนโยบายท่ีจะให้ต าบลตา่ง ๆ ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างระบบการ “พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์” (E-commerce) ขายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนโยบายท่ีส าคญัของ
รัฐบาลชดุปัจจบุนั รวมทัง้การน าสมาร์ทการ์ด (Smart Card) มาใช้แทนท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน
ในแบบเดิมเพ่ือรองรับระบบพลเมืองอิเล็กทรอนิกส์ (E-citizen) อันเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-government) และพฒันาไปสู่สงัคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society) ซึง่เป็นสงัคมท่ีมี
พืน้ฐานอยู่บนความรู้ข้อมูลข่าวสาร (Knowledge-based Society) ผ่านการเรียนรู้ทางเครือข่าย
สารสนเทศ (E-learning)  

ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารดงัเช่นปัจจุบันการมีอิทธิพลเหนือเครือข่ายสารสนเทศมีส่วน
ส าคญัท่ีจะช่วยในการได้มาและรักษาอ านาจทางการเมืองไว้ การพัฒนาองค์กรทางการเมืองใน
ระบบทนุนิยมสมยัใหม่ จึงท าให้อ านาจการเมืองเข้าไปโยงใยกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจมากยิ่งขึน้ 
การชิงชยัทางการเมืองด้วยการหาเสียงเชิงประชาสมัพนัธ์อย่างในอดีต เร่ิมเบี่ยงเบนไปสู่ “การหา
เสียงในเชิงการโฆษณา” เพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มมาแทนท่ี การหาเสียงด้วย
การลงทนุจึงขยายตวัออกไปเป็นลกัษณะธุรกิจการเมือง และใช้กลอบุายคล้ายคลึงกบัการโฆษณา
ทางธุรกิจ ผู้สมคัรรับเลือกตัง้จงึไม่ได้แตกตา่งไปจากสินค้าท่ีถกูน ามาเสนอขายด้วยย่ีห้อ โดยพรรค
การเมืองเป็นเสมือนบริษัทธุรกิจท่ีต้องวางแผนทางการตลาดเพ่ือรักษาตลาดของการเลือกตัง้ไว้ 
ดงันัน้การหาเสียงจึงมีลกัษณะเดน่เช่นเดียวกบัแบบแผนการโฆษณาผู้บริโภค ตวัผู้ มีสิทธิเลือกตัง้
โดยตรงในฐานะผู้ บริโภคเพ่ือให้เข้าใจและยอมรับผู้สมัครรับเลือกตัง้  (สินค้า) ภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมือง (ย่ีห้อ) และกิจกรรมซึ่งเป็นผลงานท่ีผ่านมารวมทัง้กิจกรรมในอนาคตหลงัจากได้รับ
เลือกตัง้แล้ว  

2.2.9.1  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลกระทบกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการการส่ือสารได้พฒันาจนกระทั่งถึงยุคแห่งการ
ปฏิวตัิการส่ือสาร เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคปัจจุบนันัน้ท าให้อุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง 
กลายเป็นเร่ืองท่ีไร้ความหมาย การมีโทรศพัท์ท าให้เราสามารถท่ีจะติดต่อส่ือสารกับบุคคลท่ีอยู่
ห่างไกลได้ตลอดเวลา ระบบโทรทศัน์ท าให้เราเห็นและได้ยินเร่ืองราวท่ีอยู่ไกลตวัภายในเวลาอัน 
รวดเร็วยิ่งขึน้ การเกิดขึน้ของการถ่ายทอดรายการสดผ่านดาวเทียมท าให้คนท่ีอยู่ห่างไกลจาก
เหตกุารณ์นบัเป็นหม่ืน ๆ ไมล์ได้เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาจริงอย่างแทบไม่น่าเช่ือ อาจ
กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีการส่ือสารนัน้เข้ามาช่วยขยายประสบการณ์ด้านการรับสมัผสัของมนษุย์ให้
กว้างขวางออกไป น ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงทัง้ในศกัยภาพและพลังอ านาจอิทธิพลของส่ือ จน
แม้กระทั่งพรมแดน กองทัพและอ านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐไม่สามารถเป็นก าแพงขวางกัน้ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของการส่ือสารผ่านทางคล่ืนอากาศ (Airwave) และคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า (Eledtromagnetic) อนัได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงัเช่นท่ี ชยัอนนัต์ สมุทวณิช 
(2544) กล่าวไว้ว่า การเดินทางของข้อมูลข่าวสารสามารถเคล่ือนท่ีได้อย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิด
ความจริงฉับพลนัท่ีสมัผสัได้ (Virtual Reality) ใยแก้วน าแสงน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ท่ี 
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Bit เข้ามาแทนท่ี Atom เทศะ (Space) แยกออกได้จากสถาน (Place) ก่อให้เกิดเทศะท่ีไร้สถาน 
(Space without Place) เชน่ เว็บไซต์ซึง่มีท่ีตัง้อยูบ่นท่ีวา่งเสมือนจริง หรือ “Cyber Space” นัน่เอง  

เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีการพัฒนาก้าวหน้าไปไม่หยุดยัง้นัน้มีความสัมพันธ์กับ
อ านาจด้านการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ และสงัคมอย่างใกล้ชิดและเม่ือมีการปฏิวตัิด้าน
เทคโนโลยีการส่ือสารแบบใหม่ ๆ ขึน้จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในลกัษณะใหม่ ๆ ตามมา 
ทัง้นีส้ามารถอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวได้โดยใช้ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวัก าหนด (Technology 
Determinism) เป็นกรอบในการอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

การพฒันาการของเทคโนโลยีการส่ือสารกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมตามทฤษฎี
เทคโนโลยีเป็นตวัก าหนด สามารถอธิบายการส่ือสารทางการเมืองของกลุ่มประชากรท่ีใช้ศกึษาใน
งานวิจัยชิน้นี ้โดยจะใช้ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวัก าหนด อธิบายภาพรวมของงานวิจยั กล่าวคือ 
เทคโนโลยีการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน้ เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
ถือได้ว่าเป็นผลมาจากการปฏิวตัิครัง้ท่ี 4 คือการปฏิวตัิระบบอิเล็กทรอนิคส์ ดิจิตอล อนัอาจมีผล
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงบางประการในสังคม ซึ่งการเปล่ียนแปลงนีจ้ะมีผลต่อการพัฒนา
ทางด้านการเมืองในทางตรง อนัจะส่งผลไปถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมต่อไป ใน
ท้ายท่ีสดุการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมนัน้ก็อาจก่อให้เกิดผลตอ่การพฒันาการเมืองใน
ทางอ้อม และน าไปสู่การพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารได้อีกครัง้หนึ่งโดยสามารถสรุปให้เห็นได้ดงั
ภาพท่ี 2.8 
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ภาพท่ี 2.8  แสดงตวัแบบการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการส่ือสารตอ่การเปล่ียนแปลงการเมือง 

เศรษฐกิจ และสงัคม  
 

จะเห็นได้ว่าระบอบประชาธิปไตยสมยัใหม่ ปรากฏการณ์ในการเกิดขึน้ของ “พืน้ท่ี
สาธารณะ” (Public Sphere) ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างรัฐกับประชาสงัคมเป็นสิ่งส าคญั
และเป็นพืน้ท่ีซึ่งท าหน้าท่ีรับประกนัว่า การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคนในสงัคม
ในเชิง วิพากย์นัน้จะถูกท าให้เป็นสถาบนัท่ีมั่นคง ชนชัน้กลางจะเข้ามามีบทบาทส าคญัในพืน้ท่ี
สาธารณะ ท าให้พืน้ท่ีดังกล่าวสามารถสะท้อนประโยชน์ของสาธารณะและใช้เป็นเวทีในการ
วิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบอ านาจรัฐโดยสาธารณชน ความต้องการพืน้ท่ีสาธารณะกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือท่ีจะสะท้อนสิ่งท่ีเรียกว่า “เจตน์จ านงส่วนร่วม” (General Will) ตามแนววิธีแบบ
สญัญาประชาคมอนัจะท าหน้าท่ีเป็นตวัก าหนดทิศทางของสงัคม ในรูปของนโยบายสาธารณะใน
การบริหารจัดการกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพราะมิฉะนัน้แล้ว สังคม
ประชาธิปไตยนัน้ก็จะไม่สามารถด ารงอยู่ได้ และอาจจะกลบักลายไปเป็นสงัคมท่ีอ านาจทางการ
เมืองตกอยู่ในความควบคุมของคนบางกลุ่มจ านวนหนึ่งเท่านัน้  พืน้ ท่ีสาธารณะนอกจาก
จ าเป็นต้องด ารงอยู่เพ่ือท าหน้าท่ีดงักล่าวแล้ว ยงัต้องได้รับการพฒันาไปตามบริบททางการเมือง 
สงัคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย มิฉะนัน้จะก่อให้เกิดช่องวา่งระหวา่งพืน้ท่ีสาธารณะกบัการ
เปล่ียนแปลงนัน้ อาจสง่ผลให้ประชาธิปไตยไร้ประสิทธิภาพและไม่สามารถบรรลเุปา้หมายของการ
เสริมสร้างและรักษาไว้ซึง่สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของคนในสงัคม  

ขณะเดียวกันหากพืน้ท่ีสาธารณะมีพัฒนาการท่ีก้าวล า้เกินบริบทเหล่านัน้ พืน้ท่ี
สาธารณะอาจไม่ใช่พืน้ท่ีสาธารณะท่ีมุ่งสู่ผลประโยชน์ส่วนรวมก็ได้ เพราะคนบางกลุ่มอาจมี
อิทธิพลในการตดัสินใจท่ีประกอบขึน้เป็นความคิดเห็นสาธารณะมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ การให้เสรีภาพ

อินเตอร์เน็ต 
พฒันาการทาง

เศรษฐกิจและสงัคม 

พฒันาการ 
ทางการเมือง 

การสื่อสาร 
สองทาง 

ความรู้ 
ทศันคติ คา่นิยม ความเชื่อ 
การมีสว่นร่วมทางการเมือง 
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ในการส่ือสาร อาจน าไปสู่การท่ีบคุคลบางกลุ่มมีอิทธิพลในการก าหนดมติสาธารณะมากกว่ากลุ่ม
อ่ืน และท าให้ขาดความเสมอภาคอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การส่ือสารทางเดียวโดยส่ือท่ี
เป็นเชิงรูปแบบ” (Formal Mass) ซึ่งพืน้ท่ีสาธารณะถูกลดบทบาทให้กลายเป็นเพียงตลาดหรือ
ผู้บริโภคส่ือเหลา่นีเ้ท่านัน้ โดยไมไ่ด้มีส่วนก าหนดเนือ้หาของส่ือเหลา่นีแ้ต ่อย่างใด อนัเป็นบทเรียน
จากสงัคมเผด็จการ ท าให้เราไม่สามารถปล่อยให้พืน้ท่ีสาธารณะถกูควบคมุโดยรัฐ ขณะเดียวกัน
บทเรียนจากสงัคมประชาธิปไตยทุนนิยมปัจจบุนัก็ท าให้เราไม่สามารถปล่อยให้ “พืน้ท่ีสาธารณะ
ตกอยู่ภายใต้กลุ่มทุนขนาดใหญ่” ได้เช่นกัน การน าเอาส่ืออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการส่ือสารสองทาง
มาใช้เป็นพืน้ท่ีสาธารณะสมัยใหม่ท่ีทันกับการเปล่ียนแปลงของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม และเป็นส่ือท่ีมีราคาถกูปัจเจกบคุคลทัว่ไปสามารถเป็นเจ้าของได้ ก็อาจป้องกนัและลดการ
ผกูขาดส่ือหรือพืน้ท่ีสาธารณะของกลุม่ทนุขนาดใหญ่ลงไป  

ส าหรับผลกระทบของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีต่อระบบการเมืองท่ีเห็นได้อย่าง
ชดัเจนประการหนึง่คือ เทคโนโลยีการส่ือสาร เช่น โทรทศัน์และเทปวีดีทศัน์มีสว่นยบัยัง้อ านาจของ
ผู้ปกครองท่ีเป็นเผด็จการไว้ได้ ในปัจจบุนันีเ้ป็นเร่ืองยากมากท่ีกลุ่มทหารไมว่่าจะเป็นท่ีไหนในโลก
ก็ตามท่ีท่ีจะท าการปฏิวตัิ ในยุคท่ีข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายไปได้ทัว่ทุกมุมโลกในเวลา
อนัรวดเร็ว ในยคุก่อนการปฏิวตัิในประเทศใดก็เป็นเร่ืองส่วนตวัของประเทศนัน้ แตใ่นยคุปัจจบุนัมี
ระบบการส่ือสารเช่ือมโยงโลกทัง้โลกเข้าไว้ด้วยกัน การปฏิวตัิในประเทศหนึ่งอาจส่งผลตอ่การถูก
ต่อต้านจากประเทศอ่ืนด้วยเช่นในกรณีท่ีเกิดการรัฐประหารของคณะ รสช.ในประเทศไทย เม่ือ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 หรือการท่ี รัฐบาลไทยปราบปรามประชาชนท่ีชุมนุมเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในเหตกุารณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้น ดงันัน้ในปัจจบุนัและอนาคตจะมี
ผู้ปกครองท่ีเป็นเผด็จการน้อยลงรวมทัง้พวกเขาจะไม่สามารถควบคมุการไหลของข่าวสารได้อีก
ต่อไป ระบบเทคโนโลยีการส่ือสารแบบกระจายอ านาจ เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี โทรสารและ 
อินเทอร์เน็ต นัน้จะท าให้ปัจเจกชนมีอ านาจมากขึน้และท าให้พวกเขาสามารถท่ีจะตดิตามเร่ืองราว
ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีรัฐบาลจะติดตามเร่ืองราวของประชาชนเสียอีก ดงัท่ี 
เอนก เหลา่ธรรมทศัน์ได้เรียกการชมุนมุประท้วงครัง้นัน้วา่ “ม็อบมือถือ” หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ ได้ว่า
พฒันาการของเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้มีช่องทางการส่ือสารมากยิ่งขึน้ ประชาชนจึงมีทางเลือก
ในการรับรู้ข่าวสารเพิ่มมากขึน้ด้วย ตวัอย่างเช่น ในเหตกุารณ์จราจลท่ีจตุรัสเทียนอนัเหมินในปี 
ค.ศ. 1989 นัน้ นกัศกึษาชาวจีนในซานฟรานซิสโกสามารถส่งขา่วสารท่ีรายงานโดยส านกัขา่วของ
สหรัฐอเมริกา ผ่านทางเคร่ืองโทรสารกลบัไปให้เพ่ือนท่ีอยู่ในประเทศจีนได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึน้บ้าง
ในเหตกุารณ์ครัง้นัน้ เน่ืองจากในขณะนัน้รัฐบาลจีนเซ็นเซอร์ขา่วสารในส่ือมวลชนจีนทัง้หมด  
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การเลือกตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย เม่ือปี ค.ศ. 1999 เป็นอีกตวัอย่างท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงผลกระทบของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีต่อระบบการเมือง ประชาชนชาวอินโดนีเซียท่ีอยู่
ภายใต้การปกครอง ในระบอบเผด็จการมาเป็นเวลาอนัยาวนานได้กระตือรือร้นท่ีจะไปใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตัง้ อนัเป็นผลมาจากการได้รับรู้จากการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากโลกภายนอก ท าให้
พวกเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้ท่ีถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ของประชาธิปไตย หรือในวาระ
ครบรอบ 10 ปีของการจราจล ท่ีจตรัุสเทียนอนัเหมิน เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 ซึง่ชาวจีนทัว่
โลกต่างมีปฏิกิริยาต่อรัฐบาลจีนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็เป็นอีกตวัอย่างหนึ่งของผลกระทบ
จากเทคโนโลยีการส่ือสารต่อระบบการเมืองในแง่ของการท าให้เกิดจิตส านึกร่วมหรือปฏิกิริยา
ย้อนกลบัในรูปแบบตา่ง ๆ โดยไมค่ านงึถึงพรมแดนทางด้านภมูิศาสตร์  

ดังนัน้อาจกล่าวได้ว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีการส่ือสาร ในยุคของส่ือ
อินเทอร์เน็ตนัน้ ส่งผลต่อระบบสงัคมการเมืองในแง่ของการเพิ่มช่องทางเลือกในการรับรู้ข่าวสาร
ของประชาชนให้มากขึน้ ส่วนในระดบัปัจเจกบคุคลนัน้พฒันาการของเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้
เกิดการเรียนรู้ เกิดทัศนคติตลอดจนจิตส านึกทางการเมืองในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งร่วมกันโดยไม่มี
ข้อจ ากดัในเร่ืองพรมแดน รัฐบาลและอ านาจอธิปไตยอีกตอ่ไป  

2.2.9.2  บทบาทของอินเทอร์เน็ตทางการเมือง  แอลวิน และ เฮดี ทอฟเฟลอร์ 
ชีใ้ห้เห็นว่า ประชาธิปไตยโดยมีตวัแทนนัน้ เป็นประดิษฐ์กรรมทางการเมืองท่ีตอบสนองตอ่ปัญหา
ของการมีส่วนร่วมสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ได้ดีมากเพราะสามารถเปิดช่องทางปฏิกิริยาย้อนกลบั
ระหว่างชนชัน้สูงสุดกับประชาชนชัน้ล่างในสังคมโดยผ่านสภาผู้ แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม 
ประชาธิปไตยก็ไม่สามารถแก้ปัญหาดัง้เดมิท่ีเป็นปัญหาพืน้ฐานทางการเมือง นัน่ก็คือ ปัญหาด้าน
โครงสร้างอ านาจ ไม่ว่าจะมีระบบพรรคการเมืองหรือระบบผู้ แทนราษฎร สังคมก็ยงัมีโครงสร้าง
อ านาจท่ีแบง่ออกเป็นชนชัน้น าระดบัตา่ง ๆ และการเลือกตัง้ตวัแทนประชาชนจึงเป็นเพียงวิธีการท่ี
กลุ่มผู้น าเหลา่นีใ้ช้ในการรักษาอ านาจไว้ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมีหลกัประกนัว่า ประชาชน
ยงัมีทางเลือกและสามารถแสดงออกซึ่งการเลือกนีไ้ด้อย่างเป็นระบบ มีระยะเวลาท่ีแน่นอน มีการ
ลงคะแนนลับ พวกตนยังคงเป็นใหญ่ในแผ่นดินอยู่ สามารถเลือกผู้ น าไม่เลือกผู้ น าได้ เป็นต้น 
ประชาชนได้รับโอกาสให้เลือกระหว่างผู้ สมัครจากพรรคต่าง  ๆ กล่าวคือ กระบวนการโต้ตอบ
ติดต่อกันระหว่างประชาชนท่ีแท้จริงส่วนใหญ่กับชนชัน้น าหยุดอยู่แค่นัน้ แต่ชนชัน้น าได้สร้าง
กระบวนการต่อเน่ืองขึน้มาระหว่างชนชัน้น าด้วยกันเอง คือ กระบวนการทางสภาและทางการ
บริหาร ซึ่งประชาชนโดยทัว่ไปมีส่วนรับรู้หรือเก่ียวข้องน้อยมาก มีแตก่ลุ่มผลประโยชน์และบรรษัท
ใหญ่ ๆ เทา่นัน้ท่ีเข้าไปอยูใ่นกระบวนการนี ้ 
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การออกเสียงลงคะแนนโดยอาศยัหลกัของเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตย
ดงัท่ีท ากันอยู่นัน้ เป็นเพียงจ านวนและเชิงปริมาณ มิได้บ่งบอกถึงคุณภาพของทัศนะแต่อย่างใด 
แต่หลกัเกณฑ์นีก็้ยงัถือปฏิบตัิกันไปเร่ือย ๆ เพราะฝ่ายข้างน้อยโดยทัว่ไปแล้วมกัขาดอ านาจท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลสะเทือนตอ่ระบบการเมือง แตใ่นปัจจบุนัในโลกแห่งข้อมลูข่าวสารท่ีเหตกุารณ์หนึ่ง  ๆ 
สามารถส่งผลตอ่คนทัง้โลกได้ดงัท่ีกล่าวในข้างต้น เสียงข้างน้อยท่ีมาจากชุมชนไม่ว่าจะชุมชนใน
แอฟริกา ลาตินอเมริกา อเมริกาเหนือ เอเชีย ตลอดจนในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นบัวนัก็ยิ่งได้รับ
การยอมรับถึงสิทธิท่ีจะอยูร่อดและอยู่ดีมากขึน้ในสถานการณ์ใหม่นี ้เชน่ โครงการ Planet Project 
ทางเลือกท่ี แอลวิน และเฮดี ทอฟเฟลอร์ เสนอก็คือ การปรับปรุงระบบการเมืองท่ีสามารถ
ผสมผสานระหว่างกฎของเสียงข้างมาก (Majority Rule) กับพลังของเสียงข้างน้อย (Minority 
Power) ได้ ระบบการเมืองของคล่ืนลกูท่ีสามนีก็้คือระบบท่ีเน้นความส าคญัของเสียงข้างน้อย ให้
อ านาจกับเสียงข้างน้อยโดยมีการเสริมให้มีประชาธิปไตยกึ่งโดยตรง (Semi-direct Democracy) 
คือ แทนท่ีจะยดึติดอยู่กบัการอาศยัสภาท่ีมาจากการเลือกตัง้ และด าเนินการตดัสินใจภายใต้กรอบ
ของกระบวนการทางรัฐสภาแตเ่พียงอย่างเดียว ก็จะต้องให้เสียงข้างน้อยกลุ่มต่าง  ๆ สามารถร่วม
แสดงความคดิเห็น ก าหนดนโยบาย และตรวจสอบการท างานได้ด้วย  

จากการศึกษาของยุทธพร อิสรชยั (2547, น. 1-16) พบว่าในยุคของโลกไร้พรมแดน
ยคุของสงัคมข้อมูลข่าวสาร สถาบนัและระบบการเมืองจะต้องกระจายอ านาจและมีกระบวนการ
ตดัสินใจจากล่างสู่บน และจะต้องเป็นการปกครองท่ีเน้นความส าคญัของเสียงข้างน้อย ไม่ใช่การ
ปกครองท่ีเน้นอ านาจเด็ดขาดของเสียงข้างมากแต่เพียงอย่างเดียว การน าเอาส่ืออินเทอร์เน็ตมา
เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ปกครองและประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง ก็จะช่วยสร้าง
เสรีภาพในการส่ือสารให้แก่ประชาชนท่ีจะเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารประเทศได้ง่ายท่ีสุด ซึ่ง
สอดคล้องกบัเหตผุลในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการเมือง ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3  แสดงเหตผุลท่ีกลุม่ตวัอยา่งใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวการเมือง 
 

เหตผุล คะแนนเฉล่ีย อนัดบัท่ี 
เป็นชอ่งทางการส่ือสารท่ีมีเสรีภาพสงู 2.02 1 
เป็นชอ่งทางของประชาชนท่ีจะเสนอแนวความคดิเห็นตอ่
ผู้บริหารประเทศได้ง่ายท่ีสดุ 

2.84 2 

เป็นชอ่งทางการส่ือสารท่ีปลอดภยัเป็นสว่นตวั 3.22 3 
เป็นขา่วท่ีไมเ่ผยแพร่ผ่านส่ืออ่ืน 3.69 4 
สามารถติดตามขา่วสารได้ทกุเวลาท่ีต้องการ 4.54 5 
ราคาถกู 6.29 6 
สารมารถตดิตามขา่วสารได้มากกวา่ส่ืออ่ืน 6.45 7 
ให้รายละเอียดได้มากกวา่ท่ีได้จากส่ืออ่ืน ๆ 6.96 8 
 
แหล่งท่ีมา:  ยทุธพร อิสรชยั, 2547. 
 

จากตารางท่ี 2.3 จะพบว่า เหตผุล 5 อนัดบัแรกท่ีใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ี
เก่ียวการเมือง คือ (1) เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีเสรีภาพสูง (2) เป็นช่องทางของประชาชนท่ีจะ
เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารประเทศได้ง่ายท่ีสุด (3) เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีปลอดภัยเป็น
สว่นตวั (4) เป็นข่าวท่ีไม่เผยแพร่ผ่านส่ืออ่ืน และ (5) สามารถติดตามข่าวสารได้ทกุเวลาท่ีต้องการ 
ตามล าดบั ส่ืออินเทอร์เน็ตอนัเป็นส่ือท่ีมีราคาถูกจึงมีความได้เปรียบส่ืออ่ืน  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่ือโทรทศัน์และวิทยุ ท่ีมีข้อจ ากดัในด้านเวลาท่ีซือ้ขายกนัด้วยราคาท่ีสงูมากท าให้เกิดข้อจ ากดัใน
การน าเสนอขา่วตา่ง ๆ จงึไม่สามารถเสนอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้อยา่งสมบรูณ์และมีเนือ้หาสาระ จาก
เง่ือนไขดงักล่าว ท าให้ส่ือโทรทศัน์สามารถท าได้เพียงการน าเสนอ “ภาพจ าลองขา่ว” (Semblance 
of Information) เทา่นัน้  

ในปัจจุบนัจึงได้มีการน าเอาส่ืออินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในทางการเมืองเพิ่ม
มากขึน้โดยเฉพาะการท่ีพรรคการเมืองและผู้สมคัรรับเลือกตัง้ได้ใช้เว็บไซต์ในการรณรงค์หาเสียง 
นอกจากนีย้งัมีเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองต่าง ๆ ท่ีมีกระดานสนทนา (Webboard) หรือห้อง
สนทนา (Chat Room) เพ่ือให้ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามา “ตัง้ประเด็น” และมีการแสดงความคดิเห็น
ถกเถียงต่อประเด็นการเมืองนัน้ อันเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง โดยกระดานสนทนาทาง
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การเมืองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสนทนา (Discussion Group) บนกระดานข่าวอินเทอร์เน็ต หรือ 
Internet Message Boards (IMBs) แต่การสนทนา แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่ข่าวสาร
ทางการเมืองเหล่านัน้ กลบัมิได้มีการตรวจสอบควบคมุอย่างเพียงพอ หากพิจารณาแล้วจะพบว่า 
สภาวการณ์ทางสงัคมปัจจบุนัก าลงัด าเนินไปในทิศทางของ “ตลาดเสรี” ท่ีอ านาจทางการเงินและ
ทนุกระจกุตวัอยู่ในมือของคนจ านวนน้อยท่ีสามารถสัง่การหรือครอบง าการตดัสินใจของคนจ านวน
มากได้ ขณะท่ีสถานการณ์ระหว่างสงัคมกบัส่ือมวลชนก็ก าลงัด าเนินไปในแบบเดียวกนั กล่าวคือ 
ส่ือและการโฆษณาสินค้าโดยผ่านทางส่ือเหล่านีก้ าลังเข้ามามีอ านาจครอบง าสังคมในลักษณะ
เดียวกับท่ีบริษัททุนข้ามชาติขนาดใหญ่เข้ามามีบทบาทในการก าหนดระดับราคาและความ
ต้องการสินค้าในตลาด และก าหนดทิศทางความเห็นความเช่ือ แม้แตท่ศันคตขิองผู้คนก็ถกูก าหนด
ไปในทิศทางท่ีส่ือและผู้ มีอ านาจ เช่น นกัธุรกิจการเมือง ต้องการให้เป็น เพราะการเติบโตและความ
แข็งแกร่งของส่ือสอดคล้องกับความเช่ือของสังคมท่ีว่าจะน ามาซึ่งพืน้ท่ีอันกว้างขวางในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเสรี แต่เม่ือส่ือถูกผูกขาดโดยกลุ่มคนเพียงไม่ก่ีคน การแข่งขัน
ระหว่างส่ือในการน าเสนอความคิดเห็นท่ีแตกต่างหรือขัดแย้งกันย่อมมีน้อยลงตามล าดับ ส่ือ
ทัง้หลายถูกท าให้เสนอข้อมูลแบบเดียวกัน การวิเคราะห์ท านองเดียวกัน ผลท่ีเกิดขึน้จาก
ความก้าวหน้าของวิทยาการการส่ือสารก็อาจท าให้ความคิดความเข้าใจของมนุษย์มิได้อยู่ในรูป
ของ “แนวความคิด” (Concepts) หรือการสร้างนามธรรมความคิด (Abstract Mental Constructs) แต่
ความนึกคิดของมนุษย์จะถูกก าหนดในรูปแบบของ “ภาพลักษณ์” ท่ีถูกท าให้เห็นมิได้มีเร่ืองของ
ความคิดความเข้าใจมาเก่ียวข้องมากนกั ไมส่ามารถจะให้ความคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ ถ้าจะให้ได้
ก็เป็นความคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ของคนอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏผ่านส่ือ หรือเป็นลกัษณะของ “การถูกส่ือ
คิดแทน ” นั่น เองแต่การตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลจากองค์กรท่ี เก่ียวข้อง เช่น 
คณะกรรมการการเลือกตัง้กลบัมีน้อยมาก 

นอกจากนี ้เม่ือกลุม่ตวัอยา่งได้รับขา่วสารก็มีความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัพอสมควร
เท่านัน้ และยังต้องมีการน าเอาข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากส่ืออินเทอร์เน็ตมาคิดวิเคราะห์ความ
ถกูต้องนา่เช่ือถือบอ่ยมาก ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.9 
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ภาพท่ี 2.9  แสดงระดบัความเช่ือถือข่าวสารทางการเมืองจากส่ืออินเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอยา่ง 
แหล่งท่ีมา:  ยทุธพร อิสรชยั, 2547. 
  

จากภาพท่ี 2.9 แสดงการน าข่าวสารทางการเมืองท่ีกลุ่มตัวอย่างได้รับจากส่ือ
อินเทอร์เน็ต มาคดิวิเคราะห์ถึงความถกูต้องและความนา่เช่ือถือ (ยทุธพร อิสรชยั, 2547) 

ในประเด็นของการมีองค์กรตรวจสอบควบคมุ จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
ประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางการส่ือสารสงูได้ก่อตัง้องค์กรอิสระท่ีท าหน้าท่ีดแูลกิจการการส่ือสาร 
คือ “คณะกรรมาธิการกลางการส่ือสาร” (Federal Communications Commission: FCC) เป็น
องค์กรอิสระท่ีเป็นตวัแทนของรัฐบาลสหรัฐฯ รับผิดชอบโดยตรงต่อสภาคองเกรส FCC ก่อตัง้ขึน้
โดยกฎหมายการส่ือสาร ค.ศ. 1934 และถูกก าหนดให้มีหน้าท่ีดูแลก ากับการส่ือสารระหว่างรัฐ
และระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ การส่ือสารทางสาย ดาวเทียม และเคเบิล ซึ่ง
อ านวยการโดย คณะกรรมาธิการ 5 คน ท่ีได้รับแตง่ตัง้จากประธานาธิบดีและได้รับการรับรองจาก
วฒุิสภา มีวาระสมยัละ 5 ปียกเว้นเม่ือก าหนดให้ไม่มีก าหนดวาระ ประธานาธิบดีแตง่ตัง้ให้หนึ่งใน
คณะกรรมาธิการนัน้เป็นประธาน และห้ามไม่ให้มีกรรมาธิการท่ีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกนั
เกิน 3 คน และห้ามไม่ให้ผู้ ท่ี มีผลประโยชน์ในธุรกิจท่ีจะต้องเก่ียวข้องกับการท างานของ
คณะกรรมาธิการ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ “คณะกรรมการจดัสรรคล่ืนวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ” 
(กทช.) ของไทยท่ีก าลงัด าเนินการสรรหาคณะกรรมการอยู ่  
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2.2.9.3  แนวโน้มของการน าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ทางการเมืองของไทยใน
อนาคต ในประการนี ้ยุทธพร อิสรชัย (2547) เห็นว่ากระแสโลกาภิวตัน์ยังคงจะเป็นกระแสหลัก
ของการเปล่ียนแปลงสงัคมไทยในอนาคต ทัง้นีก้ระแสโลกาภิวตัน์จะมีทิศทางและแนวโน้ม 4 ด้าน
ใหญ่ ๆ กลา่วคือ  

1) กระแสโลกาภิวตัน์ยงัคงขยายตวัตอ่ไปอย่างรวดเร็ว โดยจะแปรสภาพ
กลายเป็นกระแสภูมิภาคหรือการร่วมมือระดับภูมิภาค (Regionalization) มากขึน้ โดยมีอนุ
ภมูิภาคเป็นหนว่ยส าคญัของการร่วมมือกนัเพ่ือแขง่ขนักบัภมูิภาคหรืออนภุมูิภาคอ่ืน ๆ  

2) กระแสโลกาภิวตัน์เกิดขึน้จากแรงผลกัดนัทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกระจายตวัของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสารคมนาคม สิ่งท่ีเกิดขึน้ควบคูก่ัน
ไปในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็คือ (1) โลกาภิวัตน์ด้านการเงิน (2) โลกาภิวัตน์ด้านอุปสงค์ 
และ (3) โลกาภิวตัน์ด้านการแขง่ขนั  

3) กระแสโลกาภิวตัน์จะก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของ
สงัคมโลกแบบใหม่มากขึน้ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศซึง่อาศยัการทตูเป็น
กระบวนการเจรจา มาเป็นความสัมพันธ์สามเส้าระหว่างรัฐต่อรัฐ บรรษัทต่อบรรษัทและรัฐต่อ
บรรษัท ทัง้นีโ้ดยมีความสมัพนัธ์ 3 ด้านพร้อมกนัไปคือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการ
แขง่ขนั  

4) โลกาภิวตัน์มีแนวโน้มท่ีจะน าไปสู่การปกป้องตลาดของประเทศท่ีมี
การพฒันาอตุสาหกรรมสงู และส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือประเทศอตุสาหกรรมใหมจ่ะต้อง
เผชิญปัญหาส าคญัท่ีประเทศเหลา่นีไ้ด้แก่  

(1) ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการผลิตระดับโลกกับระดับ
ภูมิภาค เพราะต้นทุนด้านแรงงานจะลดความส าคญัลง และความใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์ จะมี
ความส าคญัเพิ่มขึน้ 

(2) การผลิตจะเน้นความส าคญัของขอบเขตการผลิต (Economies 
of Scope) ซึ่งได้แก่ การผลิตสินค้าท่ีหลากหลายด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่ ในขณะเดียวกันก็ลด
ความส าคญัของการผลิตท่ีเน้นปริมาณของสินค้า (Economies of Scale) ดงันัน้ระบบการผลิตจึง
จะเน้นการเพิ่มพูนโอกาสท่ีจะปรับปรุงการผลิตและลักษณะของสินค้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขจ า
เพราะของอปุสงค์ และตลาดจ าเพาะระบบการผลิตจงึจะต้องมีความคล่องตวัปรับเปล่ียนง่าย  

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่งในการ
เตรียมรับกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต การเลือกเทคโนโลยีในอนาคตมิใช่เป็นเพียงการตดัสินใจ
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ทางวิชาการหรือทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้ หากเป็นการตัดสินใจท่ีมีมิติทางเศรษฐกิจการเมือง 
สงัคมและวฒันธรรมควบคูไ่ปด้วย เพราะในสงัคมหนึ่ง ๆ นัน้ แตล่ะสว่นยอ่มมีลกัษณะพืน้ฐานทาง
สงัคมท่ีแตกตา่งกนั อิทธิพลของกระแส “โลกาภิวตัน์” และ “การเปิดเสรี” ท่ีเกิดขึน้และได้ขยายวง
กว้างทัว่โลกเช่นนี ้ท าให้การส่ือสารโทรคมนาคมมีความสะดวก ติดต่อกันง่ายขึน้จึงส่งผลให้การ
รับรู้ข่าวสารมีความรวดเร็ว และมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัทัว่โลก หรือเกิดเป็นลกัษณะ “หมู่บ้านโลก” 
และ “วฒันธรรมโลก” สง่ผลให้เกิดความขดัแย้งทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการส่ือสารท่ีรวดเร็ว
เสมือนอยู่ในชุมชนหรือประเทศเดียวกัน ท าให้เกิดการส่งผ่านวัฒนธรรมผ่านส่ือทันสมัย จาก
ประเทศตะวันตกท่ีมีพืน้ฐานทางวฒันธรรมแตกตา่งกับสงัคมไทย ทศันคติ ค่านิยมสมยัใหม่แบบ
ตะวนัตกจะหลัง่ไหลเข้าสู่สงัคมไทยท่ียงัคงมีทศันคติ คา่นิยมและวฒันธรรมแบบดัง้เดิมอยู่ จึงเกิด
ความขดัแย้งทางวฒันธรรมน ามาซึ่งปัญหาสงัคมต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการมีเพศสมัพนัธ์
ของเยาวชนก่อนวยัอนัควร การลอ่ลวงผ่านทางส่ืออินเทอร์เน็ต ปัจจยัทางการเมืองท่ีส าคญัท่ีสดุใน
ยคุข้อมลูขา่วสาร จะมิใชร่ะบอบการเมืองหรือเสถียรภาพทางการเมือง หากแตเ่ป็นรูปแบบใหมข่อง
ความสมัพันธ์ข้ามรัฐ การเปล่ียนแปลงอ านาจทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม 
จากรัฐไปเป็นบรรษัทข้ามชาติ การส่ือสารผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตและลอดรัฐ เช่น การค้า
ชายแดน และการติดตอ่ของประชาชนท่ีมีเชือ้ชาติ ภาษา วฒันธรรมใกล้เคียงกันซึ่งแตก่่อนถูกกีด
กัน้โดยเขตแดนตามหลกัอธิปไตยของรัฐ ย่อมก่อให้เกิดสภาพการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
และความสมัพนัธ์ด้านอ านาจระหวา่งรัฐ สถาบนัทางสงัคม ชมุชน และปัจเจกชน  

ความแตกต่างท่ีส าคัญอย่างยิ่งระหว่างรัฐในปัจจุบันและรัฐในอนาคต คือ รัฐ
ปัจจุบันต้องการควบคุมและครอบง าประชาชนภายใต้อ านาจอธิปไตยของรัฐ ซึ่งมีอาณาเขตท่ี
แน่นอนขึน้ต่ออ านาจศูนย์กลาง แต่รัฐในอนาคตจะตกอยู่ในสภาวการณ์ท่ีไม่อาจควบคุมและ
ครอบง าประชาชนได้ เพราะการข้ามรัฐจะเป็นปรากฏการณ์ท่ีกลายเป็นเร่ืองธรรมดา ชุมชนใน
อนาคต จะเป็นชุมชนท่ีไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับสถานท่ีแต่จะเป็นชุมชนเสมือนจริง หรือ Cyber 
Space เชน่ ชมุชนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

ดงัเช่นท่ี ชยัอนนัต์ สมุทวนิช (2544) ได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า ความแตกต่างกันระหว่าง
ประเทศท่ีมีการวดัและจดัล าดบักนัในรูปของ Human Development Index (HDI) และ Gender–
Related Development Index (GDI) นัน้ ยงัไม่พอเพียง หากควรมีการจดั Technology–Related 
Development Index (TDI) อีกด้วย เพราะในปัจจบุนัปัจจยัส าคญัท่ีสดุอย่างหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความ
แตกต่างกันระหว่างประเทศก็คือ การมีเทคโนโลยีและการไม่มีเทคโนโลยี ในศตวรรษหน้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีความส าคญัต่อมนุษย์ชาติมากขึน้กว่าท่ีเคยเป็นมาในศตวรรษท่ี
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แล้ว อาจกล่าวได้วา่ตวัของมนัเองนัน้นอกจากจะมีความส าคญัแล้ว ผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งจะมีความส าคญัมากเป็นพิเศษ  

ในอดีตการพัฒนาเป็นการพฒันาโดยรัฐแต่อ้างว่ากระท าเพ่ือประชาชน แนวโน้ม
ในอนาคต คือ การปรับเปล่ียนไปเป็นการพฒันาของประชาชน เพ่ือประชาชนและโดยประชาชน 
เม่ือเป็นเช่นนีโ้ลกยคุใหมจ่งึจะให้ความส าคญัตอ่การมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่าท่ีเคยเป็นมา
และเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านตวัแทน โลกอนาคต
จงึจะไม่แยกประชาธิปไตยกบัการพฒันาออกจากกนั แตจ่ะเช่ือมโยงกนัโดยประชาชนจะได้รับการ
ยอมรับจากรัฐว่าเป็นปัจจัยส าคญัของความส าเร็จแห่งการพัฒนา โดยภาครัฐและภาคธุรกิจจะ
ยอมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มตวั แทนท่ีจะตกเป็นฝ่ายรับหรือเป็น
เหย่ือของการพฒันาแตเ่พียงฝ่ายเดียว  

ลกัษณะของชมุชนใหม่นี ้จะเปล่ียนแปลงไปโดยสิน้เชิง เพราะชมุชนยคุใหม่แม้จะ
อยู่ คนละพืน้ท่ี มีภาษาต่างกัน เชือ้ชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างกัน แต่ก็มีการเช่ือมโยงกัน 
โดยมีความสนใจ รสนิยม ตลอดจนการเก่ียวโยงกับประเด็นปัญหาท่ีเห็นร่วมกัน ต้องการแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั ชมุชนแบบใหมนี่จ้ะเกิดขึน้มากมายหลากหลายซ้อนไปกบัครอบครัวและชมุชนแบบ
ดัง้เดิม โดยท่ีครอบครัวยงัคงเป็นสถาบนัหลกั รัฐจะมีหน้าท่ีใหม่คือ สานสมัพนัธ์ระหวา่งครอบครัว
ซึ่งเป็นสถาบนัเก่าแก่กับชุมชนท่ีเกิดขึน้ใหม่ โดยเฉพาะชุมชนท่ีเกิดจากเทคโนโลยีทางการส่ือสาร
หรืออินเทอร์เน็ต  

การเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเคยพบในอดีต เช่น การประท้วง ม็อบ จะหมด
ความส าคญัลงไป แตจ่ะเป็นการเคล่ือนไหวโดยไมจ่ าเป็นจะต้องมีการรวมคนจ านวนมาก หากเป็น
การเคล่ือนไหวผ่านการส่ือสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตซึ่งรัฐไม่อาจควบคมุได้ การเมืองใน
อนาคตจึงจะเป็นการเมืองท่ีมีประเด็นปัญหาหลากหลายและมีกลุ่มผู้ เรียกร้องท่ีชัดเจนแต่จะมี
จ านวนน้อยและกระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่มมวลชนดังท่ีเคยเป็นมาในอดีต ซึ่งในปัจจุบันก็เร่ิม
ปรากฏให้เห็นได้ในรูปของการ “ตัง้ประเด็นสนทนา”ในกระดานสนทนา (Webboard) ห้องสนทนา 
(Chatroom) หรือแม้กระทัง่การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพ่ือสร้างข่าวสร้างกระแสทาง
การเมืองท่ีไม่สามารถจะส่งผ่านส่ืออ่ืน ๆ นอกจากส่ืออินเทอร์เน็ตซึ่งมีเสรีภาพสงู ในประเทศไทย
ปัจจบุนัก็ได้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองมากพอสมควร โดยจะเห็นได้จากการท่ี
พรรคการเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ได้มีเว็บไซต์เพ่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และเป็นช่องทาง
ในการติดต่อส่ือสาร ตลอดจนการมีเว็บไซต์ทางการเมืองต่าง ๆ มากมาย เช่น เว็บไซต์ขององค์กร
พฒันาเอกชน (NGOs) เว็บไซต์ข่าวสารการเมือง แตเ่ม่ือเทียบกบัตา่งประเทศก็ถือได้วา่ยงัคงมีอยู่
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น้อย ตลอดจนระบบการตรวจสอบ ควบคมุก็ยงัคงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้องกับการ
ส ารวจความคดิเห็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่การใช้อินเทอร์เน็ตในการเมืองไทย 

คุณสมบัติด้านความมีเสรีภาพของส่ืออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นส่ือท่ีการตรวจสอบ 
ควบคมุท าได้ยาก นอกจากจะสร้างให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง
ระหวา่งประชาชนกบัรัฐ แตใ่นทางตรงข้าม “การหลัง่ไหลของข้อมลูขา่วสาร” ก็อาจท าให้ประชาชน 
“ถกูครอบง าทางความคิดผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตได้” โดยเฉพาะกระแสความเป็นโลกาภิวัตน์ตามแบบ
ฉบบัอเมริกันท่ีต้องการผลกัดนัให้เกิดการยอมรับแบบฉบบันีใ้นทุก ๆ ด้าน ทัง้การเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม ตลอดจนวิถีชีวิตและวฒันธรรม โดยอาศยักลไกการตลาดตาม “ระบบทนุนิยมข้ามชาติ” จึง
เปรียบเสมือนเป็นระบอบเบ็ดเสร็จประเภทหนึ่ง ท่ีอาศยัการครอบง าโดยอ านาจและอิทธิพลจาก
การหลัง่ไหลของข้อมลูข่าวสาร เพ่ือให้บรรลถุึงสงัคมอุดมคติตามแนวคิดของระบบทุนนิยม ท่ีเน้น
ความส าคญัของวัตถุนิยม (Utopian Materialism of Capitalism) นอกจากนีย้ังมีแนวคิดในการ
น าเอาส่ืออินเทอร์เน็ตมาช่วยในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลงคะแนนเสียงจากกลุ่มผู้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงจากต่างประเทศ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
จดัการเลือกตัง้ในตา่งประเทศ และยงัมีการน าเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการส ารวจความคดิเห็นของ
ประชาชนท่ีมีการท ากนัอยา่งกว้างขวางในปัจจบุนั 

คุณสมบัติด้านความมีเสรีภาพของส่ืออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นส่ือท่ีตรวจสอบและ
ควบคุมได้ยาก นอกจากจะสร้างให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง
ระหว่างประชาชนกับรัฐแล้ว ในทางตรงกันข้าม “การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสาร” ก็อาจท าให้
ประชาชนถกูครอบง าทางความคดิผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตได้ โดยเฉพาะกระแสความเป็นโลกาภิวฒัน์
ตามแบบฉบบัอเมริกนั ท่ีต้องการผลกัดนัให้เกิดการยอมรับรูปแบบนีใ้นทกุ ๆ ด้าน ทัง้ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจนวิถีชีวิตและวฒันธรรม โดยอาศยักลไกการตลาดตามระบบทนุนิยมข้าม
ชาติ จึงเปรียบเสมือนเป็นระบอบเบ็ดเสร็จประเภทหนึ่ง ท่ีอาศัยการครอบง าโดยอ านาจและ
อิทธิพลจากการหลัง่ไหลของข้อมลูข่าวสาร เพ่ือให้บรรลถุึงสงัคมอดุมคติตามแนวคิดของระบบทนุ
นิยม ท่ีเน้นความส าคัญของวัตถุนิยม (Utopian Materialism of Capitalism) นอกจากนีย้ังมี
แนวคิดในการน าเอาส่ืออินเทอร์เน็ตมาช่วยในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผ่านอินเทอร์เน็ต 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงคะแนนเสียงจากกลุ่มผู้ มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงจากต่างประเทศ เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดเลือกตัง้ในต่างประเทศ และยังมีการน าเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการส ารวจ
ความคดิเห็นของประชาชน ทีมีการท ากนัอยา่งกว้างขวางในปัจจบุนั 
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หากได้ส่งเสริมให้พรรคการเมือง หรือผู้ สมัครรับเลือกตัง้ เห็นความส าคัญและ
น าเอาส่ืออินเทอร์เน็ตมาเป็นส่ือในการรณรงค์หาเสียงร่วมกบัส่ือชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การส่งเสริมให้มีการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างผู้สมคัรรับเลือกตัง้ พรรค
การเมือง กบัประชาชนผู้ลงคะแนน เพ่ือให้มีการร่วมแสดงความคดิเห็นในการก าหนดนโยบาย การ
ร่วมตรวจสอบการด าเนินการตามนโยบายของพรรค หรือผู้สมัครรับเลือกตัง้ รวมทัง้มีการสร้าง
ระบบการควบคุมดูแลการหาเสียงผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน 
เน่ืองจากในปัจจบุนัการหลัง่ไหลของทนุนิยมสมยัใหม่ได้ขยายตวัอย่างรวดเร็วและกว้างขวางก็จะ
ท าให้เกิดการเข้ามาของข้อมลูขา่วสารและทนุข้ามชาต ิ 

อย่างไรก็ตาม การน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ก็ต้องมีความระมัดระวังในประเด็นเร่ือง
ความหลากหลายท่วมท้นของข้อมูลท่ีกระจัดกระจายเป็นส่วน  ๆ (Fragmented) และไม่มีการ
เช่ือมโยงทัง้ในด้านกาลและเทศะ (Time and Space) อาจก่อให้เกิดความสับสนต่อการรับรู้ของ
ประชาชน เพราะ ในด้านหนึ่งท าให้ประชาชนไม่สามารถตดัสินใจใด  ๆ ได้ภายใต้กระแสข้อมูล
ดงักลา่วจนอาจน ามาซึ่งความเบื่อหน่ายทางการเมือง หรือตอ่เร่ืองราวขา่วสารทางการเมือง แม้ว่า
ส่ืออาจจะสามารถปลกุเร้ามหาชนให้มีสว่นร่วมกบัประเด็นสาธารณะได้ แตก็่ไมใ่ช่การเข้าไปมีสว่น
ร่วมในลกัษณะของพลเมืองท่ีกระตือรือร้นและมีคณุภาพ (Active and Radical Citizens) แต่การ
ปลกุเร้าในลกัษณะดงักล่าวของส่ือ กลบัน าไปสู่การปลกุระดมฝงูชนให้เข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง
อยา่งขาดสต ิ(Mob)  

ในยคุแห่งข้อมูลข่าวสารหรือยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบนั ข้อมูลข่าวสาร
จึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในฐานะท่ีจะ “สร้างอ านาจและสร้างผลประโยชน์” ให้เกิด
ขึน้กับผู้ ท่ีมี “ความสามารถในการเข้าถึง ครอบครอง และรู้จักใช้งานข้อมูลข่าวสารนัน้” การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จึงปัจจยัส าคญัประการหนึง่ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การด าเนินการ เสนอแนะข้อคิดเห็น ตลอดจนการก าหนดและตรวจสอบการน านโยบายนัน้ไป
ปฏิบตัิ ซึ่งจะเป็นช่องทางการส่ือสารอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะช่วยสร้างอ านาจและผลประโยชน์ให้กับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ หรือเป็นการใช้เทคโนโลยีในพฒันาการเมืองเพ่ือสร้างอ านาจและ
ผลประโยชน์ให้กบัส่วนรวม แทนท่ีจะใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสร้างอ านาจให้กับคนเพียง
สว่นใดส่วนหนึ่งของสงัคมเพ่ือสร้างผลประโยชน์สว่นตวั ด้วยบทบาทของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมี
ความส าคัญมากโดยเฉพาะกระแสท่ีประชาชนต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมี
ความส าคัญต่อการปกครอง จึงควรมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาการเมือง ในปัจจุบันแม้ว่ามีการน าเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาต่าง  ๆ มากมาย แต่ปัญหา
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ทางด้านการเมืองกลบัน ามาใช้แก้ปัญหาน้อยมาก ขณะท่ีการเลือกตัง้และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของระบบการเมืองในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการน าเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออินเทอร์เน็ตมาใช้ในการพฒันาการเมืองการปกครอง
ของไทยให้ดีขึน้ 
  

2.2.10  การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทางการเมืองของไทย  
กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ (2554) เห็นว่า ส่ือสงัคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางการส่ือสารผ่าน

อินเทอร์เน็ต (Internet) โดยท่ีผู้ส่งสารใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ รับสาร
เข้าถึงข้อมลูขา่วสารได้ 

ในปัจจุบนัจะพบว่าส่ือสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้สูงยิ่ง จากข้อมูลเครือข่าย
พลเมืองเน็ต (2553) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2553 มีผู้ ใช้อินเตอร์เพิ่มขึน้สูงถึงร้อยละ 15.52  อตัราการ
ใช้งานบอร์ดแบนด์เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 22 ในขณะท่ีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพิ่มมากขึน้ แม้ว่าในขณะนัน้ยงัมีปัญหาการออกใบอนุญาตเครือข่าย 3G อยู่ก็
ตาม ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับทัศนะของนายต่อบุญ พ่วงมหา (2552) ประธาน
บริหารสนุกดอทคอม (Sanook.com) ท่ีว่า การเกิดขึน้ของชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ ท าให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจมากมาย ซึ่งผู้ ให้บริการส่ือออนไลน์ต้องปรับรูปแบบการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของลกูค้าและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  

การส่ือสารโดยใช้ชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์ในปัจจบุนัก าลงัได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนจ านวนมากมีชอ่งทางการส่ือสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์เป็นของตนเอง 
จนท าให้ส่ือสังคมออนไลน์เติบโตขึน้เป็นอย่างมาก กลุ่มและองค์กรทางการเมืองเองก็ให้
ความส าคัญกับการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยสร้างเครือข่ายส่วนตนขึน้มาเพ่ือเป็น
ส่ือกลางในการส่ือสารระหวา่งกนัและผู้ รับสารท่ีเป็นเปา้หมายของตน 

2.2.10.1  การส่ือสารทางการเมืองโดยส่ือสงัคมออนไลน์ ปัจจุบนันีก้ารสารผ่าน
เครือข่ายส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Network) ก าลงัได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง พรรคการเมือง
ตา่ง ๆ ใช้การเปิดเวทีฐานเสียงกนัอย่างเข้มข้น โดยพยายามใช้ส่ือใหม่ในการหาเสียงเพิ่มมากขึน้ 
เช่น การใช้เทคโนโลยีเช่ือมต่อสัญญาณภาพผ่านส่ือออนไลน์และส่ื อสังคมออนไลน์ การ
ถ่ายทอดสดการหาเสียงผา่นหน้าเฟซบุ๊ก เป็นต้น 

Smith (2011 อ้างถึงใน นันทวิช  เหล่าวิชยา, 2555) ศึกษาเร่ือง “ส่ือสังคม
ออนไลน์กบัการรณรงค์ทางการเมือง”  พบวา่ ในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 
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ค.ศ. 2008 ของนายบารัก โอบามา ได้เปล่ียนรูปแบบการรณรงค์ทางการเมืองมาเป็นการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือเป้าประสงค์ทางการเมือง ทัง้นี ้เปรียบ
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของโอบามาว่าเสมือนกับการใช้ส่ือโทรทศัน์ในการรณรงค์ทางการเมือง
ของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนาดี ้ในปี ค.ศ. 1960 โดยนายโอบามาใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลกั
ในการรณรงค์และส่ือสารกับประชาชนมากท่ีสุดด้วย นอกจากนัน้ Smith ยงัระบุว่า หลงัจากการ
เลือกตัง้ในปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา มีระดบัของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับการรณรงค์ทาง
การเมืองเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

จากผลการศกึษาพบว่านกัการเมืองคนแรกของไทยท่ีมีเว็บไซต์ส่วนตวั คือ พล.อ. 
ชวลิต ยงใจยทุธ จากนัน้นกัการเมืองหลายท่านก็ได้มีเว็บไซต์ส่วนตวัขึน้ จนกระทัง่พฒันาเป็นการ
ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในปัจจบุนั  

จากการศกึษาการเลือกตัง้ใหญ่ของไทยเม่ือปี พ.ศ. 2554 พบว่านกัการเมืองและ
พรรคการเมืองต่างใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการส่ือสารช่องทางหนึ่ง   โดยนายอภิรักษ์         
โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ทางพรรคใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ตัง้แต่ท างาน
วิจัยเพ่ือส ารวจคนในชุมชนเพ่ือก าหนดนโยบายทุก ๆ  ด้าน และใช้ส่ือออนไลน์ทุกช่องทาง ทัง้       
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ ทัง้ในนามพรรคและตวับคุคล โดยคาดว่าน่าจะมี แฟนเพจและผู้ติดตามใน
ทวิตเตอร์กว่า 1 ล้านคน ด้านพรรคเพ่ือไทยนัน้นอกจากใช้เว็บไซต์หลกัแล้ว ยงัส่ือสารผ่านเฟซบุ๊ก
ใน ช่ื อพ รรค เพ่ื อ ไทย  (Pheu Thai Party)  ท่ี  http://www.facebook.com/pheuthaiparty เน้ น
รายงานความเคล่ือนไหวของพรรคเพ่ือไทย กับภาพสญัลกัษณ์พร้อมข้อความว่า “เพ่ือไทยพร้อม 
บริหารประเทศ ขอคิดใหม่ท าใหม่เพ่ือไทยทุกคนอีกครัง้” และมีจ านวนผู้กดถูกใจกว่า 6,000 ราย 
(“การเมืองบกุโซเชียลมีเดีย,” 2554)  

เม่ือท าการค้นคว้าลึกลงไปพบอีกว่า นกัการเมืองหลายคนใช้ส่ือสังคมออนไลน์
เพ่ือส่ือสารกบักลุ่มเปา้หมายของตนอย่างตอ่เน่ือง จนมีผู้ติดตามเป็นจ านวนมาก  โดยเฟซบุ๊กของ
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีแฟนเพจมากกว่าแปดแสนห้าหม่ืนคน ส่วนของนางสาว ยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัร นายกรัฐมนตรีคนท่ี 28 ของประเทศ ก็มีแฟนเพจมากกวา่ห้าแสนคน ซึ่งทัง้สองนัน้ตา่งรายงาน
ความเคล่ือนไหวของตนตลอดเวลา ทัง้การลงพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน และการประชมุสภา ผู้แทนราษฎร 
เป็นต้น  

นอกจากนี  ้นักการเมืองอีกหลายคนต่างมีเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และไลน์ เป็นของ
ตนเอง ซึ่งมีผู้ ติดตามและเป็นแฟนเพจของนักการเมืองดังกล่าวเป็นจ านวนมาก  ขณะท่ีพรรค



67 

การเมืองใหญ่ทัง้พรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดเฟซบุ๊กของตนเอง เพ่ือเป็นช่องทาง
หนึง่ในการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสูผู่้ รับสารเปา้หมายของตนอย่างตอ่เน่ืองเชน่กนั  

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว จึงสรุปได้ว่าส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็น
ส่ือท่ีนกัการเมืองไทยให้ความส าคญัอย่างยิ่งในการตดิตอ่ส่ือสาร เพ่ือประชาสมัพนัธ์โน้มน้าวชกัจงู
ใจผู้ รับสารเปา้หมายของตน โดยเปา้หมายหลกัคือคะแนนเสียงและความนิยมท่ีตนและพรรคของ
ตนจะได้รับเป็นส าคญั เน่ืองจากในทศวรรษท่ี 21 นี ้ส่ือสงัคมออนไลน์สามารถสร้างพืน้ท่ีสาธารณะ 
(Public Sphere) ทางการเมืองเพิ่มมากขึน้แทนส่ืออ่ืน ๆ  (Vedel, 2003) ดงันัน้ นอกจากส่ือสงัคม
ออนไลน์จะเป็นตวักลางส าคญัในการติดต่อส่ือสารระหว่างกลึ่มการเมืองกับประชาชนเป้าหมาย
แล้ว ยงัเป็นอีกชอ่งทางหนึง่ท่ีก าลงัได้รับความนิยมจากนกัการเมืองเป็นจ านวนมาก  

อย่างไรก็ตาม การส่ือสารด้วยส่ือสงัคมออนไลน์เองก็เปรียบเสมือนดาบสองคม 
กล่าวคือ มีทัง้ด้านบวกและด้านลบ มีทัง้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและเป็นเท็จ ซึ่งผู้ รับสารมีโอกาสตกเป็น
เคร่ืองมือของการโฆษณาชวนเช่ือของนักการเมืองได้ง่าย ทัง้นี ้ผู้ รับสารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
เป็นผู้ ท่ีรู้เทา่ทนัส่ือ (Media Lieracy) มากกวา่ในยคุท่ีผา่นมาอีกหลายเทา่ตวันกั 

2.2.10.2  ข้อดีของการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการส่ือสารทางการเมือง การใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์เพ่ือการส่ือสารทางการเมืองนัน้ ก าลงัเป็นท่ีนิยมของกลุ่มการเมืองตา่ง ๆ เป็นอย่าง
ยิ่ง ซึ่ง Vedel (2003) พบว่าการส่ือสารทางการเมืองผ่านส่ือสังคมออนไลน์มีข้อดีหลากหลาย
ประการ ดงันี ้

1) ต้นทุนต ่ า  เป็ น ข้อ ดี ท่ี ท าให้ กลุ่ มการเมื องต่าง  ๆ  หันมาให้
ความส าคญักบัส่ือสงัคมออนไลน์มากขึน้ เน่ืองจากการส่ือสารทางการเมืองนัน้หากกระท าผา่นส่ือ
หลกั เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก ดงันัน้ การเกิดขึน้ของส่ือ
สงัคมออนไลน์จงึเปรียบเสมือนปัจจยัชว่ยกลุม่การเมืองไปโดยปริยาย 

2) เป็นการส่ือสารโดยตรงระหว่างผู้ส่งกับผู้ รับสาร ในอดีตการส่ือสาร
ผา่นส่ือหลกันอกจากจะมีต้นทนุสงูแล้ว ยงัมีความเส่ียงท่ีว่ากลุม่เปา้หมายอาจจะไมไ่ด้รับสาร หรือ
กลุ่มผู้ รับสารอาจจะไม่ใช่กลุ่มเปา้หมายของผู้ส่งสาร ท าให้การส่งสารไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ แตก่บั
ส่ือสงัคมออนไลน์นัน้ กลุ่มการเมืองตา่งรู้ดีวา่กลุ่มเปา้หมายของตนนัน้เป็นใคร จึงมัน่ใจได้ว่าสารท่ี
สง่ไปนัน้ต้องมีโอกาสบรรลเุปา้หมายมากกวา่การใช้ส่ือหลกัอยา่งแนน่อน 

3) สะดวกและรวดเร็ว การส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์นัน้ สามารถ
กระท าได้ตลอดเวลา นกัการเมืองหลายคนใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหวของ
ตนให้ผู้ รับสารได้ทราบ เสมือนวา่ผู้ รับสารนัน้อยูก่บันกัการเมือผู้นัน้ตลอดเวลา 
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4) สามารถตอบโต้กนัได้ ความสามารถดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีท าให้ชอ่งว่าง
ระหว่างนักการเมือง กลุ่มการเมือง และประชาชน ลดลง ท าให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมจน
พฒันาไปถึงขัน้การรวมกลุม่เพ่ือการแสดงออกทางการเมืองในวาระตา่ง ๆ เช่น การนดัรวมกลุม่ท า
กิจกรรมกนัของกลุม่วนัอาทิตย์สีแดงท่ีสยาม การรวมตวักนัเพ่ือให้ก าลงัใจนกัการเมืองท่ีตนรัก เป็น
ต้น 

2.2.10.3  ข้อเสียของการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการส่ือสารทางการเมืองนอกจาก
ข้อดีของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการส่ือสารทางการเมืองท่ีกล่าวมาในประการข้างต้นแล้ว 
Vedel (2003) พบวา่การส่ือสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ก็มีข้อเสียบางประการ ได้แก่ 

1) ความน่าเช่ือถือของสาร เป็นสิ่งท่ีถกเถียงกนัมาก เน่ืองจากส่ือสงัคม
ออนไลน์นัน้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกนัอย่างอิสระ 
ปัจจยัดงักล่าวนัน้อาจท าให้ผู้ส่งสารและผู้ รับสารบางรายน าเสนอข้อมลูท่ีไม่ตรงกบัข้อเท็จจริงหรือ
จงใจบดิเบือนสารได้ 

2) กลุ่มเป้าหมายแคบเกินไป ถึงแม้ว่าการส่ือสารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเปา้หมายได้โดยตรงก็ตาม แตผู่้ ใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์นัน้เป็นแค่
เพียงคนกลุ่มหนึ่งในสงัคมเท่านัน้ ดงันัน้ การส่ือสารจะบรรลุผลส าเร็จได้จ าเป็นต้องใช้ส่ือชนิดอ่ืน
ร่วมด้วย 

สรุปได้ว่า แม้ว่าส่ือสังคมออนไลน์จะมีทัง้ข้อดีและข้อเสียก็ตาม แต่ในยุคปัจจุบัน 
นักการเมืองก็ยังนิยมใช้ส่ือสังคมออนไลน์ส่ือสารกับผู้ รับสารท่ีเป็นเป้าหมายของตน รวมถึง
นกัการเมืองของไทยด้วยเช่นกนั แสดงให้เห็นถึงพลงัอนัยิ่งใหญ่ของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีตอ่ระบบ
การเมืองทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยจะพบว่าผู้ ท่ีใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์นัน้มีมากขึน้
ไปทุกปี ท าให้เป็นท่ีคาดกันว่าในอนาคตข้างหน้านัน้ จะได้เห็นการแข่งขันทางการเมืองผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์สงูมากขึน้ไปเร่ือย ๆ ซึ่งการให้ข้อมลูของแตล่ะกลุ่มการเมืองทางส่ือสงัคมออนไลน์
นัน้ ก็ยงัคงมุ่งหวงัปกป้องผลประโยชน์ของตนและพรรคพวกเป็นส าคญั ดงันัน้ หน้าท่ีส าคญัของ
ผู้ รับสารก็คือต้องรู้จกัแยกแยะข้อเท็จจริงและขนขวายหาข้อมูลให้รอบด้าน และประการท่ีส าคญั
ท่ีสดุก็คือต้องไมด่ว่นสรุปข้อมลูขา่วสารท่ีได้รับมาวา่เป็นจริงหรือเท็จ เพ่ือจะได้ไม่ตกเป็นเหย่ือของ
นกัการเมืองในยคุแหง่ส่ือสงัคมออนไลน์นีน้ัน่เอง 
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2.2.11  การยอมรับนวัตกรรม 
2.2.11.1 ความหมายของนวตักรรม ปัจจุบนัและอนาคตกระแสแห่งความคิดท่ี

เก่ียวกับ “นวัตกรรม” ได้เข้ามามีอิทธิพลและมีบทบาทอย่างมากต่อมุษย์และสังคม ซึ่งหลาย
แนวคิดท่ีเก่ียวกบันวตักรรมเช่ือว่านวตักรรมเป็นปรากฏการณ์ทางความคิด ท่ีมุ่งหมายสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ อนัถือเป็นกลยุทธ์ขององค์การในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขนั โดยการผลิตสินค้า
และบริการใหม ่ๆ เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าหรือผู้ รับบริการ  

“นวตักรรม” (Innovation) มีรากศพัท์มาจากภาษาละตินว่า “innovare” แปลว่า 
การท าสิ่งใหม่ขึน้มา แต่ความหมายในปัจจบุนัมิใช่แคเ่พียงการท าสิ่งใหม่ ๆ ขึน้มาเท่านัน้ แตย่งัมี
ความหมายท่ีกว้างไปกวา่นัน้ ซึง่มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายท่ีแตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้

Barnett (1953, p. 7) ได้ให้ความหมายว่า นวตักรรม ในความหมายนีจ้ะครอบคลุม
สิ่งตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากวตัถหุรือสิ่งประดิษฐ์ เป็นสิ่งท่ีสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสมัผสัทัง้ห้า 
เช่น วัฒนธรรม แบบแผนทางพฤติกรรม ความเช่ือ ความศรัทธา ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ท่ีเกิดขึน้ใน
ความคดิภายใต้จิตใจของมนษุย์ 

Drucker (2002, p. 3) อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า นวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความ
พิเศษเฉพาะ ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การทัง้ภาครัฐและเอกชน ธุรกิจส่วนตวั 
หรือกิจการสว่นตวั เป็นการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ หรือวิธีการ
ใหม่ๆ  โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพ่ือความมัง่คัง่ในการด าเนินกิจการ 

Hughes (1966, p. 17) แสดงทัศนะไว้ว่า นวตักรรมเป็นการน าเอาวิธีการใหม่ ๆ 
มาปฏิบตัิ หลงัจากท่ีผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขัน้ ๆ เร่ิมตัง้แต่คิดค้นประดิษฐ
กรรม (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นโครงการน าร่อง (Pilot 
Project) แล้วจงึน าไปสูก่ารปฏิบตัจิริง ซึง่มีความแตกตา่งไปจากการปฏิบตัเิดมิท่ีเคยปฏิบตัมิา 

Roger and Shoemaker (1971, p. 13) เห็นว่า นวตักรรมเป็นความรู้และหรือวิธี
ปฏิบตัิ ท่ีปัจเจกบุคคลรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับตนเอง ถึงแม้ว่าสิ่งดงักล่าวได้รับการน าไปใช้หรือ
ปฏิบตัจินผา่นชว่งเวลาหนึง่ไปแล้ว แตถ้่ายงัคงมีความรู้สกึวา่ใหม ่ 

Roger (1983, p. 15) เห็นว่า นวตักรรม คือ ความคิด การกระท า หรือวตัถุใหม่ ๆ 
ท่ีถกูรับรู้และยอมรับวา่เป็นสิ่งใหม ่ด้วยตวับคุคลแตล่ะคนหรือหนว่ยอ่ืน ๆ 

Morton (1971, p. 17) กล่าวว่า นวตักรรม เป็นการท าให้ใหม่ขึน้อีกครัง้ (Renewal) 
กลา่วคือ เป็นการปรับปรุงสิ่งเก่าและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การ
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นัน้ ๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุง เสริมแต่ง และ
พฒันา 

Schumpeter (1961, p. 6) ได้ให้ค าจ ากดัความไว้ว่า นวตักรรม หมายถึง องค์ประกอบ
ใหมใ่น 5 ประการด้วยกนั ดงันี ้

1) ผลิตภณัฑ์ใหมห่รือคณุสมบตัใิหมข่องผลิตภณัฑ์เดมิ 
2) กระบวนการผลิตใหมท่ี่เสนอเข้าสูอ่ตุสาหกรรม 
3) การเปิดตลาดใหม ่
4) การพฒันาแหลง่วตัถดุบิหรือปัจจยัน าเข้าใหม่ 

Vrakking (1990, p. 2) ได้ศึกษาเร่ืององค์ประกอบขององค์การนวตักรรม และได้
ให้ความหมายไว้ว่า นวตักรรมเป็นสิ่งใหม่ท่ีมีการออกแบบ วางแผน และถูกสร้างขึน้ เพ่ือเป็นจุด
แข็งในการแข่งขนักับคู่แข่ง ซึ่งในระยะยาวความสามารถในการแข่งขนัขององค์การก็จะยงัคงอยู ่
และชว่ยสร้างสิ่งใหม ่ๆ ให้องค์การบรรลเุปา้หมายได้ 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2541, น. 1) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า นวัตกรรม คือ การผลิต การเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์  จากความคิดใหม่ให้เกิดผลทาง
เศรษฐกิจและสงัคม โดยท่ีความคิดใหม่นัน้เป็นของใหม่ส าหรับหน่วยงานหรือหน่วยเศรษฐกิจ ซึ่ง
อาจเป็นบริษัท หน่วยงานของรัฐ อุตสาหกรรมหรือประเทศก็ได้ นวัตกรรมท าให้เกิดการขยาย 
พฒันาผลิตภณัฑ์ และบริการในตลาดท่ีเก่ียวข้อง ก่อให้เกิดวิธีการผลิตและจ าหน่ายแบบใหม่ การ
เปล่ียนแปลงการบริหารและทกัษะของบคุลากร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  การวิจยั
และพัฒนา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological 
Innovation) ซึ่งเป็นส่วนส าคญัของนวตักรรม แต่การน ามาใช้จะต้องรวมถึงการเปล่ียนแปลงด้าน
การผลิต การบริหาร และการจ าหนา่ยด้วยจงึจะได้ผล 

ส านกังานคณะกรรมการบริหารกองทนุพฒันานวตักรรม (2545, น. 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
นวตักรรม คือ ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการ
จดัการ มาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดโดยรวม ทัง้การปรับปรุงเทคโนโลยี การซื อ้เทคโนโลยี การแพร่กระจาย
เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภณัฑ์ รวมทัง้การน าระบบฝึกอบรมมาประยกุต์ใช้
ให้เกิดเป็นนวตักรรมขึน้ 

ส านักนวัตกรรมแห่งชาติ (2547, น. 3) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรม คือ การ
ผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพ่ือให้เกิดผลดีทาง
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เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุง
เทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม นอกจากความหมายในเชิงกว้างท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ส านกังานนวตักรรม
แห่งชาติยงัได้ให้ความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ไว้ว่า นวตักรรม คือ การน าแนวความคิดใหม่ท่ี
เกิดจากการใช้ความรู้และความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคม  

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526, น. 14) ให้ความหมายไว้ว่า นวตักรรม หมายถึง วิธีการ
ปฏิบตัิใหม่ ๆ ท่ีแปลงไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึน้มา หรือมีการ
ปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม และสิ่งทัง้หลายเหล่านีไ้ด้รับการทดลองและพัฒนา จนเป็นท่ี
น่าเช่ือถือแล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ จนท าให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ธีรยุส วฒันาศุภโชค (2549, น. 16) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรม คือ การน าเสนอ
สิ่งใหม่ ๆ ท่ียังไม่มีผู้ ใดในสังคมน าเสนอต่อลูกค้าหรือผู้ รับบริการมาก่อน ในอันท่ีจะสร้างความ
แตกตา่งไปจากเอกลกัษณ์ของสินค้าหรือบริการอ่ืน ๆ ในตลาด 

อดิศกัดิ์ ปานด่วน (2549, น. 42) ให้ความหมายว่า นวตักรรม คือ การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ กระบวนการ เทคนิคการท างาน หรือรูปแบบธุรกิจ ท่ีสามารถใช้ประโยชน์
ได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน หรือพัฒนาขึน้มาจากวิธีการเดิม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยี และการจดัการ เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสมัฤทธ์ิผลอนัเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ
และสงัคม  

จากการศึกษาความหมายของนวตักรรมข้างต้น  กล่าวโดยสรุปได้ว่า นวตักรรม 
(Innovation) หมายถึง การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการปรับปรุงสินค้า บริการ กระบวนการ
จัดการ และอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่เดิมขึน้มาใหม่ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและหรือ
ผู้ รับบริการ อนัจะก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงแขง่ขนัขององค์การได้ในระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนันวตักรรมมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปเป็นการใช้เทคโนโลยี
อเนกประสงค์ (General Purpose Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อระบบการผลิตหลาย
ระบบ และการผลิตในวงกว้างได้ขยายตัวจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไปสู่
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology) และเทคโนโลยีขนาดเล็ก (Nanotechnology) 
มากขึน้  

2.2.11.2  แหล่งท่ีมาของนวตักรรม ธีรยสุ วฒันาศภุโชค (2549, น. 16-20) อธิบาย 
วา่ จดุก าเนิดของนวตักรรมทางธุรกิจ มาจาก 2 แหลง่ คือ 
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1) การคิดค้นภายในองค์การ ถือเป็นแหล่งท่ีมาเบือ้งต้นของแนวคิด
ใหม่ของสินค้าและบริการท่ีส าคญั โดยการจดัตัง้หน่วยงานด้านการวิจยัและพฒันาขึน้มาภายใน
องค์การ  และจดัหาผู้ ท่ีมีความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มาปฏิบตัิงานเพ่ือพฒันาสินค้าและ
บริการใหม่ ๆ ตวัอย่างเช่น HDDVD รุ่นใหม่ ๆ ของ Toshiba  ท่ีมีประสิทธิภาพการท างานสูงขึน้
มาก หรือกระบวนการในการท างานรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ของ Wal-mart ให้กลายเป็น Electronic Supply Chain เพ่ือลดต้นทุนและเพิ่มความ
รวดเร็วในการจัดการ ซึ่งนวตักรรมทัง้สองประเภทนีจ้ะน าไปสู่ “มูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ” 
ขององค์การ จงึพบได้วา่การเกิดนวตักรรมท่ีมีคณุคา่อย่างตอ่เน่ืองนัน้ มาจากการกระตุ้นนวตักรรม
โดยการใช้วฒันธรรมองค์การเป็นกลไกผลักดนั เพ่ือให้บุคคลทัง้หมดเกิดการต่ืนตวัในการสร้าง
ความแปลกใหมแ่ละความคดิสร้างสรรค์ตา่ง ๆ 

2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับนวตักรรมจากภายนอก หรือนวตักรรม
แบบเปิด (Open Innovation) นวัตกรรมประเภทนีไ้ม่จ าเป็นจะต้องเกิดมาจากบุคคลภายใน
องค์การแต่เพียงประการเดียว แต่อาจเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ จากภายนอกท่ีมีความหลากหลาย 
และมีต้นทนุคา่ใช้จ่ายท่ีต ่ากว่าการพฒันาเองทัง้หมด เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่
ละด้านอาจกระจดักระจายกนัอยู่ในองค์การตา่ง ๆ ดงันัน้ การจดัจ้างจากภายนอก (Outsourcing) 
ท่ีมีความเช่ียวชาญมากกว่าและมองปัญหามาจากภายนอก (Outside In) ก็น่าจะก่อให้เกิด
นวตักรรมดีกวา่ หรืออาจจะใช้การร่วมมือในเชิงพนัธมิตรกนักบัหนว่ยงานท่ีมีความพร้อม กอปรกบั
มีบุคลากรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพ่ือร่วมกันคิดนวตักรรมจากความถนดัของกันและกันก็
ได้ ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้เทคนิคการพัฒนา การแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับนวัตกรรมจาก
ภายนอก หรือนวตักรรมแบบเปิดนัน่เอง    

กีรติ ยศยิ่งยง (2552, น. 15) ได้เสนอว่า จุดก าเนิดหรือแหล่งท่ีมาของนวตักรรม
มาจาก 2 แหลง่ 4 ลกัษณะ คือ 

1) การคดิค้นภายในองค์การ 
(1) นวตักรรมท่ีเกิดจากผู้ผลิตสินค้าและบริการ 
(2) นวตักรรมท่ีเกิดจากผู้ผลิตหรือเจ้าของวตัถดุบิ 

2) การคดิค้นภายนอกองค์การ 
(1) นวตักรรมท่ีเกิดจากลกูค้าผู้ใช้สินค้าหรือบริการหรือผู้บริโภค 
(2) นวตักรรมท่ีเกิดจากหนว่ยงานภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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2.2.11.3  ความส าคัญของนวัตกรรม นวัตกรรมก่อให้เกิดความได้เปรียบทาง 
การแข่งขนั เน่ืองจากองค์การท่ีสามารถน าเสนอสินค้า บริการ และกระบวนการในการท างานใหม ่
ๆ ให้ลกูค้าอย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการน าเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้กับ
ลูกค้าได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งขนั การบริการท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยดั และมีคณุภาพมากกว่า
คู่แข่งขนั และการมีกระบวนการในการท างานท่ีจะช่วยท าให้องค์การสามารถท าในสิ่งท่ีผู้ อ่ืนไม่
สามารถท าตามและลอกเลียนแบบได้ นอกเหนือจากนัน้ นวตักรรมยังช่วยให้องค์การได้รับการ
ปกป้องทางทรัพย์สินทางปัญญาจากคู่แข่งขัน ท าให้คู่แข่งขัน ท่ีคิดจะผลิตสินค้าหรือบริการใน
ลักษณะท่ีเหมือนกันจ าต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ และท่ีส าคญัก็คือการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการ
แขง่ขนัเสียใหม ่เพ่ือให้องค์การท่ีเป็นเจ้าตลาดอยูเ่ดมิต้องสญูเสียความสามารถท่ีมีอยูเ่ดมิไป 

องค์การท่ีใช้นวตักรรมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขนั ไม่
จ าเป็นต้องมุ่งเน้นท่ีนวตักรรมทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว อาทิเช่น สายการบิน Southwest ท่ี
เป็นต้นต ารับของสายการบินต้นทุนต ่า (Low Cost) ก็ถือเป็นนวตักรรมทางธุรกิจชนิดหนึ่ง ท่ีไม่ได้
มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยี แตส่ามารถส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงในธุรกิจสายการบิน หรือในกรณี
ของบริษัท Dell ท่ีไม่ได้อาศยัเทคโนโลยีชัน้สูงแต่ประการใด แต่มีนวตักรรมในกระบวนการท างาน
และการให้บริการ ท่ีเปล่ียนแปลงรูปโฉมของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเสียใหม ่         
(พส ุเดชะรินทร์, 2545) 

ทัง้นี ้ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ (2550, น. 28-29) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความส าคัญ
ของนวตักรรมท่ีมีต่อองค์การโดยตรงว่า นวตักรรมเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาระดบัความพึง
พอใจในองค์การด้านคณุภาพ ทัง้ในรูปของสินค้าใหม่ บริการใหม่ กระบวนการใหม ่ระบบใหม ่การ
ส่ือสารใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือแม้แตธุ่รกิจใหม่ท่ีมีคณุคา่กว่าเดิม ฯลฯ ซึ่งการน าเสนอสิ่งใหม่ท่ีมี
คณุคา่กวา่เดมิตอ่สงัคมนัน้  จะท าให้องค์การได้ประโยชน์มากมาย อาทิเชน่ 

1) ท าให้อยูร่อดได้ในโลกอนาคตท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว 
2) ท าให้เจริญเตบิโตอยา่งชาญฉลาด 
3) ท าให้ได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่ 
4) ท าให้ได้คณุคา่เพิ่มแม้ในสิ่งท่ีมีอยูท่ าอยู่ 
5) ท าให้ประหยดัในต้นทนุได้มาก 
6) ท าให้กระบวนการงานง่ายและรวดเร็วขึน้ 
7) ท าให้องค์การมีชีวิตชีวา 
8) ท าให้การท างานสนกุสนานมากขึน้ 
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9) ท าให้มีทางแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์หลากหลายมากขึน้ 
10) ท าให้องค์การมีมลูคา่ทรัพย์สินมากขึน้ 

ด้วยเหตนีุก้ารท างานอยา่งสร้างสรรค์ในระบบองค์การนวตักรรม จงึเป็นสิ่งท่ีก าลงั
ได้ รับความนิยมอย่างสูงในทุกวันนี  ้หลายบริษัททั ง้  Apple, Microsoft, Huwlett Packard, 
Pittsburg Plate, Toyota, Sony, Honda ฯลฯ ล้วนเข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือเป็นเจ้าแห่งนวตักรรม
ทัง้สิน้  

2.2.11.4  ลกัษณะของนวตักรรม  เสน่ห์ จุ้ยโต (2548, น. 36) เห็นว่า โดยทั่วไป
แล้วนวตักรรมจะมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ในส่วนของกระบวนการสร้างนวตักรรมนัน้ 
นวัตกรรมเป็นเร่ืองของโอกาสและความน่าจะเป็น ใช้เวลาบ่มเพาะ มีพืน้ฐานมาจากความ
ปรารถนาท่ีสงูสง่ มีทัง้การยอมรับและการตอ่ต้าน มีทัง้ความส าเร็จและความล้มเหลว สว่นผลลพัธ์
ของนวตักรรมนัน้จะต้องเป็นการสร้างสรรค์สิ่งหนึ่งขึน้มาใหม ่และเป็นความคิดท่ีสามารถปฏิบตัไิด้ 
จะต้องสามารถน าไปใช้ได้ผลจริง รวมทัง้มีการเผยแพร่ออกไปสู่ชุมชน อย่างไรก็ตาม นวตักรรมท่ี
มกัได้รับความสนใจและยอมรับกนัอยา่งกว้างขวางโดยทัว่ไป มีลกัษณะท่ีส าคญั ดงันี ้

1) เป็นนวัตกรรมท่ีไม่ซับซ้อนและยากจนเกินไป ความยากง่ายของ
นวตักรรมมีอิทธิพลอย่างมากตอ่การยอมรับและน าไปใช้ หากนวตักรรมนัน้มีลกัษณะท่ีผู้ ใช้เข้าใจ
ง่าย ใช้ง่าย และสะดวก การยอมรับและน าไปใช้ก็เกิดขึน้ได้ง่าย ไม่ต้องใช้เวลาในการเผยแพร่มาก
นกั 

2) เป็นนวัตกรรมท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายแพงเกินไป นวัตกรรมท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้ในรูปของวสัดอุปุกรณ์และการบ ารุงรักษาท่ีมีคา่ใช้จ่ายสงู ย่อมได้รับการยอมรับและ
น าไปใช้น้อยกว่านวัตกรรมท่ีมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า เน่ืองจากผู้ ใช้จ านวนมากมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ ถึงแม้มีความต้องการใช้แตข่าดงบประมาณก้ไมส่ามารถน ามาใช้ได้ 

3) เป็นนวตักรรมท่ีส าเร็จรูป นวตักรรมท่ีอ านวยความสะดวกในการใช้ 
มกัได้รับการยอมรับและน าไปใช้มากกวา่นวตักรรมท่ีผู้ ใช้ต้องน าไปจดัท าเพิ่มเติม ซึง่ผู้ ใช้จะต้องใช้
เวลาในการจดัเตรียมเพิ่มขึน้ 

4) เป็นนวตักรรมท่ีไม่กระทบกระเทือนตอ่บริบทเดิมมากนกั นวตักรรม
ท่ีมีผลกระทบต่อบริบทเดิมมาก หรือจ าเป็นต้องปรับหรือเปล่ียนบริบทเดิมมาก การน าไปใช้ย่อม
ยากกวา่นวตักรรมท่ีไมมี่ผลกระทบตอ่บริบทเดมิ 

5) เป็นนวตักรรมท่ีมีผู้ เก่ียวข้องไม่มากนกั นวตักรรมใดท่ีต้องอาศยัคน
หลายกลุ่มเข้ามาช่วยเหลือเก่ียวข้องด้วย ท าให้ผู้ ใช้ต้องประสานงานหลายฝ่าย การน าไปใช้จึง
ขึน้อยู่กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย ย่อมท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ จึงท าให้การยอมรับหรือ
การใช้นวตักรรมนัน้ยากขึน้ 
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2.2.11.5  ประเภทของนวตักรรม นวตักรรมนัน้มีผู้ แบง่ออกเป็นประเภทตา่ง ๆ ไว้
หลากหลาย ซึง่จากการรวบรวมสามารถแบง่ประเภทตา่ง ๆ ของนวตักรรมได้ดงันี ้

1) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้  ส านักงานนวัตกรรม
แหง่ชาต ิ(2547, น. 6) แบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

(1) นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) 
(2) นวตักรรมกระบวนการทางองค์การ (Process Innovation) 
(3) นวตักรรมการจดัการ (Management Innovation) 

2) แบ่งตามมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อนี ้Moore (2006, น. 
95-100) ได้แบง่ประเภทของนวตักรรมออกเป็น 4 ประเภท คือ 

(1) นวตักรรมสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีความโดดเดน่ไมเ่หมือนใคร 
(2) นวตักรรมท่ีสร้างความผกูพนัธ์กบัลกูค้า 
(3) นวตักรรมของผู้ผลิต 
(4) นวตักรรมท่ีเป็นหมวดหมู ่

3) นวัตกรรมท่ีแบ่งตามลักษณะการเปล่ียนแปลง  Dundon (2002, 
pp. 9-13) ได้แบง่นวตักรรมตามลกัษณะการเปล่ียนแปลงและการมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการน า
นวตักรรมมาใช้ออกเป็น 3 ประเภท ดงัภาพท่ี 2.10 

 
 

นวตักรรมเชิงประสทิธิภาพ   นวตักรรมการวิวฒันาการ  นวตักรรมการปฏิวตั ิ

 
ภาพท่ี 2.10  แสดงความตอ่เน่ืองของมลูคา่นวตักรรม (The Innovation Value Continuum) 
แหล่งท่ีมา:  Dundon, 2002, p. 9. 
 

4) แบ่งตามระดบัของนวตักรรม  Shapiro (2006, pp. 24-25) เห็นว่า
นวตักรรมมีความเก่ียวข้องกบัสมรรถนะขององค์การ กลา่วคือ หากองค์การใดยิ่งมีสมรรถนะสงูขึน้
เท่าใด องค์การแห่งนัน้ก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่มได้มากขึน้ไปเท่านัน้  ซึ่งแบ่ง
นวตักรรมแบบนีอ้อกเป็น 3 ประเภท คือ 

(1) นวตักรรมในการรวบรวมความคดิ (Event Idea) 
(2) นวตักรรมกระบวนการท างาน (Process Deliverable) 
(3) นวตักรรมสมรรถนะหลกัขององค์การ (Capability Environment) 
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ภาพท่ี 2.11  แสดงระดบัของนวตักรรม  
แหล่งที่มา:  Shapiro, 2006, p. 25. 
 

5) แบ่งตามลักษณะของนวัตกรรม   Harvard Business School 
(2003, pp. 2-4) แบ่งประเภทของนวัตกรรมตามลักษณะของนวัตกรรมออกเป็น 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่ 

(1) นวตักรรมท่ีเป็นส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation) 
(2) นวตักรรมท่ีสร้างการเปล่ียนแปลง (Radical Innovation) 

2.2.11.6  กระบวนการนวัตกรรม Harvard Business School (2003, pp. 6-7) 
เห็นว่า ผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพ และนักวิชาการหลายท่านต่างมองตรงกันว่า นวัตกรรมเป็น
กระบวนการซึ่งเร่ิมต้นจากการกระท าท่ีสร้างสรรค์สองอย่าง ได้แก่ การเกิดและสร้างความคิดใหม ่
และการรับรู้ถึงสิ่งท่ีเป็นโอกาส โดยก่อนอ่ืนคนต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีลึกซึง้เก่ียวกับสิ่ง ใหม่
เสียก่อน ซึ่งบางครัง้การก่อให้เกิดความคิดใหม่ อาจจะอยู่ในรูปของความเข้าใจด้านเทคนิค แตย่งั
ไม่สามารถจะน าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างไร ซึ่งส่วนท่ีจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ก็คือปัญหา 
(Problem) หรือโอกาส (Opportunity) ดงัภาพท่ี 2.13  

 
 
 
 

 

Value Added 

                                          Capability Environment 

 

                                            Process Deliverable 

 

                                             Event Idea 

                                                                  Sophisticated 
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ภาพท่ี 2.12  แสดงกระบวนการนวตักรรม  
แหล่งที่มา:  Harvard Business School, 2003, p. xii. 
 

2.2.11.7  ขัน้ตอนการสร้างนวตักรรม Harvard Business School (2003, pp. 27-76) 
มองว่านวตักรรมเป็นสิ่งท้าทายยิ่งในองค์การในปัจจบุนั ซึ่งการจะส่งเสริมให้พนกังานแตล่ะคนใน
ทีมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นัน้ ผู้น าองค์การต้องให้ความส าคญัและมองเห็นประโยชน์ของ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีกระบวนการส่ือสารท่ีดี โดยมีขัน้ตอนในการสร้างนวัตกรรม 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1) การค้นหาความคดิใหม่ 
2) ผู้บริหารกระตุ้นให้เกิดความคดิใหม่ 
3) พิจารณาคณุคา่ของนวตักรรมตอ่ลกูค้า 
4) ประเมินการน านวตักรรมไปใช้ในธุรกิจเบือ้งต้น 
5) การน านวตักรรมเข้าสู่ตลาด 

จะเห็นได้ว่า กระบวนการสร้างนวัตกรรม คือการน าความคิดเข้าสู่ตลาด โดย
องค์การต้องก าหนดวิธีท่ีสมเหตสุมผลในการล้มเลิกความคิดบางอย่างท่ีได้รับการพฒันามาแล้ว
บางส่วน แล้วเลือกความคิดอ่ืนเพ่ือพฒันาตอ่ไปจนถึงขัน้ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดย
มีกระบวนการกรองความคดิและระบบประเมินความคดิแบบเป็นขัน้ตอน   

จากท่ีกล่าวมาในประการข้างต้น พอสรุปได้ว่า นวตักรรมจะเกิดขึน้ได้ต้องได้รับ
การสนับสนุนจากปัจเจกและทีมงานต่าง ๆ ท่ีต้องการสร้างนวัตกรรมและสร้างสรรค์ก าร
เปล่ียนแปลงอนัจะน าไปสู่การปรับปรุง ซึ่งมิใช่เฉพาะการวิจยัและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเทา่นัน้ แตผู่้น าต้องเร่ิมต้นแล้วท าความเข้าใจกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง แล้วสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดความคิดใหม่ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการสร้างนวัตกรรมขึน้ และ
ประการท่ีส าคัญคนต้องมองว่าการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองปรกติ ชอบสิ่งท้าทาย เข้าถึงข้อมูลท่ี

 
การสร้างความคดิใหม ่
(Idea Generation) 

การรับรู้ถงึสิง่ที่เป็นโอกาส 
(Opportunity Regcognition) 

การพฒันา 
(Development) 

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(Commercialization) 

การประเมินความคิด 
(Idea Evaluation) 
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เก่ียวข้องได้ง่าย ชอบการทดลอง มีความยืดหยุน่ในการท างาน ตอ่จากนัน้ต้องมีการส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวตักรรม ระหว่างนัน้ก็ต้องมีการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสดุในการน าความรู้มาใช้สร้างนวตักรรม เพราะนวตักรรมจะสัมฤทธ์ิผลได้
จะต้องมีการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

2.2.11.8  การแพร่นวัตกรรม (Diffusion of Innovation) Roger (1983, pp. 31-
35) ชี ใ้ห้ เห็นว่ารูปแบบของการเผยแพร่นวัตกรรม เม่ือกล่าวอย่างสรุปแล้ว สามารถแบ่ง
องค์ประกอบทัง้หมดได้ 4 ประการด้วยกนั คือ 

1) นวตักรรม (Innovation) ความคดิหรือสิ่งใหมท่ี่บคุคลค้นพบ 
2) การส่ือสาร (Communication) การเผยแพร่นวตักรรม ให้เป็นท่ีรู้จกั  

และยอมรับกนัในสงัคม จ าเป็นต้องใช้การส่ือสารเพ่ือเผยแพร่สิ่งใหม่ โดยองค์ประกอบหลกัท่ีมีสว่น
เก่ียวข้องในด้านการส่ือสาร คือ ผู้ ส่งสารท่ีเป็นบุคคลซึ่งค้นพบ หรือมีความรู้เก่ียวกับนวตักรรม  
นัน้ ๆ ตัวนวัตกรรมท่ีต้องการเผยแพร่ และผู้ รับสารท่ียังขาดความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกับ
นวตักรรม 

3) สมาชิกในระบบสงัคม (In  a  Social  System) คือประชากร ซึ่งอยู่
ในระบบสงัคมมี องค์ประกอบท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มโดยความแตกต่างท่ีเกิดขึน้นีย้่อม
สง่ผลถึงการยอมรับนวตักรรมท่ีมีในสงัคมด้วย 

4) ระยะเวลา (Overtime) เม่ือบคุคลได้รับรู้เก่ียวกบันวตักรรมท่ีเกิดขึน้
ในสงัคม จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเขาต้องใช้เวลาในการศึกษาเก่ียวกับสิ่งใหม่จากผู้น านวตักรรมเข้ามา 
โดยบคุคลจะยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมหรือสิ่งใหม่นัน้ ขึน้อยู่กบัการประเมินผลท่ีผ่านกระบวน 
การการรับรู้ การท าความเข้าใจ แล้วส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีจะน าไปประกอบการติดสินใจท่ีจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมนัน้ 

จากรูปแบบของการเผยแพร่นวตักรรม ชีใ้ห้เห็นถึง กระบวนการตดัสินใจของผู้ รับ
สารในการยอมรับนวัตกรรมท่ีถูกน าเข้ามาสู่ระบบ โดยอาศัยกระบวนการส่ือสารซึ่งปกติแล้ว
กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จะประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 3 ประการ คือ 

1) การประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งหมายถึงตวันวตักรรม โดยอาจพฒันาขึน้เอง 
หรือน าเข้าจากตา่ง ประเทศ สิ่งท่ีจะต้องตระหนกั คือ การปรับนวตักรรมนัน้ ให้สอดคล้องกบัสภาพ
สงัคมให้มากท่ีสดุ แม้นวตักรรมดงักลา่วจะเป็นของแปลกใหม ่ซึ่งอาจหมายถึงการค้นพบในสิ่งท่ีไม่
เคยมีมาก่อนหรือหมายถึงของใหม่ท่ีรับมาจากการเป็นของเก่าในท่ีอ่ืน หรือการผสมผสานของเก่า
จนกลายเป็นของใหม ่
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2) การแพร่หรือการส่ือสาร ถือเป็นขัน้ตอนหลงัจากท่ีเกิดนวตักรรมขึน้
แล้ว และต้องการน านวตักรรมนัน้เข้าไปสูช่มุชน เพ่ือการสร้างความทนัสมยัให้กบัชมุชนนัน้ 

3) ผลพวงของการรับนวัตกรรม การแพร่นวัตกรรมออกไปจะส าเร็จ
หรือไม่นัน้ มิใช่ขึน้อยู่กับความสามารถของรัฐบาลหรือผู้ส่งสาร แต่หากขึน้อยู่กับชาวบ้านว่าจะ
ยอมรับนวตักรรมนัน้หรือ ไม่ จึงต้องอาศยัการประเมินควบคู่ไปด้วย ซึ่งการประเมินดงักล่าวได้แก่ 
การประเมินความสมคัรใจในการรับนวตักรรม คณุค่านวตักรรมในสายตาของบคุคลและท่ีส าคญั 
คือ ผลกระทบท่ีเกิดภายหลงั การยอมรับนวตักรรม เพราะบางครัง้นวตักรรมบางอย่างอาจไม่เห็น
ผลได้อยา่งทนัทีทนัใด แตอ่าจเกิดขึน้ภายหลงัได้ 

การแพร่วตักรรม มกัศกึษาโดยให้ความส าคญักบักระบวนการตดัสินใจของผู้ รับ
สารว่า ยอมรับสาร  หรือนวตักรรมตามการโน้มน้าวของแหล่งสาร หรือผู้ส่งสารหรือไม่ เพียงใด 
โดยลกัษณะการศกึษาดงักล่าวจะมีลกัษณะครอบคลมุเนือ้หา คือ ส่ือนวตักรรม ปัจจยัในการกรอง
นวตักรรม แนวทางของผู้ รับสาร และการยอมรับนวตักรรม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) ส่ือนวัตกรรม การท่ีนวตักรรมจะไปถึงชาวบ้าน จ าเป็นต้องอาศัย
ช่องทางการส่ือสารเป็นส่ือน า ไปสู่บุคคลอ่ืน โดยส่ือท่ีส าคญัในการส่ือสารนวตักรรมมี 4 ประเภท 
คือ 

(1) ส่ือมวลชน หน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีส าคญัในการแพร่นวตักรรม 
ก็คือ ความสามารถของส่ือมวลชนในการกระจายข่าวสารในวงกว้าง และเหมาะสมตอ่การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ ทัง้นีเ้พราะเหตวุา่ นวตักรรมเป็นเร่ืองแปลกใหม ่ เป็นความรู้ครัง้แรกจงึเป็นบทบาท
ท่ีเป็นความคาดหวงัตอ่ส่ือมวลชนในการน าเสนอไปยงัผู้ รับสาร  และด้วยเหตท่ีุว่า โครงสร้าง  และ
การด าเนินงานของส่ือมวลชนนัน้ ไม่ได้ค านึงความสมัพนัธ์สว่นบคุคล ดงันัน้ จงึมกัเป็นสารสนเทศ
ท่ีท าให้เข้าใจง่าย เป็นเร่ืองกว้าง ๆ  

(2) ส่ือบุคคล โดยทั่วไปแล้วส่ือบุคคลในการส่ือสารนวัตกรรม
สามารถจดัแบง่ได้เป็น 4 ลกัษณะ คือ 

(2.1) นวตักร หมายถึง นกัทฤษฎี นกัประดิษฐ์ และนกัวางแผน 
เป็นต้น สว่นใหญ่แล้วนวตักรมกัเป็นนกัวิชาการและนกัการเมือง 

(2.2) นักการส่ือสารหลัก หมายถึงนักปฏิบัติการท่ี รับเอา
นวตักรรมไปเผยแพร่แก่ประชาชน ถือเป็นตวัเช่ือมระหวา่งหลกัการ นโยบาย และวิชาการกบัสงัคม 

(2.3) ผู้ มีอิทธิพล หมายถึง ส่ือบุคคลกลุ่มท่ีสามารถโน้มน้าว
หรือส่ือกับประชาชนให้ยอมรับนวัตกรรมนัน้  ๆ เน่ืองจากลักษณะของส่ือดังกล่าว จ าเป็นต้อง
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ค านึงถึงมนุษยสัมพันธ์ท่ีเข้าใจถึงสภาพของคนในสังคม ซึ่งมักมีประสบการณ์ ท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนความคดิเห็นท่ีเกิดจากความต้องการอนัแท้จริงของบคุคลได้ 

(3) หน่วยราชการ อันท่ีจริงหน่วยราชการคล้ายคลึงกับส่ือบุคคล
เพียงแตเ่ป็นสถาบนัและมีความเป็นทางการสงูกวา่ โครงสร้างของหนว่ยราชการจงึแตกตา่งจากส่ือ
บคุคลเล็กน้อย และจะส่ือสารเฉพาะกบัผู้มาขอรับบริการ โดยให้บริการในเร่ืองกว้าง  ๆ หรือเฉพาะ
ก็ได้ ซึง่สามารถซกัถามในลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง โครงสร้างดงักลา่วจงึเหมาะสมกบัการ
ชีแ้นะและชว่ยการตดัสินใจ 

(4) หน่วยงานเอกชน เป็นอีกองค์ประกอบส าคัญในการแพร่
นวตักรรมให้กับคนในสังคม โดยเข้ามามีส่วนร่วมทัง้ในการสนับสนุน และท าการส่ือสารเพ่ือให้
นวตักรรมเข้าถึงยงักลุม่ประชาชน  
 

2) ปัจจยัการกรองนวตักรรม แม้ว่านวตักรรมบางอย่างเป็นสิ่งจ าเป็น 
แต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้ รับสารจะต้องยอมรับนวตักรรมนัน้โดยสิน้เชิง เพราะเป็นผลมาจากการ
กรองนวตักรรม ดงันี ้

(1) ปัจจยัทางสงัคม หมายถึงอิทธิพลซึง่เกิดจากประชาชน 
(2) บรรทดัฐาน เป็นคณุลกัษณะท่ีเป็นสถาบนั ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของ

ปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีมนษุย์สร้างขึน้และถกูยอมรับวา่เป็นสภาพแวดล้อมคอ่นข้างถาวรของ
มนษุย์ 

(3) คา่นิยม คล้ายบรรทดัฐาน แตไ่มมี่ลกัษณะเป็นสถาบนั เพราะ
เป็นมตร่ิวมกนัตอ่คณุลกัษณะนัน้ ๆ ชัว่คราว จดัเป็นปัจจยัทางสถานการณ์ 

(4) ปัจจยัสว่นบคุคล หมายถึง อิทธิพลท่ีถกูหลอ่หลอมภายใน
บคุคล จนเป็นเอกลกัษณ์ส่วนบคุคลท่ีใช้ในการกลัน่กรองสาร และ นวตักรรมท่ีมากระทบบคุคล 
ได้แก่ 

(4.1) อุปนิสัย เป็นคณุลกัษณะของบุคคลท่ีถูกหล่อหลอมโดย
เง่ือนไขทางสงัคมอยา่งยาวนาน จงึซมึซาบเข้าไปถึงจิตใจของบคุคล 

(4.2) บุคลิกภาพ เป็นเพียงท่าทางภายนอกของบุคคล แต่
สามารถปรับเปล่ียนได้ 

3) แนวทางของผู้ รับสาร ปัจจยัส าคญัของการแพร่นวตักรรมในการวดั
ความส าเร็จนัน้ อยู่ท่ีผู้ รับสารเป็นอย่างไร ความเข้าใจในผู้ รับสารว่า ผู้ รับสารมีทิศทางหรือแนวทาง
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อย่างไรนัน้ จะเป็นประโยชน์ตอ่การส่ือสารนวตักรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ รับสารมีคณุลกัษณะทัว่ไป
ดงันี ้

(1) ผู้ รับสารแตล่ะคนรับสารสนเทศได้ไมเ่ทา่กนั 
(2) แม้วา่ผู้ รับสารจะได้รับสารสนเทศแล้ว ก็ไมจ่ าเป็นต้องจดจ าได้

อยา่งถาวรตลอดไป 
(3) ประสิทธิภาพของการรับสาร ขึน้อยู่กบัการท าหน้าท่ีของส่ือด้วย 

เพราะบทบาทและอิทธิพลของส่ือแตล่ะประเภทจะแตกตา่งกนัออกไป ในแต่ละขัน้ตอนของการ
ยอมรับสาร 

(4) บคุคลจะเลือกแหลง่รับสารเสมอ เน่ืองจากปัจจยัการกรองสาร
แตกตา่งกนัไป 

(5) การตดัสินใจของผู้ รับสารจะง่ายขึน้ในการเลือกรับสาร หากสาร
นัน้อยู่บนพืน้ฐานท่ีเห็นได้และมีจริง 

(6) การรับสารจะง่ายขึน้ในบางครัง้ เม่ือผู้ รับสารส่ือกนัเองในกลุม่
เดียวกนั 

(7) ผู้ รับสารบางคนอาจมีศกัยภาพมากกวา่คนอ่ืน 
(8) ผู้ รับสารบางคนอาจต้องการค าปรึกษามากกว่าคนอ่ืน ๆ 
(9) ผู้ รับสารบางคนอาจต้องการเปิดรับสารจากแหลง่สารโดยตรง โดย

ไมต้่องผา่นบคุคลอ่ืน 
(10) สถานภาพเศรษฐกิจสงัคมของผู้ รับสารไมเ่ทา่กนั และ

เศรษฐกิจสงัคม มกัเป็นตวัก าหนดการยอมรับนวตักรรมได้เร็วหรือช้า 
(11) ในกลุม่ผู้ รับสารมกัมีบคุคลเจ้าปัญหา แสดงอาการสงสยัตอ่

นวตักรรม 
(12) สิ่งท่ีดีส าหรับคนหนึง่ ไมจ่ าเป็นต้องเป็นสิ่งดีของอีกคนหนึง่  

หรือคนทัว่ไป 
(13) ปัจจยัในการกรองสารมีความส าคญัตอ่ผู้ รับสาร ในการ

ตดัสินใจรับสาร 
(14) การศกึษาเป็นปัจจยัเสริมในการรับสารของบคุคล 
(15) การรับสารจะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ขึน้อยู่กบัความสามารถใน

การปรับตวัของผู้สง่สารให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมของผู้ รับสาร 
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(16) การรับสารจะเกิดความมัน่ใจ เม่ือผู้สง่สารไมไ่ด้ลอกเลียนแบบ
ซึง่กนัและกนั 

(17) ผู้สง่สารในประชาคมโดยเฉพาะท่ีเป็นส่ือบคุคลซึ่งสง่สาร
ทัง้หลายนัน้ ไมจ าเป็น ต้องเป็นบคุคลเดียวกนัและสามารถเลือกรับได้โดยผู้ รับสาร 

2.2.11.9 การยอมรับนวตักรรม  เป็นกระบวนการส าคญัในการสร้างพฤติกรรม
ให้คล้อยตามนวตักรรมท่ีส่งออกไปจากแหล่งสาร หลงัจากท่ีได้ผ่านส่ือท่ีท าหน้าท่ีกลั่นกรองและ
เข้าใจถึงนวตักรรมรวมทัง้แนวทางของผู้ รับสาร ด้วยเหตนีุก้ารสร้างพฤติกรรมท่ียอมรับนวตักรรม
นัน้ จึงเป็นองค์ประกอบสุดท้ายท่ีส าคัญซึ่งในส่วนของกระบวนการยอมรับนวัตกรรม หรือ
กระบวนการในการยอมรับสิ่งใหม่ (Adoption Process) ซึ่ง Rogers (1983, pp. 36-40) กล่าวถึง
ขัน้ตอนการยอมรับสิ่งใหมว่า่มีอยู ่5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขัน้รับทราบหรือขัน้ต่ืนตวั (Awareness Stage) เป็นขัน้ท่ีบุคคลรู้
วา่มีความคดิใหม ่สิ่งใหม ่หรือวิธีปฎิบตัใิหมเ่กิดขึน้ แตย่งัขาดข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งนัน้  

2) ขัน้สนใจ (Interest Stage) บุคคลเร่ิมมีความสนใจในสิ่งใหม่ และ
พยายามแสวงหาข้อมลู หรือความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบัสิ่งนัน้ 

3) ขัน้ประเมินคุณค่า (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินคุณค่า
ในสมองของตน โดยลองนึกว่าถ้ายอมรับเอาสิ่งใหม่นัน้มาใช้หรือปฏิบัติแล้ว จะเหมาะสมกับ
เหตกุารณ์ในปัจจบุนัหรือในอนาคตหรือไม ่จะให้ผลคุ้มคา่กบัการท่ีต้องเส่ียงหรือไม่ 

4) ขัน้ทดลอง (Trail Stage) บคุคลจะน าเอาสิ่งใหม่นัน้ มาลองใช้หรือ
ลองปฏิบตัใินวงจ ากดัก่อนเพ่ือดวูา่สิ่งนัน้มีประโยชน์เข้ากบัสถานการณ์ของตนหรือไม่ 

5) ขัน้ยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับสิ่งใหม่และน ามาใช้
อยา่งสม ่าเสมอ 

โดยกระบวนการยอมรับนวตักรรม หรือการยอมรับในสิ่งใหม่นีจ้ะมีปัจจยัต่าง ๆ 
เข้ามาเก่ียวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของแหล่งข่าวของกระบวนการในการยอมรับสิ่ง ใหม่
ประสิทธิผลของการสื่อสารมวลชนส่งผลให้ระยะเวลาท่ีใช้ในการยอมรับแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละกลุ่ม จากการศึกษาประเภทของผู้ รับนวตักรรมในหลาย ๆ กรณีได้มีผู้แบง่ประเภทผู้ยอมรับ
นวตักรรมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแสดงผลการอธิบายโดยจ าแนกตามลักษณะผู้ยอมรับนวตักรรม 
(Adoption Categorization on the Basic of Innovation) ดงัแสดงให้เห็นในภาพท่ี 2.13 
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         การจ าแนกลกัษณะผู้ยอมรับนวตักรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.13  แสดงการจ าแนกลกัษณะผู้ยอมรับนวตักรรม 
แหล่งท่ีมา:  Rogers, 1983. 
 

จากภาพท่ี 2.13 จะเห็นได้ว่า ผู้ รับสารในสังคมอาจถูกจ าแนกถึงความแตกต่างใน
การรับนวตักรรม ออกเป็นประเภท ดงันี ้

1) ผู้ แนะน านวัตกรรมหรือนวัตกร ( Innovators) คือ ผู้ ชอบการ
เปล่ียนแปลง เป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีมีบทบาทในฐานะเป็นผู้บุกเบิก หรือแนะน านวตักรรมแก่ผู้ อ่ืน
ด้วย จึงเป็นผู้น าทางการส่ือสารนวตักรรม  ซึ่งอาจจะต้องศึกษาและมีความรู้เก่ียวกับนวตักรรม  
นัน้ ๆ เป็นอยา่งดี ท าให้มีปริมาณน้อยราวร้อยละ 3 ของผู้ รับสารทัง้หมด 

2) ผู้ ยอมรับนวัตกรรมง่าย (Early Adopters) คือ เป็นกลุ่มท่ีเข้าใจ
และยอมรับนวตักรรมได้ค่อนข้างรวดเร็ว และมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนวตักรรมใหม่ จึงเป็น
บคุคลกลุ่มแรกท่ีมีอิทธิพลในการชกัชวนให้คนอ่ืน ๆ สงัคมปฏิบตัิตาม แตล่กัษณะบคุคลในกลุ่มนี ้
ก็ยงัมีปริมาณคอ่นข้างน้อย คือ ราวร้อยละ 13 ของผู้ รับสาร 

3) ผู้ยอมรับเร็ว (Early Majority) เป็นกลุ่มผู้คล้อยตามท่ีอยู่ระหว่าง
ผู้ รับกลุ่มแรกกบัผู้ ท่ียอมรับนวตักรรมช้ากว่า หมายถึง เม่ือรับนวตักรรมจากผู้น าความคิดเห็นแล้ว 
จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการรับนวตักรรมนัน้ได้เร็วกว่ากลุ่มอ่ืน  และ
เป็นกลุ่มส าคัญท่ีจะส่งผลให้นวัตกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้แพร่หลายไปสู่สังคมได้ โดยบุคคลกลุ่มนีมี้อยู่
ประมาณร้อยละ 34  
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4) ผู้ ยอม รับ ช้า  (Late Majority) เป็นกลุ่ มผู้ ค ล้อยตามยอม รับ
นวตักรรมช้าหรือในระดบักลาง ๆ กลุ่มนีจ้ะยอมรับนวตักรรมตามผู้น าความคิดเห็นหรืออาจตาม
กลุ่มผู้ รับเร็ว กล่าวคือ จะยอมรับนวตักรรมก็ตอ่เม่ือคนในสงัคมยอมรับและใช้นวตักรรมดงักล่าว
แล้ว รวมถึงบรรทัดฐานฐานทางสังคม เศรษฐกิจ อาจเป็นแรงผลกัดนัท่ีส่งผลให้บุคคลในกลุ่มนี ้
ยอมรับนวตักรรมดงักลา่วในท่ีสดุ 

5) ผู้ยอมรับช้าท่ีสดุหรือกลุ่มล้าหลงั (Laggard) เป็นกลุ่มผู้คล้อยตาม
ยอมรับนวตักรรมช้าท่ีสุด หรือก้าวไปไม่ทนักลุ่มอ่ืน เพราะผู้น าความคิดเห็น หรือกลุ่มทางสงัคม
แทบไม่มีอ านาจในการผลกัดนัให้บุคคลกลุ่มนีย้อมรับนวตักรรมได้เลย ท าให้เกิดความไม่เข้าใจ
และอาจไม่ยอมรับนวตักรรมได้ จึงต้องใช้ความพยายามและเวลาในการโน้มน้าว เพ่ือให้บุคคล
กลุม่นีเ้กิดการยอมรับนวตักรรม แตใ่นขณะเดียวกนัเม่ือบคุคลกลุม่นีย้อมรับนวตักรรมท่ีเกิดขึน้แล้ว 
นวตักรรมดงักลา่วอาจเป็นเร่ืองปกตท่ีิยอมรับและปฏิบตัิกนัจนเคยชินส าหรับคนทัว่ไป 
 
2.3  สรุปประเดน็จากการทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
ข้างต้น จะพบวา่มีการขยายตวัของส่ือสาธารณะจากท่ีมีอยูเ่ดิมเพิ่มมากขึน้ อนัเกิดจากการพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสาร จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารทางการเมืองตลอดจนการ
พฒันาทางการเมือง ซึง่สามารถสรุปเป็นประเดน็ท่ีส าคญัได้ ดงัภาพท่ี 2.14 
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ภาพท่ี 2.14  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดและทฤษฎีตา่ง ๆ ในการศกึษา 
 

จากภาพท่ี 2.14 อธิบายได้ว่าผลจากการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลโลยีทางการ
ส่ือสาร ท าให้การส่ือสารทางการเมืองไทยเกิดการไหลเวียนไปตามโครงสร้างการส่ือสารท่ี   
บูรณาการกันระหว่างโครงสร้างการส่ือสารแบบเดิมท่ีใช้การกระจายออกจากศูนย์กลาง  
(Hierararchical Structure) กบัโครงโครงสร้างการส่ือสารแบบใหม่ท่ีเป็นแบบเครือข่าย (Nestcast 
Structure) เช่นเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยโครงสร้างการส่ือสารแบบเดิมจะท าหน้าท่ี
แพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร ในขณะท่ีการส่ือสารตามโครงสร้างใหม่จะท าหน้าท่ีส่ือสารกันใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จนท าให้การส่ือสารตามโครงสร้างเดิมมีความส าคัญลดลงไป  ซึ่ง
โครงสร้างการส่ือสารรูปแบบใหม่ส่วนใหญ่สร้างขึน้นอกการก ากับของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการสือ่สาร 

โครงสร้างการสือ่สารแบบเดมิ โครงสร้างการสือ่สารแบบใหม ่

การสือ่สารทางการเมือง 

แนวคิดสญัญวิทยาและการสร้างความหมาย 

สือ่สงัคมออนไลน์         

และสือ่ใหม ่ 
นวตักรรมและ         

การยอมรับนวตักรรม 

อินเทอร์เน็ตมมี   

(Internet Meme) 

ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 
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บล็อก ทวิตเตอร์ การส่งข้อความสัน้ในโทรศัพท์มือถือ เฟซบุ๊ ก (Facebook) ไลน์ (Line) ฯลฯ มี
ลกัษณะเป็นการแยกกันระหว่างโครงสร้างการส่ือสารของรัฐกับโครงสร้างการส่ือสารสาธารณะ
อยา่งชดัเจน 

ผลกระทบจากการส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีลักษณะเป็นการ
ส่ือสารตามแนวนอน ผนวกกับการส่ือสารแบบเดิมท่ีมีโครงสร้างแบบกระจายออกจากศนูย์กลาง 
และมีลกัษณะของการส่ือสารแบบช่วงชัน้บงัคบับญัชาในภาครัฐ แตแ่ตกตา่งไปจากโครงสร้างการ
ส่ือสารแบบตาข่ายท่ีเกิดขึน้ใหม ่เน่ืองจากโครงสร้างของการส่ือสารท่ีเกิดขึน้มาใหม่นัน้ ทัง้ในระดบั
เคร่ืองมือและระดบัโครงสร้าง ส่งผลตอ่การส่ือสารและสงัคมท่ีแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะดงักลา่ว  
โดยการส่ือสารทางการเมืองของไทยจะมีลกัษณะของการปะทะกันกบัภาครัฐ หรือระหว่างผู้สร้าง
กฎและผู้ก ากับกติกากับผู้ ถูกกระท า ฯลฯ ในขณะท่ีส่ือใหม่ท่ีมีโครงสร้างแบบเครือข่าย จะเป็น
เคร่ืองมือ เป็นทรัพยากร และเป็นพลงัของฝ่ายตอ่ต้านรัฐ ดงันัน้ โครงสร้างของโอกาสทางการเมือง
จงึมิใช่เพียงท าหน้าท่ีก าหนดรูปแบบการเคล่ือนไหวในการส่ือสารในสงัคมได้เท่านัน้ แตก่ารส่ือสาร
ในสงัคมก็มีสว่นก าหนดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและโอกาสทางการเมืองด้วยเชน่กนั  

เม่ือศึกษาเก่ียวกับระบบความคิดของมนุษย์ท่ีถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัของเรา 
ผนวกกับแนวคิดเก่ียวกับนวตักรรมและการยอมรับนวตักรรม ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับส่ือสงัคม
ออนไลน์และส่ือใหม่ รวมทัง้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารทางการเมือง ท าให้พบว่าการใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือใหมใ่นการส่ือสาร ถือได้วา่เป็นสิ่งท่ีก าลงัส าคญัและได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ ซึ่ง
จากการศกึษาพบวา่ โครงสร้างการส่ือสารของเว็บ 2.0 ได้เปล่ียนโครงสร้างการส่ือสารจากการอา่น
แต่เพียงอย่างเดียว ไปเป็นการร่วมเขียนและผลิตข้อมูลข่าวสารได้ด้วย จึงเกิดการปลดปล่อย
พนัธนาการของสถานะความเป็นตวักลางของการส่ือสารแบบเดิมไป ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างในการส่ือสารท่ีมีความเข้มข้นและสลบัซับซ้อนมากขึน้ สะท้อนให้เห็นว่าส่ือในรูปแบบ
ใหม่เป็นส่ือท่ีมีความสามารถมากกวา่ส่ือมวลชนแบบเดิมทัว่ไป ท่ีเคยท าหน้าท่ีแตเ่พียงกระจายตวั
ออกไปในสงัคมเทา่นัน้ 

การใช้ส่ือเป็นสว่นประกอบในการสร้างปรากฎการณ์ทางการเมืองของไทยท่ีผ่านมา ผนวก
กบัการจดักิจกรรมทางการเมืองเพ่ือสร้างประเด็นเชิงรุกตอ่สาธารณะ จนสามารถสร้างการส่ือสาร
ทางการเมืองผ่านโลกไซเบอร์และลดการถูกปิดกัน้โดยรัฐบาลได้ ดงัจะเห็นได้จากในภาคชนบท
ของประเทศไทย มีการติดตัง้จานรับสญัญาณดาวเทียม วิทยุชมุชน การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
การใช้อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ   ท าให้มีการสร้างช่องทางการส่ือสารแบบใหม่ผ่าน
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ขึน้มา โดยมีข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเป็นประเด็นในการสนทนา
แลกเปล่ียนเพิ่มเตมิจากการส่ือสารในเร่ืองทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัด้วย  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภายใต้สังคมข้อมูลข่าวสาร ( Information Society) การส่ือสารทาง
การเมืองมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการส่ือสารไปอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการส่ือสาร ซึ่งในปัจจบุนัพบว่าการส่ือสารทางการเมืองโดยใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เป็น
วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีได้รับความสนใจเพิ่มมากขึน้ และในการส่ือสารโดยใช้สั งคม
ออนไลน์นัน้ “อินเทอร์เน็ตมีม” (Internet Meme) ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีส าคญัท่ีมี
อนาคตและก าลงัได้รับความสนใจจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง จึงควรมีศึกษาพฒันาการของการใช้
อินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย (Thai Political Communication) บทบาทของ
อินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองในส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) ของไทย และนวัตกรรม
อินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการส่ือสารทางการเมืองของไทยอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนน าเอานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมมาประยุกต์ใช้ในการ
ส่ือสารทางการเมืองโดยน าเอากรณีการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม มาใช้เป็น
กรณีศกึษาเพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมเป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีทรงประสิทธิภาพ
ทางการเมืองรูปแบบหนึง่ในอนาคตท่ีจะถึงนี ้



 

บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย  
 

การศกึษาเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณีการ
คดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ มีวตัถปุระสงค์
ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ ประการแรกเพ่ือศกึษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสงัคม
ออนไลน์ท่ีใช้ในการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ.  
2556 ประการท่ีสองเพ่ือศกึษาช่องทางการส่ือสารของอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใช้ใน
การส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 และประการ
ท่ีสามเพ่ือศึกษาผลของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในการส่ือสารทาง
การเมืองตอ่การคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คณุภาพดงันี ้

 
3.1  ระเบียบวิธีวิจัย  
 

งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยเลือกกรณีศึกษาการ
คดัค้านร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชมุนมุทางการเมือง การ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 โดยจะการศกึษาถึงรูปแบบในการโพสต์เพ่ือ
แสดงความเห็นทางการเมืองจนกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีม ประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมทาง
การเมือง ช่องทางในการส่ือสู่กลุ่มเป้าหมาย และการใช้อินเทอร์เน็ตมีมส่ือไปสู่กลุ่มเป้าหมายจน
ส่งผลกระทบต่อการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือก
ดงันี ้

3.1.1  เป็นกรณีศกึษาทางการเมืองในปัจจบุนัท่ีมีการน าเอาอินเทอร์เน็ตมีมมาประยกุต์ใช้
ในการส่ือสารกนัชดัเจนท่ีสดุ โดยในครัง้นีจ้ะศกึษาเฉพาะอินเทอร์เน็ตมีมของกลุ่มฝ่ายคดัค้านร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนีเ้ท่านัน้  ซึ่งประกอบด้วย เฟซบุ๊ กล้านช่ือต้านล้างผิดคดีโกง 
(https://th-th.facebook.com/antiamnesty) เฟซบุ๊ กนิสิตจุฬาฯ ไม่เอานิรโทษกรรม (https://th-
th.facebook.com/.../นิสิตจฬุาฯไม่เอานิรโทษกรรม) เฟซบุ๊กชาวนิด้าร่วมใจคดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษ
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กรรม (http://th-th.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊ กนิสิตเกษตรต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
(http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty) เว็บไซต์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน่ (www.anticorruption. 
in.th/) และเว็บไซต์ของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมท่ีได้รับความนิยม (สถานีโทรทศัน์บลสูกายทีวี 
สถานีโทรทศัน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทศัน์ทีนิวส์) เน่ืองจากกลุ่มของเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ท่ีกล่าวมา
ข้างต้นนี ้มีการใช้มีมในส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมอยา่งตอ่เน่ือง
และมีปริมาณมากเม่ือเปรียบเทียบกับเฟซบุ๊กและเว็บไซต์อ่ืน ๆ ในขณะท่ีข้อมูลของกลุ่มสนบัสนุน
ร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรมหาได้ยาก เน่ืองจากเป็นข้อมลูท่ีสง่ผลตอ่ความมัน่คงของชาต ิจึงถกู
ระงับโดยกระทรวงสารสนเทศและการส่ือสาร (Ministry of Information  and Communication 
Technology: ICT) ข้อมลูท่ีเหลืออยูจ่งึมีอยูไ่มม่ากนกั 

3.1.2  เป็นรูปแบบการส่ือสารทางการเมืองท่ียงัไมมี่การศกึษาวิจยัทางนิเทศศาสตร์มาก่อน 
ในท่ีนีจ้งึเลือกวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพใน 2 วิธีด้วยกนั คือ 

1) การสัมภาษณ์ (Informal Interview) โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้พ ัฒนา
แอปพลิเคชั่นช่ือ “สร้างป้ายคดัค้านในรูปแบบของคุณ” ซึ่งได้รับความนิยมน าป้ายมาใช้ในการ
คดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 มากที่ส ุด ในฐานะผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) เก่ียวกบัท่ีมาการพฒันา และความส าเร็จของแอปพลิเคชัน่ดงักลา่ว  

2)  การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) จะศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี บทความ 
ทางวิชาการ ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีเอกสารหลักได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง  
(ประทุม ฤกษ์กลาง, 2550), การส่ือสารทางการเมืองกับกระแสโลกาภิวัตน์ (ยุทธพร อิสรชัย, 
2551), ร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชมุนมุทางการเมือง การ
แสดงออกของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556), อินเตอร์เน็ตกับ
การเมืองไทย (ยุทธพร อิสรชยั, 2547), การส่ือสารทางการเมือง: ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียง
เลือกตัง้ทัว่ไปของพรรคไทยรักไทย (นนัทนา นนัทวโรภาส, 2548), นิเทศศาสตร์กับการเรียนการ
สอน CSR (กลุทิพย์ ศาสตระรุจิ, 2556) และปรากฏการณ์ความขดัแย้งทางการเมืองในเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ (ธาม เชือ้สถาปนศริิ, 2553) ฯลฯ ตลอดจนข้อมลูในเว็บไซต์หลกัท่ีได้รับการยอมรับ
วา่เป็นผู้สนบัสนนุและผู้คดัค้านร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมในรูปแบบของข้อความ ภาพ ภาพ
ผสมข้อความ และคลิปวิดีโอ ได้แก่ เฟซบุ๊ กล้านช่ือต้านล้างผิดคดีโกง (https://th-th.facebook 
.com/antiamnesty) เฟซบุ๊กนิสิตจฬุาฯ ไม่เอานิรโทษกรรม (https://th-th.facebook. com/.../นิสิต
จุฬาฯไม่ เอานิรโทษกรรม) เฟซบุ๊ กชาวนิ ด้าร่วมใจคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม (http://th-
h.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊ กนิสิต เกษตรต่อต้าน พ .ร.บ .นิ รโทษกรรม  (http://th-th 

http://th-th.facebook.com/nidamob
http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty)%20และ
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.facebook.com/KasetAntiAmnesty) เว็บไซต์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (www.anticorruption 

.in.th/) และเว็บไซต์ของสถานีโทรทศัผ่านดาวเทียมท่ีได้รับความนิยม (สถานีโทรทศัน์บลสูกายทีวี 
สถานีโทรทศัน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทศัน์ทีนิวส์) ฯลฯ 

 
3.2  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  
 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง (Literature Review) ในบทท่ี 2 สามารถ
น ามาจดัเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) ได้ดงัภาพท่ี 3.1 โดยอธิบาย
ได้ว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดระบบอินเทอร์เน็ตขึน้ กอปรกับการ
เกิดปรากฎการณ์ทางการเมืองท่ีหลากหลายของประเทศไทย ท าให้มีการส่ือสารทางการเมืองขึน้
ระหว่างบคุคล กลุ่ม พรรค และสถาบนัทางการเมืองตา่ง ๆ โดยสามารถจ าแนกประเภทต่าง ๆ ได้
คือ ประเภทการ์ตนูล้อเลียนนกัการเมือง หรือการท่ีเกิดดาราจ าเป็นขึน้มาเป็นอินเทอร์เน็ตมีมโดยมี
ส่วนเกิดขึน้มาจากเหตกุารณ์ต่าง ๆ เช่นในกรณีของ ดร.ชชัชาติ สิทธิพนัธุ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวง
คมนาคม ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลัก ๆ ของ Mode ทางการเมืองคือ 1) ภาพล้อเลียน 2) การใช้
ข้อความทางภาษา และ   3) การใช้รูปภาพและข้อความผสมกนั ซึ่งมีการส่งตอ่ผา่นช่องทางตา่ง ๆ 
อาทิเช่น เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ อย่างต่อเน่ือง โดยเนือ้หาบนเฟซบุ๊กจะค่อนข้างแสดงความเป็น
กระแสของสงัคม ในขณะท่ีบนเว็บไซต์จะมีลกัษณะเป็นการแสดงข้อมลูเป็นส่วนใหญ่ ดงัจะพบได้
จากกรณีของการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชมุนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 ท่ีมีทัง้การสนบัสนนุและการ
คดัค้านในรูปแบบของการใช้สญัลกัษณ์และวาทกรรมทางการเมืองโดยส่วนหนึ่งใช้กระบวนการ
ส่ือสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างหลากหลาย จนกระทัง่ส่วนหนึ่งพฒันามาเป็น 
“นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556” ซึ่งมีหลาย
ประเภทและหลากหลายช่องทางท่ีใช้ในการส่ือสารด้วยกนั และเม่ือได้รับความนิยมจากมวลมหา
ประชาชนอย่างล้นหลาม ก็ส่งผลกระทบทางการเมืองในระดบัมหภาค โดยมีการน ามาประยกุต์ใช้
เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ในการตอ่ต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม กนัอย่างแพร่หลายจนประสบความส าเร็จ
ในท่ีสุด ซึ่งเม่ือน ากรอบสรุปผลการศึกษาในบทท่ี 2 มาพิจารณาในภาพรวมแล้ว จะสามารถสรุป
เป็นกรอบแนวคดิในการศกึษา (Conceptual Framework) ในครัง้นี ้ได้ดงัภาพท่ี 3.1  
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ภำพท่ี 3.1  แสดงกรอบแนวคดิในการศกึษาเร่ืองนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทาง 
การเมืองไทย: ศกึษากรณีการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 

 
3.3  รูปแบบกำรศึกษำ  
 

การศกึษาเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณีการ
คดัค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยน าแนวคิดทางด้านปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) มาใช้ 
กล่าวคือ มองว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างบริบทหรือสถานการณ์ทางการเมืองขึน้ เพราะมนุษย์เป็นส่วน
หนึง่ของสภาวการณ์ทางการเมืองหรือระเบียบสงัคมนัน้ ซึง่นกัปรากฏการณ์นิยมเช่ือวา่ มนษุย์เป็น
นกัสร้างสรรค์หรือผู้สร้าง กล่าวคือ เป็นผู้ ท่ีมีความคิด ความอ่าน และสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
สงัคม จากเร่ืองเล็กไปสู่เร่ืองใหญ่ จนรวมกันเป็นสงัคม มนุษย์จึงเป็นผู้สร้างสงัคมขึน้ ทฤษฎีนีมุ้่ง
แสวงหาความจริงท่ีเกิดขึน้ในสงัคม มุง่ศกึษาวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนท าให้เกิดภาพท่ี
สะท้อนมมุมองในมิตติา่ง ๆ ทัง้ท่ีตวับคุคลและปัจจยัท่ีสนบัสนนุตวับคุคล 

  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

: การเกิดขึน้ของอินเทอร์เน็ต 

ปรากฏการณ์ทางการเมือง  

ของประเทศไทย 

การสือ่สารทางการเมือง 
บนเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ 

นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีม 
1.รูปแบบประเภทของอินเทอร์เน็ต
มีม 
2. ช่องทางการสือ่สารของมมี 

ผลการใช้อนิเทอร์เน็ตมีมในการสือ่สารทางการเมืองไทย 

สญัลกัษณ์ วาทกรรม              
และคลปิวดิีโอทางการเมอืง  

ร่างพระราชบญัญตั ิ
นิรโทษกรรมในปี  
พ.ศ. 2556  
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ตำรำงท่ี 3.1  แสดงความเช่ือมโยงของปัญหาและองค์ความรู้ท่ีใช้ในการศกึษา 
 

ปัญหาน าการวิจยั แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบวิธีศกึษา 

1. รูปแบบและประเภทของ
อินเทอร์เน็ตมีมในการคดัค้าน
ร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ. 2556 มีก่ี
รูปแบบและก่ีประเภท 
อะไรบ้าง? 

1.1 แนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกับการส่ือสาร
ทางการเมือง 

การวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) 

2. ชอ่งทางในการใช้
อินเทอร์เน็ตมีมเพ่ือคดัค้าน
ร่างพระราชบญัญตันิิรโทษ
กรรมในปี       พ.ศ. 2556 
ในส่ือสงัคมออนไลน์ 
(Social Media) มีก่ี
ชอ่งทาง อะไรบ้าง ? 

2.1 แนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกับการส่ือสาร
ทางการเมือง 
2.2 ส่ือสงัคมออนไลน์ ส่ือใหม่ อินเทอร์เน็ตมีม 
และการยอมรับนวตักรรม 
2.3 รายงานผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) 
และการวิเคราะห์ผล
การสมัภาษณ์ 
 
 
 

3. การน านวตักรรม
อินเทอร์เน็ตมีมไปใช้ในการ
คดัค้านร่าง พ.ร.บ.    นิรโทษ
กรรมในปีพ.ศ. 2556 สง่ผล
ทางการเมืองอยา่งไรบ้าง ? 

3.1 แนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกับการส่ือสาร
ทางการเมือง 
3.2 ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
3.3 รายงานผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) 
และการวิเคราะห์ผล
การสมัภาษณ์ 

 
3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

การศกึษาเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณีการ
คดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” ครัง้นี ้จะใช้เทคนิคในการศึกษาเพ่ือให้
เข้าถึงสาระและแก่นแท้ในประเด็นท่ีต้องการศึกษาอย่างแท้จริง โดยพิจารณาจากการมีมติ
เห็นชอบของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมของสภา
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ผู้แทนราษฎรไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2556 จนถึงมวลมหาประชาชนออกมาคดัค้านและ
รัฐบาลได้ประกาศยบุสภาตลอดจนแถลงว่าจะไม่มีการน าร่างรัฐธรรมนญูฉบบัดงักล่าวกลบัมาใช้
อีกในอนาคตในวนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมทัง้สิน้ 53 วนั โดยจ าแนกเคร่ืองมือในการศึกษา
ออกเป็น 2 สว่นด้วยกนั คือ 

 
3.4.1  กำรศึกษำวิจัยเอกสำร (Documentary Study)  
โดยใช้การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราทางวิชาการ งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ในส่ือสงัคมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต โดยทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสงัคมออนไลน์ต่อการส่ือสารทางการเมืองไทย และใช้
วิธีการรวบรวมข้อมูลจากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกับมีมการเมืองไทย เช่น โดยมีเอกสารท่ีใช้
ค้นคว้าหลกั ๆ คือ เอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ตามล าดบั ท่ีเก่ียวข้องกบั
อินเตอร์เน็ตมีมทางการเมืองในส่ือสังคมออนไลน์ ส่วนอ่ืนท่ีใช้ค้นคว้ารองลงมา ได้แก่ ภาพและ
วาทกรรมต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเฟซบุ๊ ก และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ โดยในส่วนท่ีเป็น
ข้อพิจารณาท่ีเก่ียวกับการใช้นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสังคมออนไลน์ต่อการส่ือสารทาง
การเมืองของไทยนัน้ ประกอบไปด้วยแนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ ตลอดจนสารสนเทศ
การศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการส่ือสารทางการเมืองของไทย ซึ่งเป็นเอกสารประเภทต่าง ๆ 
ทัง้ภายในและตา่งประเทศ รวมทัง้ข้อมลูทางวิชาการท่ีได้จากการสืบค้นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือ
ทางเว็บไซต์ตา่ง ๆ ทัง้หมด โดยศกึษาเฉพาะกลุ่มฝ่ายคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย  

1)  เฟซบุ๊กล้านช่ือต้านล้างผิดคดีโกง (https://th-th.facebook.com/antiamnesty)  
2)  เฟซบุ๊กนิสิตจฬุาฯ ไมเ่อานิรโทษกรรม (https://th-th.facebook.com/.../ นิสิต

จฬุาฯไมเ่อานิรโทษกรรม)  
3)  เฟซบุ๊กชาวนิด้าร่วมใจคดัค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com 

/nidamob)  
4)  เฟซบุ๊กนิสิตเกษตรตอ่ต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com 

/KasetAntiAmnesty)   
5)  เว็บไซต์องค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ( www.anticorruption.in.th/)  
6)  เว็บไซต์ของสถานีโทรทศัผา่นดาวเทียมท่ีได้รับความนิยม (สถานีโทรทศัน์บลู

สกายทีวี สถานีโทรทศัน์เอเอสทีวี และสถานีโทรทศัน์ทีนิวส์) 

https://th-th.facebook.com/weagainstamnesty
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โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ มุ่งเน้นในส่วนของเนือ้หาในแต่ละส่วนท่ีมีรูปแบบการ
น าเสนอท่ีเผยแพร่และสง่ผลกระทบตอ่บคุคลสาธารณะทัว่ไปจนก่อให้เกิดเป็นกระแสสงัคมขึน้มา 

 
3.4.2  กำรสัมภำษณ์ (Interview)  
โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) นายคุณัช ฉัตรพรมงคล นักศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้พัฒนาจน
กลายเป็นแอปพลิเคชัน่ “สร้างป้ายคดัค้านในรูปแบบของคณุ” ซึ่งได้รับความนิยมน าป้ายมาใช้ใน
การคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมมากท่ีสุด เป็นการสมัภาษณ์ในฐานะผู้ ให้ข้อมูลหลกั 
(Key Informants) เก่ียวกับท่ีมา การพัฒนา และความส าเร็จของแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ตัง้แต่
เร่ิมต้นของการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม จนกระทั่งมีการน าเอามาพัฒนาจน
กลายเป็นแอพพลิเคชัน่ข้างต้น โดยผู้ศึกษาจะตัง้ค าถามแบบปลายเปิด (Open End) ให้ตรงกับ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยัให้มากท่ีสดุ  
 
3.5  แหล่งจัดเกบ็ข้อมูล 
 

การศึกษาศึกษาเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศึกษา
กรณีการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายใน
การจดัเก็บข้อมลู 2 กลุม่ คือ  

 
3.5.1 เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ที่ได้รับควำมนิยมในส่ือสังคมออนไลน์ 

เป็นเว็บไซต์และเฟซบุ๊กท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ท่ีคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ  
นิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชมุนมุทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชน ในปี พ.ศ. 2556 ท่ีมีผู้ ท่ีเข้าไปโพสต์ข้อมูลสนบัสนนุหรือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิร
โทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชนในปี  พ.ศ. 2556 ในสงัคมออนไลน์ ทัง้ในรูปแบบของปา้ย ภาพ ข้อความ คลิปวิดีโอ ฯลฯ 
จากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีคดัเลือกมาเป็นกลุม่ตวัอยา่งข้างต้น อนัได้แก่ 

1) เฟซบุ๊ก (Facebook) คงยากท่ีจะปฏิเสธว่าในอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ถือเป็นช่องทางส าคญัช่องทางหนึ่งท่ีได้ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการ
ส่ือสารทางการเมืองไปอยา่งพลิกโฉม จนอาจเรียกได้วา่เป็นการปฏิวตักิารส่ือสารทางการเมืองไทย
ก็ได้ 
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การแพร่กระจายของเฟซบุ๊กในปัจจุบัน ถือว่ากว้างขวางท่ีสุดในบรรดาส่ือสังคม
ออนไลน์ทัง้มวลด้วยสถิติจ านวนผู้ ใช้ ทัว่โลกอยูท่ี่ 701 ล้านคน และจ านวนผู้ ใช้ในประเทศไทยอยู่ท่ี 
10.9 ล้านคน (“รู้จกักบัอินเทอร์เน็ตมีม,” 2557) จงึเป็นท่ีนา่สนใจวา่ ผู้ ใช้จ านวนมากใช้เฟซบุ๊กเป็น
พืน้ท่ีส่ือสารทางการเมือง เพ่ือเปิดรับและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ด้วยการแสดง
ความคิดเห็น การแบ่งปันเนือ้หาผ่านลิงค์ (Link) ร่วมกับเพ่ือน ๆ ในเครือข่ายกลุ่มเพ่ือนในสงัคม
ออนไลน์ หรือเพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ทางการเมือง (เชน่ เป็นเหลือง แดง หรือซาหร่ิม เป็นต้น) 

นอกจากจะท าให้ความเสถียรแห่งความสัมพัน ธ์ระหว่างหน่วยต่าง  ๆ ใน
กระบวนการส่ือสารการเมืองแบบเดิมสั่นคลอนไปแล้ว ส่ือใหม่อย่างเฟซบุ๊กยงัท าให้กระบวนท่า
ของการส่ือสารทางการเมืองต้องปรับเปล่ียนไปอย่างมหาศาล โดยเฉพาะในบริบทของสงัคมท่ีมี
การแบง่แยกทางอดุมการณ์และความเช่ือทางการเมืองแบบสดุขัว้อย่างสงัคมไทย จากการสงัเกต
แบบมีและไมมี่สว่นร่วม ได้พบแนวโน้มส าคญัในอยา่งน้อย 2 ลกัษณะ คือ เฟซบุ๊กท าให้การส่ือสาร
ทางการเมืองเป็น เร่ืองส่วนตัว (Privacy) กล่าวคือ น าเอาการเมืองเข้าสู่ป ริมณฑลของ
ชีวิตประจ าวนัมากขึน้ และท าให้มีการผลิตซ า้วาทกรรม (ชดุความคดิและการรับรู้ความจริงท่ีสร้าง
อ านาจให้คนกลุ่มหนึ่งและทอนอ านาจคน อีกกลุ่มหนึ่ง) ทางการเมืองโดยไมไ่ด้น าไปสูท่างออกอนั
ยัง่ยืนใด ๆ ซึ่งแตไ่หนแตไ่รเรามกัมองการเมืองเป็นเร่ืองสาธารณะ เป็นเร่ืองท่ีเป็นทางการ การจะมี
ส่วนร่วมทางการเมืองใด ๆ ก็ต้องท าผ่านระบบท่ีจัดตัง้มาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบของ
ภาครัฐอยา่งการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ หรือระบบของพรรคการเมือง อยา่งการเป็นสมาชิกพรรค 
หรือการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง แม้แตก่ารจะเข้าร่วมกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะสี
ใด ก็ยงัต้องไปร่วมถือมือตบ/ตีนตบ โห่ร้องตามแกนน าในพืน้ท่ีสาธารณะ แตด้่วยอานภุาพแห่งส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ประชาชนพลเมืองสามารถจะบรรจกิุจกรรมการส่ือสารทางการเมือง
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนั และด าเนินชีวิตในมิติอ่ืน  ๆ ไปพร้อม ๆ กนัโดยไม่เหน่ือยยาก
ส่วนใหญ่พลเมืองชาวเฟซบุ๊กมกัจะใช้เวลาท่ีเป็นส่วนตวัส าหรับการส่ือสารทางการเมืองออนไลน์ 
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าอินเทอร์เน็ตเพ่ือติดตามข่าวการเมืองท่ีมีคน Share มา หรือกด Like เม่ือเจอ
คนขึน้สเตตสั (Status) หรือเขียนคอมเมนท์ (Comment) ทางการเมืองท่ีถูกใจ หรือจุดกระแสเอง
ด้วยการเปิดประเด็นเผ็ดร้อนหรือออ่นไหวทางการเมืองบนวอล์ตวัเองหรือวอล์ของ Friends หรือถือ
โอกาสโพสต์คดัค้านเพ่ือนซึ่งบงัอาจขึน้สเตตสัท่ีตรงกันข้ามกับความเห็นทางการเมืองของเราให้
ด่าวดิน้ไป ตลอดจนเข้าไปเป็นเพ่ือน (Friend) หรือแฟนคลับ (Fan) ของนักการเมืองหรือกลุ่ม
การเมืองท่ีช่ืนชอบเพ่ือจะได้ให้เสริมแรงกดไลค์ (Like) ให้เขาได้แทบทุกวัน หรือให้แรงกว่านัน้ก็
จดัตัง้กลุ่มสนบัสนุนหรือต่อต้านทางการเมืองออนไลน์ไปเลย นอกจากนัน้การเป็นเครือข่ายทาง
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สงัคมของ  เฟซบุ๊กยงัเปิดพืน้ท่ีให้การเมืองภาคประชาชนในประเด็นอ่ืน ๆ อีก เชน่ เร่ืองสิ่งแวดล้อม
ให้สามารถรวบรวมแรงสนับสนุน ซึ่งอาจอยู่กันอย่างกระจัดกระจายอย่างกรณีการเคล่ือนไหว
ตอ่ต้านการตดัถนน ขึน้เขาใหญ่ และกรณีการตอ่ต้านการตดัต้นไม้ใหญ่ในซอยสขุมุวิท เป็นต้น 

นอกจากจะเสริมอ านาจทางการส่ือสารให้ผู้ ใช้ทัว่ไปแล้ว เฟซบุ๊กยงัเปิดโอกาสให้
นักการเมืองสามารถตัดข้ามส่ือกระแสหลักท่ีอาจจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับตนเพ่ือส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงอย่างกรณี “บนัทึกจากใจอภิสิทธ์ิ” เร่ืองความจริงเม่ือเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีสามารถถ่ายทอดความในใจทางการเมืองอย่างท่ีไม่เคย
แสดงออกในท่ีสาธารณะใด ๆ หรือเพ่ือดิสเครดติฝ่ายตรงข้าม ตวัอยา่งเชน่ กรณีวิวาทะเร่ืองไพร่กบั
อ ามาตย์กินอาหารร้านเดียวกันระหว่างนายกรณ์ จาติกวาณิชย์ กับนายณัฐวุฒิ ไสยเกือ้ ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วเป็นเร่ืองในเวลาส่วนตวัของนกัการเมืองทัง้สองคน แต่ก็สามารถดึงเอามิติทาง
การเมืองของความบังเอิญดังกล่าวมาน าเสนอสู่สาธารณะบนเฟซบุ๊ กได้อย่างกลมกลืน จน
กลายเป็นประเดน็ร้อนทัง้ในไซเบอร์สเปซ และในส่ือกระแสหลกัตามมา 

การส่ือสารการเมืองไมว่่าจะในยคุใดสมยัใด มกัถกูชีน้ าด้วยวาทกรรมทางการเมือง
หลกั ๆ ไม่ก่ีชุดในช่วงการเคล่ือนไหวใหญ่ของคนเสือ้แดงภายใต้การน าของ นปช.ท่ีผ่านมา วาท
กรรมหลกั คือ ความเหล่ือมล า้ในสงัคมไทยผ่านวลีส าคญั คือ “สงครามอ ามาตย์-ไพร่”ในขณะท่ี
วาทกรรมหลกัท่ีประชนักันในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ท่ีผ่านมา คือ วาทกรรมเผาบ้านเผา
เมือง (เพ่ือทอนอ านาจคนเสือ้แดงและพรรคเพ่ือไทย) และวาทกรรมดีแตพู่ด (เพ่ือทอนอ านาจคณุ
อภิสิทธ์ิและพรรคประชาธิปัตย์) ในส่ือกระแสหลกัเดมิ ๆ การผลิตซ า้วาทกรรมดงักลา่วพบได้ทัว่ไป 
ทว่าด้วยธรรมชาติของส่ือเก่า การผลิตซ า้นัน้จะคงอยู่ก็เพียงยาวนานเท่ากบัการออกหนงัสือพิมพ์
หรือช่วงเวลาของข่าวภาคค ่า แต่ส าหรับส่ือใหม่ท่ีผู้ ผลิตเนือ้หา คือ ผู้ ใช้ทุกคนและการลบล้าง
เนือ้หาท่ีน าเสนอไปแล้วไม่ได้มีวาระชดัเจน การผลิตซ า้จึงคงทนยาวนานกว่าเป็นเท่าทวีคณู แต่ท่ี
นา่สนใจกวา่ ก็คือ แม้ธรรมชาติของส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งเฟซบุ๊กจะมีลกัษณะของการปฏิสมัพนัธ์
และการเป็นเวทีแลกเปล่ียนทางความคิด แต่ก็ไม่ค่อยพบการปรึกษาหารือด้วยเหตุผลเพ่ือหา
ข้อสรุปหรือทางออกในการคล่ีคลายปัญหาเท่าใดนกั พลเมืองเฟซบุ๊กยงัคอ่นข้างท่ีจะใช้พืน้ท่ีตรงนี ้
เพ่ือการระบายความคบัข้องใจ หรือสร้างความสะใจทางการเมืองกบักลุ่มคนท่ีคิดเหมือนและเห็น
เหมือนมากกว่าท่ีจะแลกเปล่ียนทัศนะกับคนท่ีเห็นต่าง เพ่ือหาแนวทางสู่อารยธรรมของการ
ทะเลาะกนัอยา่งสนัต ิ

เม่ือมีลกัษณะเช่นนีแ้ล้วแม้กระบวนทศัน์และกระบวนท่าของการส่ือสารการเมือง
จะเปล่ียนไปเพียงใด เฟซบุ๊กก็คงไม่สามารถน าพาให้พลเมืองไทยก้าวข้ามความขดัแย้งท่ียืดเยือ้
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และ ยาวนานสูก่ารเมืองใหม่ท่ียัง่ยืนกวา่ได้อยู่ดี ส าหรับการศกึษาในครัง้นี ้ผู้ศกึษาจงึเลือกเฟซบุ๊ก
ท่ีมีผู้ เข้าไปใช้คดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมมากอยู่ 2 กลุ่ม คือ เฟซบุ๊กล้านช่ือต้านล้าง
ผิดคดีโกง และเฟซบุ๊กของสถาบนัการศกึษา ฯลฯ ดงัท่ีกลา่วมาในประการข้างต้น 

2) เว็บไซต์ (Website) ถือเป็นแหล่งท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและส่ือประสมต่าง ๆ 
เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละองค์กรโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านีว้่า “เว็บเพจ” (Web 
Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า “โฮมเพจ” (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า 
เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าท่ีมีลิงก์ (Links) ถึงกนั ตามหลกัค าวา่ เว็บไซต์จะใช้ส าหรับ
ผู้ ท่ี มี คอมพิ ว เตอ ร์แบบ เซิ ร์ฟ เวอ ร์ห รือจดทะเบี ยน เป็นของตน เองเรียบ ร้อยแ ล้ว เช่น 
www.google.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการสืบค้นข้อมูลเป็นต้น จากการศึกษาพบว่าเว็บไซต์
เป็นอีกช่องทางท่ีส าคญัอีกช่องทางหนึ่งท่ีท าให้เกิดนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการ
เมืองไทย เพราะมีทัง้บุคคลากรทางการเมือง กลุ่มทางการเมือง พรรคการเมือง และสถาบนัทาง
การเมือง ฯลฯ เปิดใช้เว็บไซต์เพ่ือมีวตัถปุระสงค์ในการการส่ือสารทางการเมืองไปยงักลุ่มเปา้หมาย
เป็นจ านวนมาก ซึ่งในการศกึษากระบวนการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัติ
นิรโทษกรรม ผู้ ศึกษาได้เลือกเว็บไซต์ท่ีมีผู้ เข้าไปใช้ในการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคัดค้าน ร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นจ านวนมาก และเปิดให้สามารถเข้าไปศึกษาจัดเก็บข้อมูลมา
วิเคราะห์ได้ คือ เว็บไซต์องค์การตอ่ต้านคอรัปชัน่ และเว็บไซต์ของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมท่ีได้รับ
ความนิยม (สถานีโทรทศัน์บลสูกายทีวี สถานีโทรทศัน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทศัน์ทีนิวส์) ดงัท่ีได้
กลา่วมาในประการข้างต้นแล้ว 

 

3.5.2  นำยคุณัช ฉัตรพรมงคล  
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ พัฒนาแอพพลิเคชั่น “สร้างป้ายคัดค้านในรูปแบบของคุณ” ในฐานะผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants)  
  



98 

3.6  หน่วยในกำรวิเครำะห์ 
 

หมายถึงหน่วยท่ีใช้เก็บข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ในครัง้นี  ้ซึ่งในท่ีนีเ้ป็น
ระดับ “บุคคล” ได้แก่ นายคุณัช ฉัตรพรมงคล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และผู้ ท่ีเข้ามาโพสต์คดัค้านร่างพระราชบัญญัติ 
นิรโทษกรรมในลกัษณะของรูปภาพและข้อความในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนกระทั่งเกิดเป็นมีมและแอปพลิเคชัน่การคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ.2556 ขึน้มา   

 
3.7  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศกึษาวิจยัเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณี
การคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556”  มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยเร่ิมตัง้แต่มีการปะทุขึน้นับตัง้แต่ท่ีมีการคดัค้านจากกรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎรไทย ได้มีมติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 
พ.ศ. 2556 จนถึงมวลมหาประชาชนออกมาคดัค้านและรัฐบาลได้ประกาศยบุสภาตลอดจนแถลง
ว่าจะไม่มีการน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวกลับมาใช้อีกในอนาคตในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 รวมทัง้สิน้ 53 วนั ใน 2 รูปแบบ คือ 

 

3.7.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
จะใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

นายคุณัช ฉัตรพรมงคล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผู้พฒันาแอพพลิเคชัน่ “สร้างปา้ยคดัค้านในรูปแบบของคณุ” ในฐานะ
ผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) เพ่ือการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมของส่ือสงัคม
ออนไลน์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 
3.7.2  ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data)  
จะใช้การเก็บรวบรวมวาทกรรมทางการเมือง รูปภาพ และคลิปวิดีโอ ของผู้ ท่ีเข้าไปคดัค้าน 

ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในรูปของข้อความ ภาพ ภาพผสมข้อความ และคลิปวิดีโอ ซึ่งปรากฏบน
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อินเทอร์เน็ตในช่วงท่ีมีการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมฯ โดยตรวจสอบจากผู้ ท่ีโพสต์ไว้
ในเครือข่ายทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ แล้วรวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลท่ีได้
ให้มีถกูต้องความสมบรูณ์ตามหลกัวิชาการ และจดัเก็บให้พร้อมท่ีจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
จาก เฟซบุ๊กล้านช่ือต้านล้างผิดคดีโกง (https://th-th.facebook.com/antiamnesty) เฟซบุ๊กนิสิต
จฬุาฯ  ไม่เอานิรโทษกรรม (https://th-th.facebook.com/.../นิสิตจฬุาฯไมเ่อานิรโทษกรรม) เฟซบุ๊ก
ชาวนิด้าร่วมใจคดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊กนิสิต
เกษตรต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty) เว็บไซต์
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (www.anticorruption.in.th/) และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมท่ีได้รับความนิยม (สถานีโทรทศัน์บลสูกายทีวี สถานีโทรทศัน์  เอเอสทีวี และสถานีโทรทศัน์
ทีนิวส์) 
 
3.8  กำรตรวจสอบข้อมูล 
 

ผู้วิจยัจะด าเนินการตรวจสอบข้อมลูตลอดเวลาของการรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ ระหว่าง
การรวบรวมข้อมลูนัน้ จะด าเนินการตรวจสอบข้อมลูควบคูไ่ปด้วย หากตรวจสอบพบว่าข้อมลูส่วน
ใดไม่ครบถ้วนก็จะด าเนินการจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดหายไป หลังจากนัน้ก็จะน าเอา
ข้อมูลท่ีได้เหล่านัน้มาตรวจสอบความถูกต้องไม่ให้เกิดความบกพร่องและความคลาดเคล่ือนอีก
ครัง้หนึ่ง แล้วน าเอามาจัดเป็นหมวดหมู่ให้เป็นไปตามปัญหาและวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป  

 
3.9  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์และอธิบายข้อมลูเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของวตัถปุระสงค์การวิจยั
ข้างต้น โดยผู้ วิจยัจะน าข้อมูลจากกลุ่มกลุ่มเป้าหมายท่ีได้ทัง้หมด เฉพาะในส่วนท่ีมีลกัษณะเป็น
อินเทอร์เน็ตมีมท่ีประกอบด้วยตัวอักษร ภาพ คลิป และอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นอารมณ์ขันตาม
ค าอธิบายภาพอินเทอร์เน็ตมีมเหล่านี  ้ซึ่งโพสต์ท่ีใดก็ได้บนอินเทอร์เน็ต ท่ีเก่ียวข้อง  และ
กลุม่เปา้หมายใช้ร่วมกนัในเครือขา่ยส่ือสงัคมออนไลน์ มาวิเคราะห์ว่าภาพและค าบรรยายจะถกูใช้
เพ่ือสร้างความหมายให้ความบนัเทิงแก่ผู้ ใช้นัน้ ส่งผลตอ่ระบบการส่ือสารทางการเมืองของไทยใน
กรณีการคดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมฯ อยา่งไร 
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3.10  กำรน ำเสนอข้อมูลและเขียนรำยงำนกำรศึกษำ  
 

หลงัจากท่ีด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะน าเสนอข้อมลูอนัเป็นปรากฏการณ์เก่ียวกับ
ผลของนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมท่ีมีตอ่ระบบการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณีการคดัค้าน
ร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรม โดยการบรรยายความและการวิเคราะห์เชิงอุปมาน (Inductive 
Method) โดยบรรยายรายละเอียดของภาพรวมหรือสภาพทั่วไปของกรณีดังกล่าว รวมทัง้
เหตกุารณ์การใช้อินเทอร์เน็ตมีมท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารทางการเมืองกรณีศกึษาการคดัค้านร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของไทย และปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในส่ือสังคมออนไลน์ทัง้หมด 
เพ่ือให้เข้าใจถึงบริบทท่ีท าการศกึษา ซึ่งรายละเอียดเหล่านีจ้ะเป็นหลกัฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพจากปรากฏการณ์ดงักล่าวอีกด้วย ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาประมวลน าเสนอข้อมูลเชิงอุปมานและ
อนมุานนัน้ โดยผู้ศกึษาจะรวบรวมข้อมลูรูปธรรมย่อย ๆ ท่ีกระจดัการะจายอยูใ่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
มาวิเคราะห์หาความเก่ียวโยงหรือลักษณะร่วมท่ีพบเห็นได้ชัด หรือความหมายท่ีแฝงเร้นของ
ปรากฏการณ์นัน้ ๆ เพ่ือหาข้อสรุปเชิงนามธรรมร่วมกับหลักฐานท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่าง เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้ในประเด็นนี ้จากนัน้จะด าเนินการน าเอาผลการวิเคราะห์
ท่ีได้มาเรียบเรียงและเขียนรายงานผลการศกึษาให้เป็นระเบียบตามปัญหาและวตัถปุระสงค์ของ
การศกึษาท่ีตัง้ไว้ จากนัน้จงึน าไปตรวจสอบแก้ไขและจดัพิมพ์น าเสนอผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 



 

บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 
 

จากการศกึษาเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณี
การคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาท่ีส าคญั 

3 ประการ คือ  
1. เพ่ือศึกษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในการ

ส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
2. เพ่ือศึกษาช่องทางการส่ือสารของอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในการ

ส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
3. เพ่ือศกึษาผลของนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใช้ในการส่ือสารทาง

การเมืองตอ่การคดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
ดงันัน้ ผู้ศกึษาขอน าผลการศกึษามาแสดงในแตล่ะประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 
4.1  รูปแบบการแสดงความเหน็ในการคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
 

การศึกษารูปแบบของการโพสต์เพื่อแสดงความเห็นทางการเมืองในการคดัค้านร่าง 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 จนกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme Type) 
หมายถึง การศึกษารูปแบบของประเภทในการสร้างให้เกิดกระแสของอินเทอร์เน็ตมีมให้เกิดขึน้
ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในสื่อสงัคมออนไลน์ โดยผู้ศึกษาได้ประยุกต์จากการแบ่งรูปแบบของ
อินเทอร์เน็ตมีมในเว็บไซต์ http://meme.wikia.com/wiki/Internet_Meme ซึ่งแบ่งรูปแบบในการ
น าเสนอท่ีแตกตา่งกนัตามแตล่ะประเภท เชน่ การน าเสนอตนเอง, ดาราจ าเป็น, ข่าวลือ/ข่าวลวงใน
เมือง, การให้ข่าวสารและการตลาด, การตดัตอ่ภาพ และการอิงกระแสวฒันธรรมปัจจบุนั พบว่ามี
การน าเสนอในรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดผลทางการเมืองจนเป็นกระแสในสงัคม ดงันี ้
 
 
 

http://meme.wikia.com/wiki/Internet_Meme
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4.1.1 การน าเสนอตนเอง (Self-Promotion) 
เป็นรูปแบบการน าเสนอในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีผู้ โพสต์ตัง้ใจให้เกิดกระแสความนิยมใน

ตนเอง  โดยผู้ ท่ีน าเสนอตนเองโดยส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จักอยู่แล้ว หรือไม่ก็ต้องการ
แสดงออกจากการกระท าของการน าเสนอตนเองขึน้มาในส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการยอมรับ
ในช่ือเสียงและความนิยมในหมู่สมาชิกในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และเกิดการเผยแพร่ไปยงัผู้ ท่ี
สนใจในทกุภาคส่วน ซึ่งเป็นรูปแบบในการน าเสนอทางการเมืองในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส าคญัและ
น่าสนใจประเภทหนึ่ง แม้ว่าวฒันธรรมในสงัคมไทยจะไม่คอ่ยมีผู้น าเสนอตนเองในรูปแบบนีม้าก
นกั เน่ืองจากเป็นสงัคมท่ีไมน่ิยมโอ้อวดตนเอง ดงัภาพท่ี 4.1 

 

 
 
ภาพที่ 4.1  แสดงภาพการแสดงความเห็นของสินจยั เปล่งพานิช ในการคดัค้าน 

ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม   
แหล่งท่ีมา:  “กลุม่ศลิปินนกัร้อง,” 2556. 
 

จากภาพท่ี 4.1 เป็นการโพสต์ข้อความแสดงความเห็นประเภทน าเสนอตนเองเพ่ือคดัค้านร่าง 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ของนางสินจยั เปลง่พานิช (นก) ดารานกัแสดง ท่ีโพสต์แสดงความคดิเห็นลงใน
ส่ือสงัคมออนไลน์วา่ "ผิดคือผิด เลวคือเลว ไม่ต้องมาวิเคราะห์ ไม่ต้องมาท าเป็นกลาง ๆ ไม่นิรโทษ
โว้ยยยๆๆๆๆๆ"  ในขณะท่ีนายนที เอกวิจิตร หรืออุ๋ย นักร้องวง Buddha bless ก็ออกมาคดัค้าน
โดยโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตว่า “อยา่ต้องรอให้ครอบครัวคณุถกูโกงเงิน  หรือโดนท าร้ายจนบาดเจ็บ
ล้มตาย ถึงจะคิดว่ามนัเป็นเร่ืองใกล้ตวั มันคือเร่ืองของเราคนไทยทุกคน สิ่งท่ีเลือกท าไม่เคยคิดว่า
คุ้มหรือไม่คุ้ม คิดแคว่่าควรหรือไมค่วร ไม่ได้สงักดัพรรค ไม่ได้อยู่กลุ่มไหน แตใ่ครต้านนิรโทษกรรม 
กูพร้อมสนบัสนุน" ส่วน “ไผ่ พาทิศ" พระเอก 7 สี ได้โพสต์เฟซบุ๊ก "รับได้มัย้หากมีคนโกงแล้วพ้น

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://men.postjung.com/718861.html&ei=-iSVVLfNHYGxuASxuICoAQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNHiseL3w-ZAZFh8iAHWWMAbROgMRg&ust=1419146809876377
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ผิด!" "ถ้าคุณเป็นพนักงานใน บ.แห่งหนึ่ง ประธาน บ.ของคุณ ได้โกงเงิน บ.ของคุณ ได้ถูกศาล
ตดัสินให้มีความผิดและยึดทรัพย์ไว้ ท่านประธานคนนีไ้ด้หลบหนีไปท่ีอ่ืน โดยไม่ยอมรับความผิดท่ี
ศาลได้ตดัสิน ตอ่มากรรมการบริษัทได้โหวตให้เปล่ียนกฎเกณฑ์ เพ่ือให้อดีตประธานและพรรคพวก
ได้พ้นผิด และคืนเงินท่ีถูกยึดพร้อมดอกเบีย้ให้กับอดีตประธาน ในฐานะท่ีท่านเป็นพนักงานใน
บริษัท มีสิทธิมีเสียงตามกฎหมาย ท่านจะยอมรับกฎเกณฑ์นีห้รือไม่ ตอบตวัเองนะครับ ทุกคนมี
สิทธิ มีเสียง สิทธิของเรา ใช้ซะ"  ส าหรับ “พิม" พิมพ์มาดา นกัร้อง นกัแสดงช่ือดงั ได้โพสต์ข้อความ
สัน้ ๆ บนอินตราแกรมว่า "คดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม"  ซึ่งรูปแบบการโพสต์ลงในส่ืออินเทอร์เน็ต
ท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้มีลกัษณะท่ีเรียกว่า “การน าเสนอตนเอง” (Self-promotion) เพ่ือแสดงจุดยืน
วา่ตนเองเป็นผู้คดัค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ดงักล่าว ซึ่งหากมีสมาชิกให้ความสนใจในข้อความ
และหรือรูปภาพท่ีแตล่ะคนโพสต์ ก็จะน าไปขยายตอ่เพ่ือคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 
2556 ตอ่ไป 
 

4.1.2  ดาราจ าเป็น (Inadvertent Celebrity) 
เป็นรูปแบบของการน าเสนอตนเองในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีลักษณะตรงกันข้ามกับ

ประเภทแรก กล่าวคือ ผู้ สร้างไม่ได้ตัง้ใจน าเสนอตนเองขึน้มาให้มีช่ือเสียงแต่อย่างใด แต่มีผู้ อ่ืน
น าเสนอขึน้มาเพ่ือให้เกิดความตลกโปกฮา น่าสงสาร หรือสดดีุในบางเร่ือง ทัง้โดยตัง้ใจและไม่ได้
ตัง้ใจในส่ือสงัคมออนไลน์ แต่กลับปรากฏว่าได้รับความสนใจจากสงัคมออนไลน์จนได้รับความ
นิยมไป  
 

 
 
ภาพท่ี 4.2  แสดงการโพสต์ภาพเด็กไร้เดียงสาในฐานะดาราจ าเป็นเพ่ือคดัค้าน 

ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
แหล่งท่ีมา:  “ยงัเข้มแข็ง,” 2556. 
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จากภาพท่ี 4.2 มีผู้น าภาพของเด็กไร้เดียงสา ซึ่งไม่น่าจะประสีประสาทางการเมืองแต่
อย่างไร มาโพสต์ลงในส่ือสังคมออนไลน์เสมือนเป็นดาราจ าเป็น เพ่ือแสดงกลุ่มเป้าหมายทาง
การเมืองให้เห็นว่าแม้แตเ่ด็กในวยัเยาว์ยงัออกมาคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ดงักล่าว โดยผู้
โพสต์อาจอยากใช้ความน่ารักของเด็กมาใช้ทางการตลาด เพ่ือให้เกิดการติดตาตรึงใจมวลมหา
ประชาชน อนัจะน าไปสู่การชกัจงูให้ประชาชนออกมาร่วมกนัคดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ฉบบันี ้
มากขึน้ 

 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
ภาพท่ี 4.3  แสดงการโพสต์ภาพในฐานะดาราจ าเป็นของนายสเุทพ เทือกสบุรรณ  
แหล่งท่ีมา:  Tawatchoo, 2556. 
 

จากภาพท่ี 4.3 เป็นการโพสต์ภาพดาราจ าเป็นของ นายสเุทพ เทือกสบุรรณ อดีตแกนน า 
กปปส. หรือท่ีหลาย ๆ คนรู้จกักันในช่ือของ “ลุงก านนั” ซึ่งนายสเุทพเองมิได้ต้องการให้เกิดความ
โด่งดงั แตมี่ผู้ อ่ืนน ามาโพสต์และแชร์กนัในอินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์จนกล่าวได้ว่านายสุ
เทพกลายเป็น “ดาราจ าเป็น” ไป โดยผู้ ริเร่ิมโพสต์ได้น าภาพของนายสุเทพมาตดัต่อใช้ในลกัษณะ
คล้ายกับการดงึข้อในการออกก าลงักายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงในการต่อสู้ครัง้นัน้ ส่วน
อีกภาพหนึ่งเป็นการตดัตอ่โดยล้อเลียนจากการ์ตนูเร่ือง “ดราก้อนบอล” ท่ีเม่ือรวบรวมลกูแก้วมงักร
ได้ครบถ้วนทัง้  7 ลกูแล้ว จะขอพรอะไรก็ได้จากเทพเจ้ามงักรให้สมความปรารถนาได้สามประการ 
โดยมีภาพต้นแบบเกิดขึน้มาจากเหตกุารณ์มวลมหาประชาชนท่ีได้เกิดการรวมตวักนัของประชาชน
เป็นจ านวนมากออกมาเดินขบวน ซึ่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณได้เป็นแกนน าของมวลชนในการ
เคล่ือนไหวทางการเมือง ซึ่งรูปแบบการโพสต์เพ่ือแสดงความเห็นในลกัษณะนี ้คอ่นข้างจะมีการใช้
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กนัในส่ือสงัคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย อนัเน่ืองมาจากการแสดงทางความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน
ออกไปของบคุคลตา่ง ๆ บนส่ือสงัคมออนไลน์ 

 
4.1.3  ข่าวลือ/ข่าวลวงในเมือง (Urban Rumors and Hoaxes) 
การน าเสนอในส่ือสงัคมออนไลน์ในรูปแบบนีเ้กิดจากการสร้างข่าวเท็จขึน้ในลกัษณะของ

ข่าวลือหรือข่าวลวง โดยอาจจะมีเจตนาน าเสนอให้เป็นกระแสในส่ือสังคมออนไลน์ให้มีช่ือเสียง
ขึน้มาโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ได้ แต่ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้จะผสมผสานความสนุกสนานและความตลก
ขบขนัของตนเองเข้าไปมากกวา่จะเป็นความสนกุและขบขนัของชมุชนในสงัคมออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 4.4  แสดงภาพการน าเสนอในส่ือสงัคมออนไลน์แบบล้อเลียนขา่วลือ/ขา่วลวงทางการเมือง 
แหล่งท่ีมา:  ประชาธิปไตยต้องรับฟัง, 2556. 
 

จากภาพท่ี 4.4 เป็นการน าเสนอในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจับเอาข่าวลือเก่ียวกับปัญหา
มะนาวแพงตามทศันะของกลุ่มสองสีเสือ้ คือ กลุ่มเสือ้เหลือง และกลุ่มเสือ้แดง โดยน ามาเขียนล้อ
เป็นภาพการ์ตนู ซึ่งชีใ้ห้เห็นในเชิงประชดประชนักึ่งตลกขบขนัว่าแต่ละกลุ่มเสือ้สีแสดงความเห็น
ของตนไว้แตกตา่งกนัอยา่งไร ท าให้ผู้ตดิตามการน าเสนอดงักลา่วเกิดความตลกขบขนัในความเห็น
ท่ีแตกต่างกันอย่างสุดขัว้ของแต่ละเสือ้สี โดยไม่ได้น าเอาตรรกะมาใช้ในการอธิบายสภาพปัญหา
ดงักล่าวแตป่ระการใด สะท้อนให้เห็นถึงการครอบง าจากการส่ือสารทางการเมืองให้เกิดความเช่ือ
อยา่งงมงายในแตล่ะกลุม่เสือ้สี โดยไมส่นใจเหตผุลและความเป็นจริงในสงัคม ในขณะอีกภาพหนึ่ง
เป็นการ์ตูนท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ปฏิ รูปสังคมบนถนนราชด าเนินในการรวมตัวของมวลมหา

http://my.mthai.com/zipporeo
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ประชาชนก็ได้มีการสอดแทรกมกุตลกท่ีว่ามีคนมารวมตวัเป็นจ านวนมากเผ่ือขบัไล่รัฐบาล แสดง
ให้เห็นถึงแนวคดิท่ีเป็นไปในทางเดียวกนันัน่เอง 

 
4.1.4  การโฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing) 
เป็นรูปแบบของการน าเสนอในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสร้างขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

โฆษณาทางการตลาด (Marketing Internet Memes) เป็นส าคญั โดยเป็นการแนะน าและโฆษณา
สินค้าและบริการหรือตวัองค์กรทางธุรกิจในสงัคม โดยใช้เทคนิคการสร้างขึน้มาให้ได้รับความนิยม
ในส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือหวงัว่าสงัคมออนไลน์จะให้ความสนใจและพูดคยุระหว่างกัน จนท าให้
สินค้าและบริการขององค์กรได้รับความนิยมสูงได้ ถือว่าเป็นวิธีการโฆษณาอีกประเภทหนึ่งท่ีใช้
งบประมาณไมม่ากนกั  

 

 
 
ภาพท่ี 4.5  แสดงการโพสตเ์พ่ือน าเสนอทางการเมืองในแบบการโฆษณาและการตลาดเพ่ือให้เกิด

การรวมตวัรวมพลงัของมวลมหาประชาชน 
แหล่งท่ีมา:  Chanya, 2013. 
 

จากภาพท่ี 4.5 เป็นรูปแบบการโพสต์เพ่ือน าเสนอในส่ือสงัคมออนไลน์ ในลกัษณะของการ
โฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing) เพ่ือให้ประชาชนท่ีเห็นด้วย มารวมตวักนัใน
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือออกมาชุมนุมคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
และถือวา่ตนเองนัน้เป็นคนท่ีอยูใ่นจ านวนหนึง่ในหนึง่ล้านคนนัน้ 
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4.1.5  การตัดต่อภาพ (Image Editing) 
เป็นรูปแบบของการน าเสนอในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีพบและนิยมท ากันมากท่ีสุด โดยปกติ

จะใช้ทัง้การแก้ไขและตดัตอ่จากภาพเดิม เพ่ือล้อเลียนให้เกิดความสนกุสนานเฮฮาเป็นส าคญั ถือ
เป็นอีกรูปแบบของการโพสต์เพ่ือน าเสนอในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีสร้างได้ง่าย สะดวก และดดัแปลง
ตดัตอ่ร่วมกนัได้ง่ายท่ีสดุ ดงันัน้ เม่ือมีการสร้างขึน้มาอาจมีการน าภาพดงักล่าวไปตดัตอ่แก้ไขใหม่
อีกหลายครัง้ก็ได้ โดยท าให้สอดคล้องกบักระแสสงัคมในยคุปัจจบุนั ดงัภาพท่ี 4.6 

 

 
 
ภาพท่ี 4.6  แสดงโพสต์แบบการตดัตอ่ภาพล้อเลียนทางการเมืองของ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร 
แหล่งท่ีมา:  ใหมเ่มืองเอก (Akecity), 2556. 
 

ภาพท่ี 4.6 แสดงการตดัต่อภาพของ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยใช้
การเขียนรูปของหน้ากากขาว “กาย ฟอว์ก” (Guy Fawkes) บนใบหน้า และมีข้อความแสดงถึงการ
ไม่เกรงกลัวกลุ่มพลังหน้ากากขาวท่ีออกมาคดัค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในปี พ.ศ.  2556 ซึ่งหาก
ภาพและข้อความดงักล่าวนีไ้ด้รับความนิยมในส่ือสงัคมออนไลน์ ก็จะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีม
ของกลุม่การเมืองกลุม่นีไ้ปในทนัที 

 
4.1.6  การอิงกระแสวัฒนธรรมปัจจุบัน (References to Pop Culture) 
การน าเสนอในส่ือสงัคมออนไลน์รูปแบบนีเ้ป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีการสร้างขึน้มากท่ีสดุใน

ส่ือสงัคมออนไลน์ โดยผู้สร้างจะพิจารณาจากแนวโน้มความนิยมของกระแสวฒันธรรมในปัจจบุนั 
วา่มีสิ่งใดท่ีสงัคมก าลงัให้ความนิยมอยู่ในขณะนัน้ แล้วน ามาน าเสนอในส่ือสงัคมออนไลน์ขึน้เพ่ือ
จดุกระแสความนิยมขึน้มา  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes_mask
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clipmass.com/upload/news/77/76432_full.jpg&imgrefurl=http://www.clipmass.com/story/76432&h=187&w=269&tbnid=JhSHcGrJmGpSxM:&zoom=1&docid=JjaRq-2qBpFdpM&ei=uEivVM7QEY-VuATzkYK4Cw&tbm=isch&ved=0CB8QMygXMBc49AM&iact=rc&uact=3&dur=5758&page=39&start=511&ndsp=17
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ภาพท่ี 4.7  แสดงการน าเสนอในส่ือสงัคมออนไลน์โดยใช้ หน้ากากขาว “กาย ฟอว์ก”(Guy 
Fawkes) และหน้ากากแดง “อลุตร้าแดง” กบัเหตกุารณ์คดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรมในการน าเสนอรูปแบบของสภาหุน่เชิด 

แหล่งท่ีมา:  ใจกล้า, 2556. 
 

จากภาพท่ี 4.7 ผู้ ชุมนุมได้น าเอาหน้ากากกาย ฟอว์ก หรือ "หน้ากากขาว" มาใช้เป็น
สญัลกัษณ์ในการชมุนมุหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุ่มผู้ชมุนมุร่วมกนัใส่หน้ากากขาว 
"กาย ฟอว์กส์" อันเป็นตัวเอกจากภาพยนตร์ วี ฟอร์ เวนเดตต้า พร้อมกับถือป้ายท่ีมีข้อความ
ตอ่ต้านรัฐบาลและระบอบทกัษิณ ท่ีว่า "ขณะนีก้องทพัประชาชนได้ลุกขึน้มาแล้ว ข้าขอประกาศว่า 
ข้าจะล้มล้างระบอบทักษิณให้ออกจากประเทศไทย" และในวันเดียวกันอีกด้านหนึ่งของสยาม 
สแควร์ ก็มีกลุม่หน้ากากแดงออกมาชมุนมุบริเวณด้านล่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสโดยใช้ช่ือว่า “กลุ่ม
อลุตร้าแดง แดงสยิว” กลุ่มนีน้ าโดย นายปกรณ์ พรชีวางกรู สวมใส่หน้ากากสีแดงเป็นสญัลกัษณ์ 
และเรียกร้องให้กลุ่มหน้ากากขาวเปล่ียนสัญลักษณ์หน้ากากในการเคล่ือนไหวใหม่ เพราะ
สัญลักษณ์หน้ากากขาวดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์ของการล้มสถาบันกษัตริย์ในยุโรป โดยกลุ่ม
หน้ากากแดงกงัวลและเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมิบงัควร จงึออกมาเคล่ือนไหวแสดงจดุยืนปกปอ้งสถาบนั 
ในขณะท่ีอีกภาพหนึ่งเป็นเหตุการณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมได้มีการเรียกร้องในการ
คดัค้าน พ.ร.บ. ท่ีเป็นการสร้างชดุวาทกรรมล้างผิดคนโกงเป็นจ านวนมาก รวมถึงการแสดงให้เห็น
ถึงรูปแบบของการบริหารงานของรัฐบาลชุดก่อนท่ียังได้รับอิทธิพลเป็นจ านวนมากจากอดีต
นายกรัฐมนตรีคนก่อน จึงเป็นท่ีมาของวาทกรรมท่ีเรียกได้ว่ารัฐบาลในอดีตในชดุนีเ้ป็น “สภาหุ่นเชิด” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes_mask
http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes_mask
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นัน่เอง และเป็นการโยงไปยงัเหตกุารณ์เพ่ือเป็นการล่ารายช่ือเพ่ือถอดถอน ส.ส. ของรัฐบาลชุดนี ้
เป็นจ านวนทัง้หมด 310 คน 

สรุปได้ว่า จากการแบ่งรูปแบบในการแสดงความเห็นทางการเมืองในส่ือสังคมออนไลน์
เพ่ือให้เกิดผลทางการเมืองข้างต้น  มีรูปแบบในการแสดงความเห็นอยู่ 6 รูปแบบ คือ การน าเสนอ
ตนเอง ดาราจ าเป็น ข่าวลือ/ข่าวลวงในเมือง การให้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การตดัต่อภาพ 
และการอิงกระแสวฒันธรรมปัจจุบนัท่ีก าลงัเป็นกระแสของสงัคมในขณะนัน้อยู่ เช่น การชุมนุม
ทางการเมืองท่ีเรียกว่า “อาหรับสปริง” เป็นต้น ซึ่งขึน้อยู่กับผู้น าเสนอในส่ือสงัคมออนไลน์ว่าจะมี
ความชอบและความถนดัในรูปแบบใด โดยในจ านวนทัง้หมดนีรู้ปแบบของประเภทท่ีมีการน าเสนอ
มากท่ีสุด คือ การอิงกระแสวัฒนธรรมปัจจบุนั เน่ืองจากเป็นการแสดงออกจากเหตกุารณ์คดัค้าน
ร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรม โดยเนือ้หาสว่นใหญ่จะอยู่บนแฟนเพจท่ีช่ือ ล้านช่ือล้างคนผิด ท่ีมี
จ านวนคนสนบัสนนุในการกดไลค์แฟนเพจนีม้ากกวา่ 645,000 คน 

 
4.2  ประเภทของเทอร์เน็ตมีมในการคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
 

จากรูปแบบการแสดงความเห็นทางการเมือง ซึ่งประกอบด้วย เว็บไซต์ขององค์กรตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) (https://www.anticoruption.in.th) เว็บไซต์ขอล้านช่ือหยดุกฎหมายล้าง
ผิดคดีโกง (https://www.change.org/noamnesty) เฟซบุ๊กของสถาบนัการศกึษาท่ีเป็นแกนในการ
คดัค้านพระราชบญัญัตินิรโทษกรรม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์) และเว็บไซต์ของทีวีดาวเทียมท่ีคดัค้านพระราชบญัญัตินิรโทษ
กรรม (บลสูกายทีวี เอเอสทีวี และทีนิวส์) ผู้ศกึษาพบว่าเม่ือน ามาประมวลเป็นอินเทอร์เน็ตมีมการ
คดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 แล้ว พบว่าสามารถแบ่งประเภทของอินเทอร์เน็ตมีม
ในการคดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกนั คือ 
 

4.2.1  อินเทอร์เน็ตมีมประเภทข้อความ (Text Internet Meme)  
เป็นประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้ในการโพสต์เพ่ือแสดงความเห็นเพ่ือคัดค้านร่าง 

พ.ร.บ. นิรโทษกรรมคอ่นข้างมาก ทัง้ข้อความท่ีแสดงออกมาตรง ๆ ข้อความตลกขบขนั ข้อความ
เสียดสี ข้อความท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) ฯลฯ ซึ่งมีอยู่ในการศึกษาครัง้นี ้
พอสมควร โดยมีตวัอยา่งดงัภาพท่ี 4.8 
 

https://www.change.org/noamnesty
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ภาพท่ี 4.8  แสดงตวัอยา่งอินเทอร์เน็ตมีมประเภทข้อความท่ีใช้คดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
แหล่งท่ีมา:  “นกัวิชาการหาดใหญ่,” 2556.   
 

จากภาพท่ี 4.8 แสดงตวัอย่างการโพสต์เพ่ือแสดงความเห็นคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ. 2556 ลักษณะของข้อความ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสะดวก ง่าย และส่ือความหมายได้
อย่างตรงประเด็นและชัดเจน ดังตัวอย่างข้างต้นเป็นการโพสต์แสดงความเห็นว่า “แฟตเรดิโอ
คดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” “ตดัน า้ ตดัไฟ ปิดถนนทัว่กรุงเทพฯ” “หยดุปรองดองจอมปลอม ล้างผิด
คนโกง” ฯลฯ โดยการโพสต์เพ่ือแสดงความเห็นเพ่ือคดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
ในรูปแบบนี ้มีอยูท่ัว่ไปในส่ือสงัคมออนไลน์  

 
4.2.2  อินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพ (Picture Internet Meme) 
เป็นอินเทอร์เน็ตมีมอีกประเภทหนึ่งท่ีมีการโพสต์เพ่ือแสดงความเห็นคดัค้านในส่ือสงัคม

ออนไลน์ เพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยมีทัง้รูปภาพท่ีแสดงการ
คดัค้านออกมาตรง ๆ  รูปภาพตลกขบขนั  รูปภาพเสียดสีล้อเลียน และรูปภาพท่ีส่ือให้เกิดความ
เกลียดชงัฝ่ายตรงข้าม ฯลฯ ดงัภาพท่ี 4.9 
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ภาพท่ี 4.9  แสดงตวัอยา่งอินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพท่ีใช้ในการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
แหล่งท่ีมา:  ทีมงาน Drone Nation, 2556. 
 

จากภาพท่ี 4.9 แสดงการโพสต์เพ่ือแสดงความเห็นคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี  
พ.ศ. 2556 ในลักษณะของรูปภาพ โดยส่ือให้เห็นว่าประชาชนคนไทยทัง้ประเทศ ต่างมาร่วมกัน
ชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม อยู่ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างล้นหลาม อีกทัง้ยัง
ต้องการแสดงให้ผู้ ท่ีเห็นด้วยเข้ามาร่วมชมุนมุเพ่ือกดดนัรัฐบาลอีกด้วย 

 
4.2.3  อินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้อความ (Picture and Text  

Internet Meme)  
เป็นอินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้ในการแสดงความเห็นในส่ือสงัคมออนไลน์อีกประเภทหนึง่ ท่ีใช้ทัง้

รูปภาพและข้อความผสมกนัเพ่ือให้เกิดความชดัเจนและกระชบัมากยิ่งขึน้  ตลอดจนส่ือให้ผู้ ใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึน้ โดยมีทัง้แสดงการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมตรง ๆ 
ซึ่งนิยมแสดงออกมาในลักษณะเสียดสีทางการเมือง แสดงออกในลักษณะตลกขบขัน และ
แสดงออกเพ่ือให้เกิดความเกลียดชงัฝ่ายตรงข้าม (Hate Speech) ฯลฯ ดงัภาพท่ี 4.10 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AHvGmosYbdEhKM&tbnid=Fmk_pThaXwtPnM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2Iyd3dNVEF6TURnMU5nPT0=&ei=R8cfVNuNLdaHuATliYGwAQ&bvm=bv.75775273,d.c2E&psig=AFQjCNF2h3Hum_B4l82HjtwQ5zzCHi4yyQ&ust=1411454973862767
http://www.youtube.com/watch?v=3GP7xtya1Rw
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ภาพที่ 4.10  แสดงอินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้อความในการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
แหล่งท่ีมา:  ใจกล้า, 2556. 
 

จากภาพท่ี 4.10 แสดงถึงการโพสต์ในลักษณะของรูปภาพผสมข้อความ เพ่ือส่ือไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เห็นว่า พรรคร่วมรัฐบาลอาศยัอ านาจทางการเมืองและเสียงส่วนใหญ่ผลกัดนัให้
สภาผู้แทนราษฎรรวบรัดในลักษณะของการ “ลักหลับ” โดยเร่งรีบพิจารณาผ่านร่างพระราชบญัญัติ
ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในเวลา 03.00 น. และส่งร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวให้
วุฒิสภารับไปเพ่ือพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อไป ซึ่งหากการโพสต์ลงในส่ือสังคม
ออนไลน์โดยใช้การส่ือในลกัษณะของรูปภาพผสมข้อความข้างต้น สามารถส่ือไปยงักลุม่เปา้หมายจน
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง รูปภาพผสมข้อความนีก็้จะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมทาง
การเมือง ท่ีใช้ในการส่ือสารเพ่ือคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ไปนัน่เอง 

  
4.2.4  อินเทอร์เน็ตมีมประเภทคลิปวิดีโอ (Video Clip Internet Meme) 
เป็นอินเทอร์เน็ตมีมอีกอีกประเภทหนึ่งท่ีพบในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใช้แสดงการคดัค้านร่าง

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม อันเป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีส่งผลกระทบทางการเมือง โดย
แสดงออกทัง้ทางตรง ตลกขบขัน เสียดสีทางการเมือง และก่อให้เกิดความเกลียดชังฝ่ายตรงกันข้าม  
ดงัภาพท่ี 4.11 
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ภาพท่ี 4.11  แสดงอินเทอร์เน็ตมีมประเภทคลิปวิดีโอในการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม  
แหล่งท่ีมา:  ชาน ุจนัทร์นาค, 2556. 
 

จากภาพท่ี 4.11 เป็นคลิปวิดีโอของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในฐานะผู้น าฝ่ายค้าน และ
นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ (ลุงก านนั) ผู้น าการชุมนุม ออกมาปราศรัยคดัค้านร่างพระราชบญัญัติ 
นิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชมุนมุทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชนในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งรัฐบาลพยายามผลกัดนัออกมาให้ได้ ซึ่งหากคลิปวิดีโอเหล่านีไ้ด้รับ
ความนิยมทางการเมือง ก็จะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมในรูปของคลิปวิดีโอทนัที  

 
4.3  การวิเคราะห์รูปแบบในการแสดงความเหน็และประเภทของอินเทอร์เน็ตมีม 
 

จากการศึกษาถึงประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมและรูปแบบในการแสดงความเห็นเพ่ือ
คดัค้านร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชมุนมุทางการเมือง การ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 โดยเร่ิมตัง้แต่มีการปะทุขึน้ตัง้แต่วันท่ี 2 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หลงัจากพระราชบญัญัติดงักล่าวผ่านสภาในคืนวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.
2556 ในเวลา 03.00 น. จนถึงรัฐบาลได้ประกาศยุบสภาตลอดจนแถลงว่าจะไม่มีการน าร่าง
รัฐธรรมนญูฉบบัดงักล่าวกลบัมาใช้อีกในอนาคตในวนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมทัง้สิน้ 37 วนั 
ซึง่สามารถจ าแนกในรายละเอียดได้ ดงันี ้
 

4.3.1  ประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมตามแหล่งการจัดเก็บข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราทางวิชาการ งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทัง้สุ่มตวัอย่างในส่ือสังคมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต จากเฟซบุ๊กล้านช่ือต้านล้างผิดคดีโกง 
(https://th-th.facebook.com/antiamnesty) เฟซบุ๊ กนิสิตจุฬาฯ ไม่เอานิรโทษกรรม (https://th-
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th.facebook.com/.../นิสิตจฬุาฯไมเ่อานิรโทษกรรม) เฟซบุ๊กชาวนิด้าร่วมใจคดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
(http://th-th.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊ กนิ สิ ต เกษตรต่อ ต้ าน  พ .ร .บ .  นิ รโทษกรรม 
(http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty)  เว็บ ไซต์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น  (www. 
anticorruption.in.th/) และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีได้รับความนิยม (สถานี 
โทรทศัน์บลสูกายทีวี สถานีโทรทศัน์ เอเอสทีวี และสถานีโทรทศัน์ทีนิวส์) ซึ่งจดัเก็บระหว่างวนัท่ี 18 
ตุลาคม พ.ศ.2556 ถึงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 รวม 53 วัน พบว่าเม่ือจ าแนกประเภทของ
อินเทอร์เน็ตมีมตามแหล่งจัดเก็บข้อมูลแล้วพบว่ามีอินเทอร์เน็ตมีมทัง้ในลักษณะของข้อความ 
รูปภาพ รูปภาพและข้อความผสมกัน และคลิปวิดีโอ ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะพิจารณา
คัดเลือกจากข้อความ รูปภาพ รูปภาพและข้อความผสมกัน และคลิปวิดีโอ ท่ีมีลักษณะเป็น
ประเดน็ซึง่กระชบัและนา่สนใจวา่จะได้รับความนิยมได้ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงร้อยละของประเภทในการแสดงความเห็นจ าแนกตามแหลง่การจดัเก็บข้อมลู 
 

แหลง่จดัเก็บข้อมลู 
ร้อยละของประเภทของอินเทอร์เน็ตมีม 

รวม 
ข้อความ รูปภาพ รูปและข้อความ คลปิวิดีโอ 

1. เฟซบุ๊กล้านช่ือล้างคนผิด 29.46 28.86 31.57 29.87 30.29 
2. เฟซบุ๊กสถาบนัการศกึษา 11.51 10.12 14.97 11.01 12.51 
3. เว็บไซต์ขององค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 42.67 38.55 31.64 37.17 36.02 
4. เว็บไซต์สถานีโทรทศัน์ดาวเทียม 16.36 22.47 21.82 21.95 21.18 

รวมทัง้สิน้ 14.73 20.96 40.69 23.62 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 จะพบวา่กลุม่ตวัอยา่งทัง้จากแฟนเพจในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ท่ีน ามาใช้ใน

การศึกษา มีอินเทอร์เน็ตมีมประเภทต่าง ๆ จากมากท่ีสุดมาหาน้อยท่ีสุดมีดงัต่อไปนี ้คือ รูปภาพ
และข้อความผสมกัน (ร้อยละ 40.69) คลิปวิดีโอ (ร้อยละ 23.62) รูปภาพ (ร้อยละ 20.96) และ
ข้อความ (ร้อยละ 14.73) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาจากแหล่งจดัเก็บข้อมูล พบว่าแหล่งจดัเก็บข้อมูลท่ีมีการแสดงความเห็นใน
รูปของอินเทอร์เน็ตมีมจากมากท่ีสุดเรียงไปหาน้อยท่ีสุด คือ เว็บไซต์องค์การต่อต้านคอรัปชั่น 
(ประเทศไทย) (ร้อยละ 36.02) เฟซบุ๊กล้านช่ือล้างคนผิด (ร้อยละ 30.29) เว็บไซต์สถานีโทรทศัผ่าน
ดาวเทียม (ร้อยละ 21.18) และเฟซบุ๊กของสถาบนัการศกึษา (ร้อยละ 12.51) ตามล าดบั   
 

http://th-th.facebook.com/nidamob
http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty)%20และ
https://th-th.facebook.com/weagainstamnesty
https://th-th.facebook.com/weagainstamnesty
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4.3.2  อินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมกับข้อความตามแหล่งท่ีจัดเก็บข้อมูล 
เม่ือพิจารณาจากตารางท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า อินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสังคม

ออนไลน์ประเภทรูปภาพผสมกบัข้อความ เป็นอินเทอร์เน็ตมีมท่ีได้รับความนิยมสงูสดุ ผู้ศกึษาจึง
น าเอามาวิเคราะห์ในรายละเอียด ซึ่งพบว่ามีรูปแบบในการโพสต์แสดงความเห็นในลกัษณะใดเม่ือ
จ าแนกในรายละเอียด ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงร้อยละของรูปแบบของรูปภาพและข้อความในการแสดงความเห็นจ าแนกตาม

แหลง่จดัเก็บข้อมลู 

 

แหลง่       
จดัเก็บข้อมลู 

ร้อยละอินเทอร์เน็ตมมีประเภทรูปภาพผสมข้อความที่โพสต์ในรูปแบบตา่ง ๆ กนั  
การ

น าเสนอ
ตนเอง 

ดารา
จ าเป็น 

ขา่วลอื/
ขา่วลวง
ในเมือง 

การตดัตอ่
ภาพ 

โฆษณา
และ

การตลาด 

อิงกระแส
ปัจจบุนั 

รวม 

1. เฟซบุ๊กล้าน
ช่ือล้างคนผิด 

41.06 34.19 564 30.71 35.21 26.63 31.57 

2. เฟซบุ๊ก
สถาบนั 

     การศกึษา 
4.44 21.01 121 16.73 10.11 12.05 14.97 

3. เว็บไซต์
องค์การ
ตอ่ต้าน
คอรัปชัน่ 

49.22 26.22 468 37.67 49.44 35.19 31.64 

4. เว็บไซต์
สถานี 
โทรทศัน์
ดาวเทียม 

5.28 18.58 318 20.20 5.24 26.12 21.82 

รวมทัง้สิน้ 3.97 17.26 7.00 26.98 1.27 43.53 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 ในภาพรวมแล้วจะพบว่าอินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้อความท่ี

น ามาใช้ในการแสดงความเห็นคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม มีการโพสต์เพ่ือแสดงความเห็นใน
รูปแบบตา่ง ๆ จากมากไปหาน้อยเรียงตามล าดบั คือ อิงกระแสวฒันธรรมปัจจบุนั (ร้อยละ 39.32) 
การตัดต่อภาพ (ร้อยละ 31.18) ดาราจ าเป็น (ร้อยละ 17.26) ข่าวลือ/ข่าวลวงในเมือง (ร้อยละ 
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7.00) การน าเสนอตนเอง (ร้อยละ 1.27) และการโฆษณาและการตลาด (ร้อยละ 1.27) โดยมี
จ านวนตวัอย่างตามแหล่งในการจดัเก็บข้อมูลจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด คือ เว็บไซต์องค์การ
ตอ่ต้านคอรัปชัน่ (ประเทศไทย) (ร้อยละ 31.64) เฟซบุ๊กล้านช่ือล้างคนผิด (ร้อยละ 31.57) เว็บไซต์
ของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ร้อยละ 21.82) และเฟซบุ๊ กของสถาบันการศึกษา (ร้อยละ 
14.97) ตามล าดบั 
 

4.3.3  รูปแบบในการแสดงความเหน็ท่ีอิงกระแสวัฒนธรรมปัจจุบัน 
เม่ือผู้ศกึษาน าเอารูปแบบการแสดงความเห็นท่ีอิงกับกระแสวฒันธรรมปัจจบุนั กล่าวคือ 

ท่ีมาของการออกมาเรียกร้องเป็นกระแสวัฒนธรรมท่ีมีจุดก าเนิดมาจาก “อาหรับสปริง” (Arab 
Spring) ท่ีประชาชนชาวตนูิเซียลกุขึน้ชมุนมุขบัไล่นายซีเน่ เอล อาบีไดน์ เบน อาลี ประธานาธิบดี
ตนีูเซียจอมเผด็จการด้วยมือเปล่าจนส าเร็จ จนบางคนเรียกว่า “การปฏิวตัิดอกมะลิ” ท าให้ในวนั
อาทิตย์ ท่ี  26 มกราคม พ .ศ. 2556 ท่ีผ่านมา สมัชชาแห่งชาติตูนิ เซีย  (Tunisia’s National 
Assembly) ลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ของตูนิเซีย เพ่ือเป็นบนัไดขัน้สุดท้ายในการ
สถาปนาระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์แบบขึน้ในตนูิเซีย หลงัจากท่ีต้องตกอยู่ในวิกฤติการเมือง
มาตลอด 3 ปี ซึง่มสุตาฟา บน จาฟาร์ ประธานสมชัชาแหง่ชาตตินีูเซียเห็นว่า รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่
นีคื้อความฝันของชาวตูนิเซีย จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการปฏิวัติครัง้ใหญ่ได้เกิดขึน้แล้วในตูนิเซีย ซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบบันีจ้ะท าให้ตูนิเซียเป็นรัฐพลเรือนท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต่อไป 
เหตกุารณ์นีจ้ึงกลายเป็นต้นแบบของการลกุปฏิวตัิของประชาชนอีกหลายประเทศในตะวนัออกกลาง
ตอ่มา  

ส าหรับประเทศไทยมีความพยายามจดุกระแสตอ่เน่ืองจากอาหรับสปริงเพ่ือให้เป็น “ไทย
สปริง” (Thai Spring) ขึน้มา แต่ในระยะแรก ๆ มีประชาชนออกมาร่วมมือไม่มากเท่าท่ีควร ตราบ
จนกระทัง่รัฐบาลน าเอาร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชมุนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ.2556 และมีการคัดค้านใน
รูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในเครือข่ายสงัคมออนไลน์และออกมาเดินขบวนคดัค้านตามท้องถนน ซึ่งส่วน
ใหญ่อิงกระแสวฒันธรรมท่ีสืบเน่ืองมาจากอาหรับสปริง โดยมีรูปแบบในการแสดงความเห็นใน
ลกัษณะท่ีอิงกระแสวฒันธรรมปัจจบุนั ได้แก่ เหตกุารณ์คดัค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เหตกุารณ์
สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลานัน้ ๆ เป็นต้น และเม่ือจ าแนกวิธีการแสดงความคิดเห็นใน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอยา่งพบดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงร้อยละของรูปแบบในการแสดงความคดิเห็นท่ีเป็นรูปภาพและข้อความ        
อิงกระแสวฒันธรรมปัจจบุนัของกลุม่ตวัอย่าง 

 

แหลง่จดัเก็บข้อมลู 

ร้อยละของรูปแบบในการแสดงความเห็นที่อิงกระแสวฒันธรรม
ปัจจบุนั 

รวม 
ตลกขบขนั 

Hate 
Speech 

คดัค้าน
ทัว่ไป 

รูปแบบอื่น ๆ 

1. เฟซบุ๊กล้านช่ือล้างคนผิด 34.24 23.57 27.18 25.87 28.83 
2. เฟซบุ๊กสถาบนัการศกึษา 13.44 10.98 12.09 16.26 13.34 
3. เว็บไซต์ขององค์กรตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ 

24.48 28.80 39.66 28.27 26.86 

4. เว็บไซต์สถานีโทรทศัน์
ดาวเทียม 

27.84 36.65 21.07 29.60 30.97 

รวมทัง้สิน้ 6.83 27.18 61.87 4.10 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นได้วา่การโพสต์เพ่ือคดัค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ท่ีอิงกบักระแส

วฒันธรรมปัจจุบนั มีการโพสต์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือแสดงความเห็นจากมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสุด 
คือ การคดัค้านทั่วไป (ร้อยละ 47.07) เพ่ือสร้างความเกลียดชงั (Hate Speech) (ร้อยละ 27.67) 
เพ่ือสร้างความตลกขบขนั (ร้อยละ 7.57) และการโพสต์ในรูปแบบอ่ืน ๆ (ร้อยละ 4.54) ตามล าดบั 
โดยมีแหล่งจดัเก็บข้อมูลท่ีมีการแสดงความคิดเห็นจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดเรียงได้ดงันี ้คือ  
เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ร้อยละ 30.97) เฟซบุ๊กล้านช่ือล้างคนผิด (ร้อยละ 28.83)
เว็บไซต์ของขององค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ร้อยละ 26.86) และเฟซบุ๊ กของ
สถาบนัการศกึษา (ร้อยละ 13.34) ตามล าดบั 

 
4.3.4  รูปแบบของภาพและข้อความท่ีใช้คัดค้าน 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่าการแสดงความเห็นคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมท่ีใช้

แนวทางอิงกระแสวฒันธรรมปัจจบุนัในรูปแบบการคดัค้านทัว่ไป กล่าวคือ ใช้ภาพและค าแสดงให้
เห็นว่าคดัค้านเท่านัน้ เป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งเม่ือน าการคดัค้านในรูปแบบนีม้า
พิจารณาโดยจ าแนกในรายละเอียด สามารถแบง่ออกได้ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงร้อยละของรูปแบบการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม โดยใช้ภาพและ
ข้อความ 

 

แหลง่จดัเก็บข้อมลู 

ร้อยละของรูปแบบการคดัค้าน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมโดยใช้ภาพและข้อความ 

รวม 
การ์ตนูมี
ข้อความ
ประกอบ 

รูปสีเ่หลีย่ม
พืน้ทบึมี
ข้อความ
ภายใน 

ตดัตอ่ภาพคน
ดงัมีข้อความ
ประกอบ 

รูปแบบอื่น ๆ 

1. เฟซบุ๊กล้านช่ือล้างคนผิด 22.95 29.99 18.78 29.95 27.18 
2. เฟซบุ๊กสถาบนัการศกึษา 8.22 14.18 5.20 15.71 12.09 
3. เว็บไซต์ขององค์กรตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ 

33.56 42.87 43.74 15.88 39.66 

4. เว็บไซต์สถานีโทรทศัน์
ดาวเทียม 

35.27 12.96 32.28 38.46 21.07 

รวมทัง้สิน้ 5.16 62.30 21.74 10.80 5,658 

 
จากตารางท่ี 4.4 รูปแบบในการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม โดยใช้ภาพและข้อความ

ทั่ว ๆ ไป เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ดังกล่าว มีรูปแบบในการ
คดัค้านจากมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุในกลุ่มตวัอยา่ง คือ รูปส่ีเหล่ียมพืน้ทึบมีข้อความภายใน (ร้อย
ละ 62.30) ภาพตดัตอ่คนดงัมีข้อความประกอบ (ร้อยละ 21.74) รูปแบบอ่ืน ๆ (ร้อยละ 10.18)และ
ภาพการ์ตนูมีข้อความประกอบ (ร้อยละ 5.16)ตามล าดบั ซึ่งแหล่งจดัเก็บข้อมูลท่ีมีการโพสต์เพ่ือ
แสดงความคดัค้านเรียงจากมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสุดได้ดงันี ้คือ เว็บไซต์องค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 
(ประเทศไทย) (ร้อยละ 39.66) เฟซบุ๊กล้านช่ือล้างคนผิด (ร้อยละ 27.18)เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์
ผา่นดาวเทียม (ร้อยละ 21.07) และ  เฟซบุ๊กสถาบนัการศกึษา (ร้อยละ 12.09) ตามล าดบั 

 
4.3.5  ภาพและข้อความคัดค้านท่ีได้รับความนิยมสูงสุด 
จากการวิเคราะห์ข้างต้น จะพบได้ว่าภาพและข้อความคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมใน

ปี พ.ศ. 2556 ท่ีได้รับความนิยมสงูสดุ เน่ืองจากมีผู้น ามาโพสต์แสดงตนคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรม ในส่ือสงัคมออนไลน์กนัอย่างกว้างขวาง เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม 
(Instagram) ตลอดจนในเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีรวมตวักันต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม มีลักษณะ
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เป็นรูปส่ีเหล่ียมพืน้ทึบ มีตวัอกัษรซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้อยู่ภายใน ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วนิยมแสดง
เป็นพืน้สีด าและตวัอกัษรสีขาววา่ “คดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” ดงัภาพท่ี 4.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.12  แสดงอินเทอร์เน็ตมีมประเภทภาพและข้อความคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ท่ี

ได้รับความนิยมสงูสดุ 
แหล่งท่ีมา:  “10 สิ่งต้องท า,” 2556. 
 

จากการส ารวจในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าภาพและข้อความคดัค้านใน
ภาพท่ี 4.12 ข้างต้นนีเ้ป็นภาพและข้อความท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในการน ามาใช้คดัค้าน ร่าง 
พ.ร.บ.  นิรโทษกรรม ในช่วงดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาท่ีมาพบว่าออกแบบโดยนายคุณัช ฉัตร
มงคลพร นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี  4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิ ว เตอ ร์  คณ ะวิศวกรรมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปัจจบุนัก าลงัศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทในหลกัสตูร
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (XE11) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเม่ือพิจารณาจากค าจ ากัดความแล้ว แสดงว่าภาพและข้อความ
คดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมดงักล่าวนี ้ได้กลายเป็น “อินเทอร์เน็ตมีม” (Internet Meme) ในส่ือ
สงัคมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เน่ืองจากมีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายในการต่อต้าน ทัง้ในรูปของ
การแสดงฐานะตนเองในโปรแกรมเฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม หรือในเว็บไซต์ของกลุ่ม
ตนเอง ฯลฯ โดยสอดรับกบัแนวคดิและทฤษฎีวา่อินเทอร์เน็ตมีมเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ ส่ือใหม่ และ
แนวคดิการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ทางการเมืองไทยท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมมาข้างต้น 
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4.4  ช่องทางของอินเทอร์เน็ตมีมในการคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม  
 

ช่องทางอินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme Channel) หมายถึง ช่องทางในการพฒันาจน
เกิดเป็นอินเทอร์เน็ตมีมขึน้มา โดยผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ในส่ือสงัคมออนไลน์ ในรูปของกิจกรรม ปา้ย 
วลีท่ีเป็นภาพ ข่าวลือ บทกลอน ข้อความ ไฟล์เสียง เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ ส่ือประสม (Multimedia) 
การเช่ือมโยงหลายมิต ิหรือชิน้สว่นของส่ือ (Hashtag) เชน่ เว็บเพจ, โปรแกรม Facebook เป็นต้น 

เม่ือพิจารณาสถิติผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยและพฤติกรรมการใช้งานท่ี
น่าสนใจ โดยพิจารณาข้อมูลท่ีได้จากเว็บไซต์ Zocial Rank (http://www.zocialrank.com/) ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยทกุเว็บไซต์จ านวน 25 ล้านคน คดิเป็น 
37.8% จากจ านวนประชากรประเทศไทยทัง้สิน้ 66 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือ
ถือ 64% ในขณะท่ี 36% ท่ีเหลือเป็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเม่ือ
พิจารณาลกึลงไปยงัพบวา่ประเทศไทยมีผู้ ใช้งานเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Network) ทัง้สิน้ 
18 ล้านคน แต่มีบัญชีผู้ ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากถึง 21 ล้านบัญชี ส าหรับเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ท่ีคนไทยนิยมมากท่ีสดุ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 85 รองลงมาคือทวิตเตอร์ 
(Twitter) ร้อยละ 10 และอินสตาร์แกรม (Instagram) ร้อยละ 5  โดยช่วงเวลาท่ีมีการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทัง้สามมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 20.00 น. ถึง 22.00 น. ซึ่งสามารถน ามาสรุป
ได้ดงัภาพท่ี 4.13 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงปริมาณผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตในเว็ปไซต์ต่าง ๆ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีเพิ่มสูงขึน้อย่างรวดเร็วในประเทศไทย  จึงไม่น่า
แปลกใจท่ีเห็นนกัการตลาดและบริษัทฯใหญ่ ๆ ทัง้หลายเร่ิมหนัมาทุ่มงบประมาณมาท าการตลาด
ออนไลน์ หรือท่ีเรียกกนัวา่ Digital Marketing หรือ Online Marketing มากขึน้ 

 

http://www.zocialrank.com/
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ภาพท่ี 4.13  แสดงการใช้อินเทอร์เน็ตในเว็ปไซต์ตา่ง ๆ และเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในประเทศไทย 
แหล่งท่ีมา:  “ข้อมลูบนโลก Social network,” 2556.  
 

จากการศกึษารูปแบบและประเภทในการส่ือสารทางการเมืองในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีกล่าว
มาในประการข้างต้น พบได้ว่าการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีส าคญั ประกอบด้วย 2 ช่องทางหลกั 
คือ การส่ือสารผ่านเว็ปไซต์ต่าง ๆ และมีการส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ  จึง
พบว่ามีช่องทางส าคญัในการน าเสนออินเทอร์เน็ตมีมเพ่ือให้เกิดผลในทางการเมืองในการศึกษา
ครัง้นีป้ระกอบไปด้วย 2 ชอ่งทางหลกั คือ เว็บไซต์ (Website) และส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media)   

แต่เน่ืองจากการศึกษาข้อมูลในส่ือสงัคมออนไลน์ส่วนหนึ่ง จ าเป็นต้องสมคัรเป็นสมาชิก
หรือสมคัรเป็นแฟนเพจของกลุม่ตา่ง ๆ หรือได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกในกลุม่เหลา่นัน้เสียก่อน จงึจะ
เข้าไปศึกษาหาข้อมูลในประเด็นท่ีต้องการศึกษาและสามารถติดตามการโพสต์อย่างต่อเน่ืองได้ 
กอปรทัง้หากเป็นข้อมูลท่ีมีระยะเวลายาวนานก็จะถกูลบไปโดยอัตโนมตัิ จึงเป็นความยากในการ
จดัเก็บข้อมูลในส่ือสงัคมออนไลน์บางประเภท เช่น อินสตาร์แกรม ทวิตเตอร์  ฯลฯ อันเน่ืองจาก
ข้อจ ากดัท่ีกล่าวมาในประการข้างต้น ผู้ศึกษาจึงศกึษาเฉพาะช่องทางการส่ือสารทางการเมืองซึ่ง
สามารถติดตามและจดัเก็บข้อมูลได้ใน 2 ช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางท่ี
สามารถรวบรวมข้อมลูในประเดน็ท่ีต้องการศกึษาได้อย่างตอ่เน่ืองไมข่าดตอน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ศกึษาพบว่ามีการใช้ช่องทางการ
ส่ือสารทางการเมืองจนกระทัง่เกิดเป็นอินเทอร์เน็ตมีมของทัง้ 2 ชอ่งทาง เพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัติ
นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงร้อยละประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมในการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
ผา่นชอ่งทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ 

 

แหลง่จดัเก็บข้อมลู 
ร้อยละของประเภทของอินเทอร์เน็ตมีม 

รวม 
ข้อความ รูปภาพ รูปและข้อความ คลปิวิดีโอ 

1. เฟซบุ๊ก (Facebook) 40.97 38.98 46.54 40.88 42.80 
3. เว็บไซต์ (Website) 59.03 61.02 53.46 59.12 57.20 

รวมทัง้สิน้ 14.73 20.96 40.69 23.62 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 จะพบได้ว่า เม่ือพิจารณาจากช่องทางในการจดัเก็บข้อมูลท่ีจะน าไปสู่

การเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตมีมคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ทัง้ 2 ช่องทางแล้ว 
พบว่าช่องทางผ่านเว็บไซต์มีการใช้สูงร้อยละ 57.20 ในขณะท่ีช่องทางเฟซบุ๊กมีการใช้น้อยกว่า
เพียงร้อยละ 42.80 โดยมีความแตกตา่งกนัถึงร้อยละ 14.40 ซึ่งอาจเป็นไปได้วา่คนอยากรู้ข้อมลูใน
เชิงลกึลงไป จึงหนัไปค้นคว้าเพิ่มเติมในเว็ปไซต์เพิ่มมากขึน้ จงึสง่ผลให้มีการใช้ชอ่งทางเว็ปไซต์สงู
กวา่ทางเฟซบุ๊ก 

เม่ือพิจารณาในประเภทในการโพสต์ท่ีจะน าไปสู่การเป็นอินเทอร์เน็ตมีมคัดค้าน ร่าง 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 แล้ว พบว่ามีการใช้รูปแบบในการโพสต์จากมากท่ีสุดไปหา
น้อยท่ีสุด คือ รูปภาพและข้อความผสมกัน (ร้อยละ 40.69) คลิปวิดีโอ (ร้อยละ 23.62) รูปภาพ  
(ร้อยละ 20.96) และข้อความ (ร้อยละ 14.73) ตามล าดบั 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากการศึกษานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการ
เมืองไทยกรณีคดัค้านร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 มีชอ่งทางท่ีส าคญัในการใช้
นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมเพ่ือส่ือสารทางการเมืองอยู่ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ แอปพลิเคชัน ช่ือ 
“สร้างป้ายคัดค้านในรูปแบบของคุณ ” และเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ขององค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) (Change.org) เฟซบุ๊กล้านช่ือล้างคนผิด เว็บไซต์ของสถาบนัการศกึษาท่ี
เป็นแกนในการคัด ค้าน ร่างพระราชบัญญั ตินิ รโทษกรรม (จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์) และเว็บไซต์ของทีวีท่ีคดัค้าน
ร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรม (บลสูกายทีวี เอเอสทีวี และทีนิวส์) ฯลฯ ดงัผลการศกึษาท่ีกล่าว
มาในประการข้างต้น แต่มิได้หมายความว่าแอปพลิเคชันประเภทไลน์และทวิตเตอร์ไม่ได้เป็น
ช่องทางส าคญัในการส่ือสารทางการเมืองไทยจนเกิดเป็นนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสังคม
ออนไลน์ ทว่าเป็นผลมาจากมีข้อจ ากัดในเร่ืองของระยะเวลาและความยากล าบากในการจดัเก็บ
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ข้อมูลดงัท่ีกล่าวไว้แล้ว จึงมีเพียงช่องทางอยู่ 2 ช่องทางท่ีกล่าวมานีเ้ท่านัน้ ท่ีสามารถศึกษาเพ่ือ
น าเสนอรูปแบบนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทยกรณีการคดัค้านร่าง
พระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ได้ 
 
4.5  ผลของการสร้างอนิเทอร์เน็ตมีมในการคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
 

ผลของการสร้างนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีม (Results of Internet Meme Innovation) 
หมายถึง ผลของการมีอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองไทย ท่ีจะพฒันาไปสู่การเป็นแอปพลิเคชนัทาง
การเมือง และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการเมืองของไทยขึน้  ทัง้นีเ้พ่ือก่อให้เกิดการ
พฒันาการส่ือสารทางการเมืองของไทยในอนาคต 

จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) นายคณุชั ฉตัรมงคลพร นกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (XE11) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นผู้
ริเร่ิมพัฒนา แอปพลิเคชนั "สร้างป้ายคดัค้านในรูปแบบของคณุ" ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
โดยมียอดผู้ใช้งานแล้ว 168,398 คน (อศนิา พรวศนิ, 2556) 

 

 
 
ภาพท่ี 4.14  แสดงภาพนายคณุชั ฉัตรมงคลพร ผู้สร้างอินเทอร์เน็ตมีมคดัค้านร่าง พ.ร.บ.  

นิรโทษกรรม 
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จากข้อมูลเบือ้งต้นพบว่าแอปพลิเคชันนี ้มียอดผู้ ใช้งานแตะท่ี 20,000 คนแรกในเวลา
เพียง 10 กว่าชัว่โมงนับจากเปิดตวัแอปพลิเคชนั และมีสถิติล่าสุดเฉล่ียวินาทีละ 7 คน และมีคน
ออนไลน์พร้อมกันถึง 1,700 คนในเวลาเดียวกัน ซึ่งนายคุณัชแสดงความเห็นไว้ว่า “ส่ือสังคม
ออนไลน์” (Social Media) มีความส าคญัอย่างยิ่งในการแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนในปัจจบุนั 
เน่ืองจากผู้คนส่วนใหญ่ในยุคนีล้้วนใช้งานสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย ท าให้การส่ือสารผ่าน
สงัคมออนไลน์ เช่น การโพสต์และการแชร์ข้อมูล ฯลฯ มีอิทธิพลในการแพร่กระจายข่าวสารเป็น
อยา่งมาก ทัง้ทางการเมืองและอ่ืน ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15  แสดงแอปพลิเคชนัท่ีได้รับความนิยมใช้คดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
แหล่งท่ีมา:  อศนิา พรวศิน, 2556. 
 

4.5.1  สาเหตุที่ท าแอปพลิเคชันนี ้
นายคุณัช ฉัตรมงคลพร แสดงเหตุผลว่าสาเหตุท่ีท าแอปพลิเคชันนีอ้อกมา เน่ืองจากมี

กระแสรณรงค์การใช้ป้ายคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ในลกัษณะของรูป

http://1.bp.blogspot.com/-WF2-Q7ruhWg/UnpwVS3tSMI/AAAAAAAAg_s/3FrWSqV_GJ4/s1600/Screen+Shot+2556-11-06+at+11.36.54+PM.png
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โปรไฟล์ในเฟซบุ๊กต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม จนมีผลกระทบทางการเมืองในขณะนัน้เป็น
จ านวนมาก อีกทัง้เห็นว่าการเมืองในขณะนัน้คอ่นข้างเคร่งเครียด จึงอยากท าแอปพลิเคชนัขึน้มา
ให้ทกุคนได้ท าปา้ยคดัค้านในจินตนาการของตนเองเพ่ือคลายความกดดนัในสถานการณ์ปัจจบุนั
ลงบ้าง โดยแนวคดิพืน้ฐานแรกสดุคือต้องการให้ทกุคนสามารถเข้าถึงการออกแบบปา้ยคดัค้านร่าง 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ให้เป็นข้อความอ่ืน ๆ ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการตดัตอ่หรือเทคนิค
ขัน้สูงแต่อย่างใด จึงต้องท าออกมาในรูปแบบเว็บไซต์ เน่ืองจากสามารถเข้าถึงผู้ ใช้งานได้รวดเร็ว 
โดยเฉพาะการแชร์เว็บไซต์ผา่นสงัคมออนไลน์ 

 
4.5.2  แนวคิดในการจัดท าแอปพลิเคชัน 
นายคุณัช ฉัตรมงคลพร ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า แนวคิดในการจัดท าป้าย "คัดค้าน 

พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556" มาจากการเข้าไปในส่ือสงัคมออนไลน์ และพบว่ามีข้อความ
สัน้ รูปภาพ รูปภาพผสมข้อความ และคลิปวิดีโอ ฯลฯ ท่ีแสดงการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนมาก จึงเกิดแนวคิดในการน าเอาป้ายส่ีเหล่ียมท่ีแต่ละสถาบนัการศึกษา
น ามาแสดงช่ือสถาบนัตนเองติดตามท้ายรถ น ามาตดัต่อรูปเป็นข้อความอ่ืน ๆ เพ่ือโพสต์กนัในเฟซบุ๊ก 
(Facebook) กับเพ่ือนๆ และต่อมาพบว่าทัง้ตามเว็บตามบอร์ดหรือในเฟซบุ๊ก ก็มีผู้ ท่ีมีความคิด
แบบนีเ้ช่นกนั กล่าวคือ มีผู้ท าป้ายคดัค้านแปลก ๆ ขึน้มาเป็นจ านวนมาก เช่น "คดัค้านถั่วฝักยาว
ในผดักะเพรา" "คดัค้านการท างานวนัจนัทร์" หรือแม้กระทั่งป้ายท่ีไม่เก่ียวกับการคดัค้านเลยเช่น 
"โสด จีบได้นะ" ฯลฯ จึงมีแนวคิดขึน้มาว่าถ้าหากท าเป็นแอปพลิเคชัน ท่ีผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้
คอมพิวเตอร์หรือการตดัตอ่ภาพ ก็สามารถใช้งานได้อยา่งง่ายคงจะดีไมน้่อย และท่ีส าคญัก็คือแอปพลิเค
ชนัท่ีท ามานัน้สามารถสร้างข้อความตามจินตนาการในรูปแบบของปา้ยคดัค้านท่ีมีเง่ือนไขว่าต้องใช้งาน
ง่าย ผู้ ใช้เห็นหน้าตาแล้วต้องใช้เป็น ไม่ซบัซ้อน และต้องสร้างปา้ยคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ให้ได้
ภายในไมเ่กิน  3 นาที ซึง่หลงัจากท่ีใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและปรับปรุงให้
เป็นไปตามความต้องการแล้ว ก็เร่ิมเปิดให้ใช้ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา จาก
แนวคิดการจดัท าท่ีกล่าวมาข้างต้น ประกอบกับกระแสป้ายคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ท่ีก าลัง
โด่งดังในช่วงนัน้ ผู้ ใช้งานจึงเกิดความประทับใจและอยากบอกต่อไปยังผู้ อ่ืนในลักษณะของ
การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) 
 

4.5.3  ผลตอบรับในการใช้แอปพลิเคชัน 
จากข้อมลูในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีได้ออกแบบแอปพลิเคชนัไว้ พบว่ามีผลการตอบรับดีมาก 

ซึง่นายคณุชัเปิดเผยวา่ หลงัจากท่ีมีการเปิดใช้โปรแกรมได้ประมาณสิบกวา่ชัว่โมง ก็มียอดผู้ เข้ามา
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ใช้งานกว่า 20,000 คน และในคร่ึงวนัต่อมาก็มียอดการใช้งานเกือบแสนคนแล้ว แสดงให้เห็นว่า
แอปพลิ เคชันดังกล่าวนี ไ้ด้ รับความนิยมจากผู้ ใช้อย่างล้นหลาม ทั ง้กลุ่มผู้ คัดค้าน ร่าง
พระราชบญัญัตินิรโทษกรรม กลุ่มผู้สนบัสนนุร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรม และกลุ่มท่ีน าไปใช้
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “อินเทอร์เน็ตมีม” 
(Internet Meme) ก็ว่าได้ ซึ่งช่องทางท่ีมีผู้ น าไปใช้มากท่ีสุด คือ Facebook, Line, Twitter, Web 
Blog และ Instagram เน่ืองจากเป็นส่ือใหม่ (New Media) ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ในการส่ือสารกนัมากใน
ปัจจบุนั 

 
4.5.4  แอปพลิเคชันที่ได้รับการยอมรับเป็นอินเทอร์เน็ตมีม 
นายคณุัช ฉัตรมงคลพร ให้สมัภาษณ์ว่าค่อนข้างจะตกใจและดีใจกับยอดผู้ ใช้งานอย่าง

มหาศาลกับแอปพลิเคชนัท่ีตนออกแบบขึน้มา จนกระทัง่กลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมในการคดัค้าน
ร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในครัง้นี ้ซึ่งแตเ่ดิมท่ีออกแบบแอปพลิเคชนันีข้ึน้มาก็คาดเพียงว่า
หากมีผู้ ใช้สกั 10,000 คน ก็ถือว่าประสบความส าเร็จแล้ว ซึ่งนายคณุชัขอขอบคณุเว็บไซต์ตา่ง ๆ ท่ี
ชว่ยกนั จนกระทัง่ท าให้แอปพลิเคชนัตวันีก้ลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองในการตอ่ต้านร่าง
พระราชบญัญตันิิรโทษกรรมไปในระยะเวลาดงักลา่วดงัภาพท่ี 4.16 

 

 
 
ภาพท่ี 4.16  แสดงตวัอยา่งการใช้แอปพลิเคชนัท่ีออกแบบโดยนายคณุชั ฉัตรมงคลพร 
แหล่งท่ีมา:  “รวมมีมล้อภาพ,” 2556. 

http://2.bp.blogspot.com/-R-810DtQrUA/UnpxCayclWI/AAAAAAAAhAQ/wx2maH0QxxE/s1600/Screen+Shot+2556-11-06+at+12.32.31+PM.png
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http://2.bp.blogspot.com/-WcHkkGldt_0/UnpxBkNzj6I/AAAAAAAAhAA/i-rh2vfvwfg/s1600/Screen+Shot+2556-11-06+at+10.45.23+AM.png
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ส าหรับการวดัความส าเร็จจากการพฒันาแอปพลิเคชนัคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
ว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารทางการเมืองนัน้ นายคณุัชกล่าวว่าใช้ Google Analytics 
วดัความส าเร็จด้วยการดสูถิติของผู้ ใช้งานเป็นรายวัน รายชั่วโมง จนไปถึงระดบัวินาที ซึ่งพบว่า
หลงัจากท่ีเปิดใช้โปรแกรมได้ประมาณสิบกว่าชัว่โมง ก็มียอดผู้ ใช้งานประมาณ 2 หม่ืนคน และใน
คร่ึงวันต่อมาก็ก็มียอดการใช้งานเกือบแสนคน  จึงมีสถิติสูงสุดเฉล่ียวินาทีละ 7 คน และมีคน
ออนไลน์พร้อมกนัถึง 1,700 คนในเวลาเดียวกนั 

นอกจากนัน้ นายคณุัชในฐานะผู้ ริเร่ิมพัฒนาแอปพลิเคชัน "สร้างป้ายคดัค้านในรูปแบบ
ของคุณ" ได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ด้วยว่า อินเตอร์เน็ตมีม (Internet Meme) มีส่วน
ส าคญัในการส่ือสารยคุปัจจบุนัมาก โดยเฉพาะจดุเดน่ในด้านความรวดเร็วในการส่งตอ่การส่ือสาร 
เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัไม่ว่าจะมีข่าวสารหรือบทความดี ๆ ย่อมเป็น Talk of The Town อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งธุรกิจและการข่าวยุคใหม่ล้วนใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางเพิ่มเติมในการส่ือสาร
ทัง้สิน้ เน่ืองจากใช้ทุนน้อยกว่าการประชาสมัพันธ์ทางโทรทัศน์-วิทยุ-หนงัสือพิมพ์-นิตยสารมาก 
ตัวอย่างแอปพลิเคชันสร้างข้อความในรูปแบบป้ายคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม นี ้ก็เป็น
ตวัอย่างหนึ่งท่ีส าคัญ ซึ่งหากจับจุดยืนและกระแสของสังคมได้ก็จะมีการตอบรับท่ีดีได้ไม่ยาก 
อย่างไรก็ตาม สิ่งใดก็ตามท่ีมีคณุอนนัต์ก็ย่อมมีโทษอย่างมหนัต์ด้วยเช่นกนั กล่าวคือหากมีการน า
ส่ือสงัคมออนไลน์ไปใช้ในทางท่ีผิด เช่น การเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลอนัเป็นเท็จ ย่อมท าให้เกิด
ความเดือดร้อน และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงในสงัคมด้วยเช่นกนั จะเห็นได้ว่าในปัจจบุนั
การส่ือสารในสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลตอ่สงัคมสงูมาก หากต้องการเห็นสงัคมท่ีดี ก็ต้องเร่ิมจากท่ี
ตวัเราทกุคนคดิดี ท าดี และใช้สงัคมออนไลน์ในทางท่ีถกูต้องอนัควรเชน่กนั 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจดัท าแอปพลิเคชนัของนายคณุัช ฉัตรมงคลพร แต่เดิมต้องการ
เพียงท าเพ่ือให้เพ่ือนในกลุ่มน าไปใช้ประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็น โดยไม่จ าเป็นต้องไปวาด
หรือเขียนขึน้มาใหม่ แตใ่นระยะหลงัมีการโพสต์ลงในส่ือสงัคมออนไลน์แนะน ากนัออกไปเป็นทอด 
ๆ กระทั่งได้รับความนิยมกันอย่างมากจนอาจเรียกว่าได้กลายเป็น “อินเทอร์เน็ตมีม” (Internet 
Meme) ท่ีใช้เป็นสญัลกัษณ์ในการส่ือสารในการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ไป ซึ่งความนิยม
ดังกล่าว น่าจะเกิดจากการออกแบบท่ีท าแบบง่าย ๆ ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ สามารถ
เปล่ียนแปลงข้อความ ขนาด และสีของรูปแบบและข้อความได้ จึงกลายเป็นแอปพลิเคชนัท่ีได้รับ
ความนิยมจนถือได้วา่เป็นอินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) ไปในท่ีสดุ 
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4.6  การยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีม 
 

ส าหรับในมุมมองท่ีว่าอินเทอร์เน็ตมีมเป็นนวตักรรมในการส่ือสารทางการเมืองไทยนัน้ 
จากการศึกษาพบว่าอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองดงักล่าวมีการใช้กระบวนการส่ือสารท่ีอาศัย
เทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าเพิ่มขึน้  ซึ่งกระบวนการดงักล่าวสามารถช่วยอ านวยความสะดวกใน
การตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งสมาชิกในสงัคมการเมืองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ ได้แก่ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ดงัแสดงในภาพท่ี 4.17 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.17  แสดงนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมท่ีได้รับการยอมรับในการคดัค้านร่าง  

พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
แหล่งท่ีมา:  “รวมมีมล้อภาพ,” 2556. 
 

จากภาพท่ี 4.17 เป็นภาพของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้ในการส่ือสารทางการเมือง
เพ่ือคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่จากการศกึษาพบวา่การยอมรับนวตักรรม 
อินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองข้างต้น เกิดจาก 

 
4.6.1  ลักษณะของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมที่ท าให้เกิดการยอมรับ  
ลกัษณะของนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีม สอดรับผลการศกึษาของ Roger and Shoemaker 

(1971) ท่ีเห็นวา่ลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลตอ่การยอมรับนวตักรรม ประกอบด้วย 
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1) มีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) อัตราการ
ยอมรับนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมเกิดขึน้ เน่ืองจากพบว่ามีการใช้ส่ือใหม่ท่ีรวดเร็วและกว้างขวาง
กว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้ส่ือแบบดัง้เดิม ตลอดจนพบว่าอินเทอร์เน็ตมีมสามารถน ามาใช้แทน
ส่ือเดมิในการส่ือสารทางการเมืองได้ 

2) สามารถเข้ากนัได้หรือไม่ขดัแย้งกัน (Compatibility) นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีม
เข้ากนัได้กบัผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ เน่ืองจากไมข่ดัแย้งกบัคา่นิยม ประสบการณ์ และความต้องการ
ของผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ รวมทัง้ความต้องการของสงัคมโดยรวม ท่ีต้องการส่ือสารทางการเมือง
ไปยงัภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้รับรู้เช่นกนั จึงท าให้นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมเกิดการแพร่กระจายไป
อยา่งรวดเร็วในส่ือสงัคมออนไลน์ 

3) ความซบัซ้อนของนวตักรรม (Complexity) นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมท่ีน ามาใช้
ในทางการเมืองครัง้นี ้ไม่ได้มีความยุ่งยากซบัซ้อนมากนกั ผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์สามารถท าความ
เข้าใจและน าไปใช้ได้โดยง่ายและรวดเร็ว จึงท าให้นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์เป็นจ านวนมาก 

4) ความสามารถทดลองได้ (Testability) จากการศึกษาพบว่านวตักรรมอินเทอร์เน็ต
มีมในการส่ือสารทางการเมืองครัง้นี ้เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์สามารถทดลองใช้และ
ประเมินผลนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมตลอดจนสามารถเปล่ียนแปลงข้อความได้โดยง่าย จึงเป็นอีก
สาเหตหุนึง่ท่ีท าให้นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในครัง้นีแ้พร่กระจายออกไปอยา่งรวดเร็ว 

5) มีความสามารถสังเกตและส่ือสารได้ (Absorbability) นวัตกรรมอินเทอร์เน็ต
มีมในการส่ือสารทางการเมืองครัง้นี  ้ผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองสามารถ
สังเกตและน ามาใช้ส่ือสารทางการเมืองได้ โดยเฉพาะมีบุคคลท่ีรู้จักและยอมรับกันในสังคม
การเมืองเร่ิมน ามาใช้ก่อน เพ่ือจงูใจให้ผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองยอมรับและ
น ามาใช้ด้วย 

6) มีคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบันวตักรรมต ่า (Cost) นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมือง
ข้างต้นมีค่าใช้จ่ายในการน านวตักรรมดงักล่าวมาใช้ในทางการเมืองคอ่นข้างต ่า หรือแทบจะไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการน ามาใช้เลย เพราะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซือ้แอปพลิเคชั่นมาใช้ จึงท าให้
นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองดงักลา่วได้รับการยอมรับและน ามาใช้สงูขึน้ไปด้วย 

7) ความสามารถในการแบ่งแยก (Divisibility) นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการ
ส่ือสารทางการเมืองในครัง้นี ้มิใช่วา่จะใช้เฉพาะในการส่ือสารทางการเมืองในประเดน็ท่ีศกึษานีไ้ด้
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เทา่นัน้ ยงัสามารถน าไปใช้ในประเด็นอ่ืน ๆ ได้อีกมากมายตามความต้องการของผู้ ใช้ จงึท าให้เกิด
การยอมรับได้ง่ายและมีการน าไปใช้อยา่งแพร่หลาย 

 
4.6.2  กระบวนการยอมรับนวัตกรรม 
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองดงักล่าว ก็มีขัน้ตอนในการ

ยอมรับนวตักรรมสอดรับกบัทศันะของ Roger and Shoemaker (1971)  ใน 5 ขัน้ตอน คือ 
1) ขัน้ตระหนักหรือขัน้ต่ืนตัว (Awareness Stage) ในขัน้นีพ้บว่าผู้ ใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองพบว่ามีนวตักรรมใหม่ในการส่ือสารทางการเมืองเกิดขึน้ จึงให้
ความสนใจ แตย่งัขาดความรู้เก่ียวกบันวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองนี ้

2) ขัน้สนใจ (Interest Stage) ผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองเร่ิม
ให้ความสนใจนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมือง และพยายามแสวงหาข้อมูลหรือความรู้
เพิ่มเตมิเก่ียวกบันวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองนี ้

3) ขัน้ประเมินคุณค่า (Evaluation Stage) ในขัน้นีผู้้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์และ
เว็บไซต์ทางการเมืองจะท าการประเมินผลในสมองของตน โดยพิจารณาวา่ถ้ายอมรับเอานวตักรรม
อินเทอร์เน็ตมีมมาประยุกต์ใช้ในการส่ือสารทางการเมืองแล้ว จะเหมาะสมกับการคัดค้าน ร่าง 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในขณะนัน้และตอ่ไปหรือไม่และอย่างไร คุ้มกบัการท่ีต้องถกูตรวจสอบหรือไม ่
ซึง่ผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองเห็นวา่มีความเหมาะสมและคมุคา่ยิ่ง 

4)  ขัน้ทดลอง (Trail Stage) ผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองมีการ
น าเอานวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมมาทดลองใช้ในการส่ือสารเพื่อคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
ในวงจ ากดัระหว่างเพ่ือนในกลุ่มก่อน ซึ่งพบว่ามีประโยชน์ในการส่ือสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก จึงได้รับความนิยมและแพร่หลาย
ออกไป 

5) ขัน้ยอมรับ (Adoption Stage) ผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมือง 
ให้การยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองท่ีสร้างขึน้มา และมีการน ามาใช้ในการ
คดัค้าน พ.ร.บ. นิโทษกรรม กนัอยา่งแพร่หลายในระยะนัน้ 

 
4.6.3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีม 
เม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้ว ในการศึกษาครัง้นีย้ังสอดรับกับผลการศึกษาของ Roger 

and Shoemaker (1971) ท่ีพบวา่มีปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับนวตักรรม 4 ประการ คือ 
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1) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับตวัผู้ ยอมรับนวตักรรม (Receiver Variables) ผู้ ใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ในการส่ือสารทางการเมือง สว่นใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีมีการศกึษา และมีความ
สนใจทางการเมือง โดยจะเห็นได้จากมีการเข้าไปแสดงทศันะและเข้าร่วมกลุ่มทางการเมืองในส่ือ
สงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองอยูแ่ล้ว จึงมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีม
ในการส่ือสารทางการเมืองในครัง้นี ้

2) ปัจจัยทางด้านระบบสังคม (Social System Variables) ผู้ ใช้ ส่ือสังคม
ออนไลน์และเว็บไซต์ในการส่ือสารทางการเมือง ส่วนมากจะเป็นผู้ มีความแตกต่างกันทางระบบ
สงัคมไม่มากนกั กล่าวคือ มีสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และภูมิศาสตร์ ท่ีใกล้เคียงกัน 
เน่ืองจากส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในสังคมเมืองท่ีมีสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานเข้าถึง  มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากส่ืออย่างเท่าเทียมกัน ฯลฯ จึงเรียนรู้และเข้าใจในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ไม่แตกต่างกันมากนกั เป็นผลให้เกิดการยอมรับนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมมาใช้ใน
การส่ือสารทางการเมืองสงูตามไปด้วย 

3) ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมในสายตาของผู้ ใช้นวัตกรรม 
(Perceived Characteristics of Innovation) คณุลกัษณะต่าง ๆ ของนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมใน
การส่ือสารทางการเมืองครัง้นี ้ผู้ ใช้เกิดความรับรู้ในเชิงอัตวิสัย ได้แก่ ความได้เปรียบในเชิง
เป รียบ เที ย บ  (Comparative Advantage) ค วาม ส าม า รถ เข้ ากั น ไ ด้ ห รือ ไม่ ขั ด แ ย้ งกั น 
(Compatibility) ความซบัซ้อนของนวตักรรม (Complexity) ความสามารถทดลองได้ (Testability) 
ความสามารถสงัเกตและส่ือสารได้ (Absorbability) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับนวตักรรมต ่า (Cost) และ
ความสามารถในการแบง่แยก (Divisibility) ดงัท่ีกลา่วมาแล้วในประการข้างต้น 

4) ปัจจัยเก่ียวกับพฤติกรรมในการส่ือสารของบุคคลในช่องทางการส่ือสาร
ช่องทางในการส่ือสารทางการเมืองในยุคเก่า เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
ภาพยนตร์ หรือส่ือบคุคล (เช่น ผู้น าความคิดหรือตวัแทนการเปล่ียนแปลง) หรือส่ือเฉพาะกิจ (เช่น 
โปสเตอร์ หรือแผ่นพบั) ต่างก็มีลกัษณะเฉพาะ เช่น ความเร็ว ความคงทนถาวร ความแพร่หลาย 
ความเร้าอารมณ์ หรือความเป็นเหตเุป็นผล ฯลฯ ซึ่งลกัษณะเหล่านีจ้ะเป็นตวัก าหนดให้เห็นว่าส่ือ
ใหม่ท่ีเรียกว่า “อินเทอร์เน็ตมีม” เหมาะแก่การให้ข่าวสารเพ่ือจงูใจทางการเมืองมากกวา่ส่ือยคุเก่า 
ท าให้ผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ในการส่ือสารทางการเมืองหันมาตดัสินใจใช้นวัตกรรม
อินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม มากขึน้ตามไปด้วย  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การยอมรับนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองใน
การคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ท่ีกล่าวมาข้างต้น สอดรับกบัผลการศกึษาของนกัวิชาการทัง้
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ชาวตา่งประเทศและชาวไทยในประเด็นของลกัษณะของนวตักรรม กระบวนการยอมรับนวตักรรม 
และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรับนวตักรรม แตมี่ประเด็นท่ีน่าสงัเกตอยู่ประการหนึ่งในสงัคมไทยว่า 
คนไทยนิยมลทัธิเอาอย่าง กล่าวคือ หากสงัคมเห็นว่านวตักรรมในการส่ือสารใดเป็นท่ียอมรับของ
สงัคมจนกลายเป็นแฟชัน่ในสงัคมแล้ว คนในสงัคมก็จะแห่แหนกันไปใช้อย่างมืดฟ้ามัวดิน ด้วย
เกรงไปวา่ตนเองจะไม่ทนัสมยัและตกเทร็นด์ (Trend) ของสงัคมยคุนัน้ไป ในประการนีจ้งึน่าจะเป็น
อีกประการหนึ่งท่ีท าให้อินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองในการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ครัง้นี ้
ได้รับการยอมรับและมีการน ามาประยกุต์ใช้อยา่งแพร่หลายด้วย  
 
4.7  กระแสอินเทอร์เน็ตมีมการคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
 

ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หลงัจากท่ีสภาผู้แทนราษฏรผ่านร่างพระราชบญัญัติ 
นิรโทษกรรม ในวาระท่ี 3 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ส่งผลให้มีผู้ เคล่ือนไหวคัดค้านร่าง
พระราชบัญญัติดงักล่าวเป็นจ านวนมาก โดยตัง้ฉายาว่าเป็น “ร่าง พ.ร.บ. ฉบับเหมาเข่ง” “ร่าง 
พ.ร.บ. ฉบบัสุดซอย” หรือ “ร่าง พ.ร.บ. ฉบับ Set Zero” โดยเฉพาะในประเด็นท่ีจะนิรโทษกรรม
โดยรวมเอาคดีท่ีถูกกล่าวหาว่าทุจริต รวมทัง้คดีส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกับการสลายการชุมนุมจนมี
ผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมากด้วย จงึท าให้มีผู้ออกมาเคล่ือนไหวบนท้องถนนเพ่ือแสดงจดุยืน
เป็นจ านวนมาก ส าหรับในส่วนของส่ือสงัคมออนไลน์ก็มีการตอ่ต้านพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าว
ไม่แพ้กัน โดยมีการใช้รูปโปรไฟล์หรือโพสต์รูปในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมแสดงการคดัค้าน ซึ่งมี
ลักษณะท่ีเป็นรูปแบบเดียวกันคือรูปส่ีเหล่ียมสีด ามีข้อความด้านในสีขาวว่า “คัดค้าน พ.ร.บ.  
นิรโทษกรรม” ซึ่งภาพนีย้ังปรากฏอยู่บนป้ายโฆษณาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขต
ท่าพระจนัทร์ ในการแถลงข่าวตอ่ส่ือมวลชนเร่ือง “การแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ในการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในเวลา 09.00 น. ณ 
ห้องสญัญา ธรรมศกัดิ ์ตกึโดม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ ดงัภาพท่ี 4.18 
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ภาพที่ 4.18  แสดงปา้ยคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วิทยาเขต          

ทา่พระจนัทร์  
แหล่งท่ีมา:  “รวมมีมล้อภาพ,” 2556. 
 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในเครือข่ายสงัคมออนไลน์มกัพบวฒันธรรมหนึ่งท่ีส าคญัคือการ
ล้อเลียน (Parody) กับกระแส และภาพส่ีเหล่ียมจัตรัุสสีด า (ซึ่งบางคนเรียก “แผ่นรองแก้ว”) ก็ถูก
ใช้ในการต่อต้านกันมากจนกระทั่งได้รับความนิยมขึน้มาเป็นลักษณะของ “มีม” พร้อมกับมี
ข้อความการคดัค้านตา่ง ๆ ท่ีผุดขึน้มามากมายในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์ประชาไทได้
มีการรวบรวมไว้บางสว่นดงัภาพท่ี 4.19 

 

 
 
ภาพท่ี 4.19  แสดงตวัอยา่งมีมคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
แหล่งท่ีมา:  “รวมมีมล้อภาพ,” 2556. 
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โดยผู้ ท่ีคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้เน้นประเด็นหลักเก่ียวกับการคัดค้านการ
ปราบปรามหรือสลายการชมุนมุ โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจ  "อยูเ่มืองดดัจริต ชีวิตต้องป๊อป” พร้อมกล่าว
ด้วยว่า “ของพวกสามเสนมีแค่สามบรรทดับน ของพวกสามแสนต้องมีสองบรรรทดัล่าง" รวมทัง้มี
การท าปา้ยโดยมีข้อความตามช่ือแฟนเพจตวัเองด้วย 

 

 
 

 
ภาพท่ี 4.20  แสดงอินเทอร์เน็ตมีมในการสนบัสนนุร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 
แหล่งท่ีมา:  “รวมมีมล้อภาพ,” 2556. 
 

ไม่เฉพาะผู้ ท่ีคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม เท่านัน้ ผู้ ใช้ช่ือเฟซบุ๊ กว่า "Ratthapol 
Supasopon" ขึน้รูปประจ าตวัหรือรูปโปรไฟล์ว่า "สนับสนุน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบบันิติราษฏร์ 
ด าเนินคดีคนสั่งฆ่าประชาชน เอาทักษิณกลับมาพิจารณาคดี ปล่อยประชาชน ปล่อยนักโทษ
การเมือง ปล่อยนักโทษคดี 112” ดงัภาพท่ี 4.20 นอกจากนี ้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจยังน ากระแสของ
ดาราดงัอย่างบอย ปกรณ์ มาล้อเลียนกับมีมดงักล่าว โดยใช้ข้อความว่า “อยากดคูลิปหลุด 
บอยปกรณ์” ด้วยเชน่กนั ดงัภาพท่ี 4.21 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656063321105176
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202466894733172
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202466894733172
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ภาพท่ี 4.21  แสดงอินเทอร์เน็ตมีมล้อเลียนดาราดงั บอย ปกรณ์ (ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์)  
แหล่งท่ีมา:  “รวมมีมล้อภาพ,” 2556. 
 

ท่ีกล่าวมาในประการข้างต้น จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีมคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
ในปี พ.ศ. 2556 ข้างต้น เป็นมีมท่ีได้รับการยอมรับกันมากในส่ือสงัคมออนไลน์  ดงัจะเห็นได้จาก
ไม่เฉพาะเพียงการน าเอาอินเทอร์เน็ตมีมดังกล่าวไปใช้ในการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 
เท่านัน้ แต่ในระยะหลัง ๆ มีการน าเอารูปแบบของอินเทอร์เน็ตมีมดังกล่าว  ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์อ่ืน ๆ เพิ่มขึน้มาหลากหลายวตัถปุระสงค์ ตวัอย่างเว็บเพจ “วิวาทะ” ซึง่เป็นเว็บเพจท่ี
รวมการโควตประเด็นต่าง ๆ ก็มีการน าเอามีมนีม้าล้อเลียน ด้วยการน าเอาโควตค าพูดของนาย
อภิสิท ธ์ิ เวชชาชีวะ ท่ีว่า "Unfortunately, some People Died " (หรือ"โชคร้ายท่ีมีประชาชน
เสียชีวิต") ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้สมัภาษณ์ในรายการ BBC World News ทางสถานีโทรทศัน์
บีบีซีของอังกฤษ เม่ือวนัท่ี  10 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มาโพสต์ รวมทัง้ค าว่า “ค.ว.ย.” ซึ่งหมายถึง 
คิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ด้วยอีกทัง้การน าเอาภาพอินเทอร์เน็ตมีมดงักล่าวการน ามาใส่
ข้อความอื่น ๆ ลงไป  เช่นมีการใช้ค าว่า “คดัค้านอะไรยังไม่ได้คิดขึน้ป้ายไว้ก่อนกลวัตกเทรนด์” 
และ “กไูมรู้่กอูยากอินเทรนด์” ดงัภาพท่ี 4.22 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526160200807629
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ภาพท่ี 4.22  แสดงการน าภาพอินเทอร์เน็ตมีมไปใช้ในประเดน็อ่ืน ๆ 
แหล่งท่ีมา:  “รวมมีมล้อภาพ,” 2556. 

 
นอกจากนีย้งัมีการดดัแปลงเปล่ียนแปลงข้อความข้อความตา่ง ๆ ภายในภาพอีกมากมาย 

เช่น“คดัค้านการต่อรองราคาศิลปิน” “รับสมคัรนางแบบสาวสวย” “คดัค้านการใช้ฟองน า้ดนันม” 
“คดัค้านการขึน้คานของเธอ” “ขอคดัค้านก๋วยเต๋ียวใส่ถั่วงอก” “คดัค้านการไปท างานวนัจันทร์” 
“อาร์เซน่อลจะเป็นแชมป์พรีเมียลีก” “ผวัด่ามาหาพ่ี” "ต่อต้านอะไรต่อต้านได้ แต่สาวแว่นต่อต้าน
ไมไ่ด้" “รับท า พ.ร.บ. ประกนัรถยนต์” “คดัค้านอีล ายอง หยดุท าร้ายวนัเฉลิม” "คดัค้านการเซนเซอร์
หนัง AV, คัดค้านการเป็นหนุ่มซิง , คัดค้านการท าป้ายด าคัดค้าน , สนับสนุนเสรีกัญชาเพ่ือ
ประชาธิปไตย, รักคนอ่าน, รับท า พ.ร.บ. รถยนต์, นิรโทษกรรมให้ความโสดของตัวเอง และ 
“สนบัสนนุ พ.ร.บ. ขึน้เงินเดือน” เป็นต้น ดงัภาพท่ี 4.23 
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ภาพท่ี 4.23  แสดงการประยกุต์ใช้ภาพอินเทอร์เน็ตมีมโดยมีข้อความตา่ง ๆ กนั 
แหล่งท่ีมา:  “รวมมีมล้อภาพ,” 2556. 
 

สรุปได้วา่ ภาพท่ีใช้แสดงความคิดเห็นคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556  ใน
ส่ือสงัคมออนไลน์ ซึง่ตอ่มาได้รับความนิยมกนัเป็นอยา่งมากในส่ือสงัคมออนไลน์จนกระทัง่เรียกได้
ว่าเป็น  “อินเทอร์เน็ตมีม” (Internet Meme) เน่ืองจากมีการน าเอาภาพท่ีใช้แสดงความเห็นไปใช้
ตามกัน และเผยแพร่อย่างแพร่หลายไปทั่วอินเทอร์เน็ต ทัง้รูปภาพ วิดีโอ ช่ือ ค าพูด วลี หรือ
ประโยคตา่ง ๆ ฯลฯ ดงัท่ีกลา่วมาในประการข้างต้น  
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4.8  ผลของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย 
 

การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) นบัว่าเป็นกลไกท่ีส าคญัยิ่งประการ
หนึ่งของกระบวนการทางการเมือง เน่ืองจากในระบบการเมืองต้องใช้ระบบการส่ือสารเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเมือง โดยการ
แลกเปล่ียนสัญลักษณ์หรือข้อความใด ๆ โดยมีนัยส าคัญทางการเมืองและส่งผลกระทบทาง
การเมือง จึงอาจกล่าวได้ว่า การส่ือสารทางการเมืองเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการส่ือสาร 
ท่ีใช้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ทางการเมือง 

ส าหรับผลของนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย ซึ่งในการศึกษา
ครัง้นี ้ผู้วิจยัหมายถึง ผลของการเกิดอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองไทย ท่ีจะพฒันาไปสูก่ารเป็นแอป
พลิเคชนัทางการเมือง และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการเมืองของไทยขึน้  ทัง้นีเ้พ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาการส่ือสารทางการเมืองของไทยในอนาคต  ทัง้นี  ้เน่ืองจากในปัจจุบัน
เทคโนโลยีด้านการส่ือสารมวลชนมีการพัฒนาไปไกลมากและมีอิทธิพลต่อระบบการเมืองด้วย 
ดงันัน้ ความเข้าใจท่ีถ่องแท้เก่ียวกบัอิทธิพลทางการเมืองของส่ือแตล่ะประเภท จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น
อนัจะน าไปสู่การวิเคราะห์การเมืองอย่างเป็นระบบ ส าหรับกระบวนการเกิดอินเทอร์เน็ตมีมทาง
การเมืองและมีการพฒันาไปสู่ แอปพลิเคชนัทางการเมืองนัน้ ผู้วิจยัได้อภิปรายมาในหวัข้อข้างต้น
แล้ว ในท่ีนีจ้ึงใคร่ขอวิเคราะห์ผลของนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมตอ่การส่ือสารทางการเมืองไทยใน 2 
ระดบั คือ 

 
4.8.1  บทบาทของอินเทอร์เน็ตมีมในฐานะช่องทางส่ือสารทางการเมืองของไทย  
จากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่านวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมถือเป็นช่องทางท่ีส าคญัทาง

การเมืองอีกช่องทางหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีคอยให้ข่าวสารทางการเมืองกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
กระตุ้นให้กลุ่มเปา้หมายเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อนัจะน าไปสู่การพฒันาทางการเมืองของ
ไทยในท่ีสดุ ตวัอย่างเช่น การใช้อินเทอร์เน็ตมีมในการรณรงค์เพ่ือคดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
ครัง้นี ้มีการน ามีมดงักล่าวไปใช้ในส่ือสงัคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทัง้ในเฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ 
อินสตาร์แกรม และบล็อกต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต ฯลฯ จนกระทั่งเกิดการนัดรวมตัวกันเพ่ือออกมา
ตอ่ต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ทัง้ของกลุ่มของสถานศกึษา กลุม่ดาราและนางแบบ กลุม่พ่อค้านกั
ธุรกิจ ฯลฯ แสดงให้เห็นการใช้ว่าอินเทอร์เน็ตมีมเป็นช่องทางส าคญัท่ีเป็นส่ือกลางการส่ือสาร 
(Media) อีกช่องทางหนึ่งในการส่ือสารทางการเมือง ท่ีส่งผลกระทบทางการเมืองของไทยอีก
ช่องทางหนึ่ง ซึ่งบุคลากรทางการเมือง กลุ่มการเมือง องค์กรทางการเมือง สถาบนัทางการเมือง 
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ตลอดจนประชาชน ต้องเรียนรู้และเข้าใจอนัจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองต่อไป ทัง้นี ้
เน่ืองจากช่องทางการส่ือสารทางการเมืองเป็นเร่ืองส าคญั เพราะจะเป็นองค์ประกอบส าคญัในจุด
ก าเนิดของตวัตนทางการเมืองของบคุลากรทางการเมืองด้วย 

 
4.8.2  บทบาทของอินเทอร์เน็ตมีมในฐานะเคร่ืองมือทางการเมืองไทย 
จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น ต้องยอมรับว่านวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมได้เข้ามามี

บทบาทส าคญัในการเป็นช่องทางการส่ือสารทางการเมืองเพิ่มขึน้มาอีกช่องทางหนึ่ง ท าให้การ
ส่ือสารทางการเมืองมีช่องทางการส่ือสารเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีได้
คล่องแคล่ว จินตนาการเก่ียวกับโลกการเมืองมักจะถูกครอบง าโดยเทคโนโลยีชัน้สูง ดังนัน้ 
การเมืองจึงควรต้องให้ความส าคญักับการส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์มากขึน้  (Pesce, 2000)  
อินเทอร์เน็ตมีมจึงกลายเป็นช่องทางการส่ือสารทางการเมืองอีกช่องทางหนึ่ง ท่ีสามารถเผยแพร่
ข้อมลูทางการเมืองให้แก่ผู้ ท่ีสนใจทางการเมืองนบัล้านคนภายในเพียงไม่ก่ีวินาที ดงัจะเห็นได้จาก
มีการน าเอาอินเทอร์เน็ตมีมมาใช้ในการรณรงค์เพ่ือคดัค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จนมีมวลมหา
ประชาชนในทกุภาคส่วนออกมาสนบัสนนุ ทัง้การแสดงความสนบัสนนุเชิงสญัลกัษณ์ในส่ือสงัคม
ออนไลน์ และร่วมกนัออกมาเดินขบวนสนบัสนนุบนท้องถนนในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในกรุงเทพมหานคร
และจงัหวดัในภมูิภาคตา่ง ๆ   

ในโลกของอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธ์ิในการส่ือสารทางการเมือง โดยเป็นได้
ทัง้ผู้ ส่งสาร ผู้ รับสาร หรืออาจเป็นได้ทัง้ผู้ รับสารและผู้ ส่งสารในคนเดียวกัน โดยเฉพาะท่ีมีการ
ขยายตวัการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้ในยคุปัจจบุนั ดงันัน้ บคุลากรทางการเมือง กลุ่มการเมือง 
องค์กรทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ตลอดจนประชาชน ฯลฯ ต่างได้รับผลกระทบต่อ
อินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองแทบจะตลอดเวลา ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แม้ว่าภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ทางการเมืองเหลา่นีจ้ะยงัไม่ทิง้การส่ือสารในรูปแบบเดิม แต่ควรพิจารณาใช้ส่ือเหล่านัน้บรูณาการ
กับอินเทอร์เน็ตมีม เพ่ือให้เกิดการส่ือสารทางการเมืองท่ีกว้างขวางครอบคลุมมากยิ่งขึน้ ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

 
4.9  กระบวนการส่ือสารทางการเมืองโดยการใช้นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีม 
 

จากการศกึษาท่ีกลา่วมาข้างต้น คงยากท่ีจะปฏิเสธวา่ส่ือสงัคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊ ก
และเว็บไซต์ ได้ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์จนอาจเรียกได้วา่มีการปฏิวตัิกระบวนการส่ือสารทางการ
เมืองไปเป็นอย่างมาก เพราะการแพร่กระจายท่ีกว้างขวางเพิ่มขึน้ของส่ือสงัคมออนไลน์ในปัจจบุนั 
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ท าให้ผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมากใช้เป็นพืน้ท่ีส่ือสารทางการเมือง เพ่ือเปิ ดรับและ
แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารทางการเมือง ด้วยการแสดงความคิดเห็นและการแบง่ปันเนือ้หาทางการ
เมืองผ่านลิงค์ (Link) ร่วมกับเพ่ือน ๆ ในเครือข่าย การแสดงอัตลักษณ์ทางการเมือง สเตตัส 
(Status) การอัพโหลดรูป คลิปวิดีโอ การเขียนโน้ต การคอมเมนท์ และการเช่ือมโยงไปยังลิ งค์ 
ตา่ง ๆ 

การท่ีผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์สามารถมีส่วนร่วมหรือก าหนดประเดน็การส่ือสารได้เอง ถือได้
ว่าเป็นนวตักรรมส าคญัของการส่ือสารทางการเมืองท่ีก้าวข้ามกรอบแบบเดิม ๆ ท่ีเคยผกูขาดโดย
กลุ่มคน 2 กลุ่มหลกั คือ นกัการเมือง และนกัส่ือสารมวลชน โดยเฉพาะนกัข่าวการเมือง  นกัเขียน
วิเคราะห์ข่าว และคอลัมนิสต์ ฯลฯ ท่ีจะร่วมกันหรือแยกกันสร้างกรอบการรับรู้และความเข้าใจ
ให้กับประชาชนเก่ียวกับการเมือง ตวัละครทางการเมือง และสถานการณ์ทางการเมืองตา่ง ๆ ให้
เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งในกรอบแบบเดิมนี  ้จะพบว่าอิทธิพลของนักวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชนท่ีเป็นผู้ ผลิตเนือ้หาและตัวนักการเมืองในฐานะท่ีเป็นแหล่งข่าวหรือผู้ สร้าง
ปรากฏการณ์ทางการเมือง โดยสง่ตอ่ผา่นส่ือไปยงัประชาชนในลกัษณะท่ีคอ่นข้างเป็นเส้นตรง โดย
ประชาชนถูกก าหนดให้เป็นเพียง “ผู้ รับสาร” ในกระบวนการส่ือสารนีเ้ท่านัน้ ซึ่งผู้ รับสารต้องแปล
ความหมายของสารและน ามาใช้เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางการเมือง เช่น การออกเสียง
เลือกตัง้ ฯลฯ ในลักษณะท่ีนักการเมืองและส่ืออยากจะให้เป็นไปในทิศทางใดเท่านัน้ ทว่า
ประชาชนท่ีเป็นผู้ รับสารไม่สามารถสร้างหรือก าหนดกรอบการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นเอกเทศได้เพราะ
เข้าไมถ่ึงส่ือ 

“นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีม” (Innovation of Internet Meme) จึงเป็นนวตักรรมการส่ือสาร
ทางการเมืองท่ีท าให้ความเสถียรแห่งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ในกระบวนการส่ือสาร
ทางการเมืองแบบเดิมสัน่คลอน และต้องมีการปรับเปล่ียนไปให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของ
บริบท โดยเฉพาะในบริบทของสงัคมท่ีมีการแบ่งแยกทางอุดมการณ์และความเช่ือทางการเมือง
แบบสดุขัว้อย่างสงัคมไทย ซึง่จากการสงัเกตผู้ศกึษาพบแนวโน้มนวตักรรมการส่ือสารทางการเมือง
ท่ีส าคญัในรูปแบบใหม่อย่างน้อย 2 ลกัษณะ คือ ประการแรกอินเทอร์เน็ตมีมท าให้เร่ืองการส่ือสาร
ทางการเมืองออนไลน์เป็นเร่ืองเฉพาะตัว กล่าวคือ น าเอาการเมืองเข้ามาสู่ปริมณฑลของ
ชีวิตประจ าวันมากขึน้ โดยแต่ละคนสามารถน าอินเทอร์เน็ตมีมมาแสดงความเห็นและตัวตน
ทางการเมืองของตนเองและกลุม่ได้ทกุ ๆ วนั และประการท่ีสองท าให้สามารถผลิตอินเทอร์เน็ตมีม
ทางการเมืองซ า้ ๆ ออกมาได้ โดยไมไ่ด้น าไปสู ่ทางออกทางการเมืองท่ียัง่ยืนแตป่ระการใด 
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แตเ่ดมิการเมืองถกูมองว่าเป็นเร่ืองสาธารณะและมีลกัษณะเป็นทางการ ซึง่การจะเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองใด ๆ จะต้องกระท าผ่านระบบท่ีมีการจัดตัง้มาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น
ระบบของภาครัฐอย่างเช่นการออกไปใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตัง้ หรือระบบของพรรคการเมือง
อย่างเช่นการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง แม้แตก่ารจะเข้าร่วม
กลุ่มเพ่ือเคล่ือนไหวทางการเมืองก็จะต้องไปร่วมถือมือตบ ตีนตบ และโห่ร้องตามแกนน าตามพืน้ท่ี
สาธารณะ แต่ด้วยอานุภาพแห่งอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสงัคมออนไลน์ ประชาชนสามารถจะบรรจุ
กิจกรรมการส่ือสารทางการเมืองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนั และด าเนินชีวิตในมิติอ่ืน ๆ 
ไปพร้อม ๆ กันโดยไม่เหนื่อยยาก ซึ่งเป็นไปตามปกติของคนส่วนใหญ่ในสื่อสงัคมออนไลน์ท่ี
นิยมใช้เวลาสว่นตวัส าหรับการส่ือสารกนัอยู่แล้ว เพียงแตเ่พิ่มมิตทิางการเมืองเข้ามาในการส่ือสาร 
ซึ่งเม่ือมีผู้ น าเอารูปภาพ ข้อความ รูปภาพและข้อความ และคลิปวิดีโอ เก่ียวกับประเด็นทาง
การเมืองท่ีถกูใจหรือโดนใจนัน้ ๆ ไปแชร์หรือกดไลค์ (Like) มาก ๆ เข้า จนกระทัง่จดุกระแสความ
ช่ืนชอบขึน้ในส่ือสงัคมออนไลน์แล้ว จะสง่ให้รูปภาพ ข้อความ รูปภาพและข้อความ และคลิปวิดีโอ 
ทางการเมืองดงักล่าว กลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมือง ท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมออนไลน์
น าออกไปใช้ในการแสดงสถานะของตนเอง ตลอดจนเป็นตวัแทนในการแสดงความเห็นของตนเอง
และกลุม่ ในเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ จนกระทัง่สง่ผลกระทบทางการเมืองขึน้ได้ 

นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสังคมออนไลน์ นอกจากจะเสริมอ านาจทางการส่ือสาร
ให้กับผู้ ใช้ทั่วไปแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักการเมืองสามารถตดัข้ามสื่อกระแสหลักท่ีอาจจะเป็น
ไม้เบื่ อไม้ เมากับตนออกไป แล้วสามารถใช้อินเทอร์เน็ตมีมเป็นสัญลักษณ์ เพ่ือส่ือไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงอีกด้วย ตวัอย่างเช่น กรณีท่ี ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมของรัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร โพสต์รูปตนเองติดรูปดาวและมีข้อความ
ว่า “เตรียมพร้อมรับมือ” เพ่ือส่ือให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลพร้อมรับมือกับการ “ปิดกรุงเทพมหานคร” 
(Bangkok Shutdown) ของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (กปปส.) ท่ีมีนายสเุทพ เทือกสบุรรณ 
เป็นแกนน าในขณะนัน้ เป็นต้น  ซึ่งเป็นการน าเอาช่ือของ ดร.ชชัชาติ กบัรูปดาวมาผสมกนัจนเกิด
เป็นมิติทางการเมืองอย่างกลมกลืนในเวทีสาธารณะของส่ือสงัคมออนไลน์ จนกลายเป็นประเด็น
ร้อนทางการเมืองไปในระยะนัน้ 

อย่างไรก็ตาม ตามปรกติแล้วการส่ือสารทางการเมืองมกัจะถกูชีน้ าโดยชดุวาทกรรมทาง
การเมืองเป็นหลกั เช่น วาทกรรมเผาบ้านเผาเมือง วาทกรรมดีแต่พูด วาทกรรมสงครามไพร่กับ
อ ามาตย์ ฯลฯ ทวา่จากการศกึษาการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมครัง้นี ้แสดงให้เห็นว่า
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รูปแบบการส่ือสารทางการเมืองในส่ือสงัคมออนไลน์ โดยเฉพาะในเฟซบุ๊กและเว็บไซตต์า่ง ๆ มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือ ใช้การบูรณาการกัน
ระหว่างวาทกรรมและรูปภาพดงัข้างต้น โดยท่ีทกุคนท่ีใช้สามารถผลิตเนือ้หาออกมาได้เอง ภายใต้
รูปแบบตามภาพท่ีก าหนดไว้ จึงท าให้มีการผลิตซ า้ต่อกันไปภายใต้อินเทอร์เน็ตมีมรูปเดิม โดย
เปล่ียนแปลงเนือ้หาตามแต่คนท่ีผลิตต้องการ โดยผู้ ใช้ทกุคนสามารถผลิตและแสดงสถานะซ า้ได้
ไม่จ ากัดครัง้ในส่ือสงัคมออนไลน์ การผลิตในรูปแบบนีจ้ึงคงทนและยาวนานกว่าส่ือแบบเก่าเป็น
ทวีคณู ประการท่ีน่าสนใจก็คือ แม้ธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองในส่ือสงัคมออนไลน์
นี ้จะมีลกัษณะเป็นการปฏิสมัพนัธ์และเป็นเวทีการแลกเปล่ียนทางความคิดโดยใช้อินเทอร์เน็ตมีม
แสดงตวัตนและกลุม่ แตก็่ยงัไม่พบวา่แตล่ะกลุม่ทางการเมืองท่ีใช้อินเทอร์เน็ตมีมแสดงฐานะ จะใช้
พืน้ท่ีปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผลเพ่ือหาข้อสรุปหรือทางออกในการคล่ีคลายปัญหาดงักล่าวแต่
ประการใด แต่นิยมใช้พืน้ท่ีของกลุ่มในการระบายความคับข้องใจหรือสร้างความสะใจทาง
การเมืองระหว่างคนท่ีมีความเห็นเหมือนกัน เพ่ือน าไปสู่อารยธรรมการทะเลาะกันอย่างสนัติใน
กลุ่มท่ีเห็นต่างเท่านัน้ ซึ่งหากเป็นเช่นนีแ้ล้วแม้ว่านวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองจะเปล่ียนไป
เชน่ใด ก็คงยากท่ีจะท าให้ประเทศไทยก้าวข้ามความขดัแย้งท่ียืดเยือ้และยาวนานสู่การเมืองใหม่ท่ี
ยัง่ยืนกวา่ได้อยูดี่    



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และเสนอแนะ 
 

การศกึษาเร่ือง “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองของไทย: ศกึษากรณี
การคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคณุภาพโดย
การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และการสมัภาษณ์ผู้ ออกแบบแอปพลิเคชัน่คดัค้านร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 โดยในบทนีผู้้ ศึกษาขอสรุป อภิปรายผล และ
เสนอแนะในประเดน็ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

 
การศกึษาเร่ืองนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์

เนือ้หา (Content Analysis) ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลการคดัค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ. 2556 จากเว็บไซต์ทางการเมืองท่ีส าคญั ได้แก่ เว็บไซต์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
และเว็บไซต์ของสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมท่ีได้รับความนิยมสูงในขณะนัน้ คือ เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก
ของสถานีโทรทศัน์เอเอสทีวี เว็บไซต์และเฟสบุ๊กของสถานีโทรทศัน์บลสูกายทีวี และเว็บไซต์และ 
เฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ทีนิวส์ และเฟซบุ๊กทางการเมือง คือ เฟซบุ๊กนิสิตจุฬาฯ ไม่เอานิรโทษ
กรรม (https://th-th.facebook.com/.../นิสิตจุฬาฯไม่เอานิรโทษกรรม) เฟซบุ๊ กชาวนิด้าร่วมใจ
คดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊กนิสิตเกษตรต่อต้าน 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty) ตลอดจนการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) นายคณุัช ฉัตรพรมงคล ในฐานะผู้จดัท าแอปพลิเคชัน่เพ่ือใช้ในการ
คดัค้านร่างพระราชบญัญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 จนกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมท่ีได้รับความ
นิยมในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ระหวา่งวนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 
2556 จนถึงวนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมทัง้สิน้ 53 วนั ซึ่งผลการศกึษาสามารถสรุปผลออกได้ 
4 สว่น ดงันี ้
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ส่วนท่ี 1 รูปแบบของอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือใช้ในการคดัค้านร่าง
พระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 

ส่วนท่ี 2 ประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือใช้ในการคดัค้านร่าง
พระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 

ส่วนท่ี 3 ช่องทางการใช้อินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคัดค้านร่าง
พระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 

ส่วนท่ี 4 ผลของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคัดค้านร่าง
พระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 

 
5.1.1  รูปแบบของอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองเพื่อใช้ในการคัดค้าน

ร่างพระราชบัญญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
 จากการศกึษาพบว่ารูปแบบในการโพสต์ลงในส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองท่ีใช้

เป็นตวัอย่างในการศึกษาในครัง้นี ้มีรูปแบบในการโพสต์ท่ีน าไปสู่การเป็นอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมือง
อยู ่6 รูปแบบด้วยกนั คือ  

1) การน าเสนอตนเอง (Self-Promotion) 
2) ดาราจ าเป็น (Inadvertent Celebrity)   
3) ขา่วลือ/ขา่วลวงในเมือง (Urban Rumors and Hoaxes) 
4) การประชาสมัพนัธ์และการตลาด (Advertising and Marketing) 
5) การตดัตอ่ภาพ (Image Editing)  
6) การอิงกระแสวฒันธรรมปัจจบุนั (References to Pop Culture)  

ซึ่งการโพสต์เพ่ือส่ือสารทางทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ จะมี
กระบวนการน าไปโพสต์เพ่ือน าเสนอจนกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมือง สามารถพิจารณา
ได้จาก 2 ประการ คือ  

ประการแรก รูปแบบท่ีเป็นความช่ืนชอบและสนใจในการโพสต์ของผู้ โพสต์แต่ละคนเพ่ือ
น าเสนอในส่ือสังคมออนไลน์ ก็จะนิยมโพสต์ในรูปแบบนัน้ลงในส่ือสังคมออนไลน์และเว็บไซต์  
ตา่ง ๆ 

ประการท่ีสอง เป็นรูปแบบอินเทอร์เน็ตมีมท่ีกลุ่มคนในสังคมออนไลน์น ามาเผยแพร่ใน
ลักษณะทางการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) จนกระทั่งกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมทาง
การเมืองท่ีได้รับการยอมรับจากส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองไปในท่ีสุด ในท่ีนีคื้อ
แอปพลิเคชัน่ท่ีใช้ในการคดัค้านร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556  
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จากกรณีศกึษาการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในครัง้นี ้คนในสงัคมออนไลน์
มีการโพสต์ในทุกรูปแบบท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่รูปแบบท่ีมีการโพสต์มากท่ีสุด คือ รูปแบบการอิง
กระแสวัฒนธรรมปัจจุบัน โดยอิงกระแสวัฒนธรรมจาก “อาหรับสปริง” (Arab Spring) ท่ีเกิด
เหตุการณ์การลุกฮือของประชาชนเพ่ือต่อต้านรัฐบาลในตะวันออกกลาง อันมีจุดก าเนิดจาก
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศตูนิเซีย เม่ือชายขายผักคนหนึ่งจุดไฟเผาตนเองเน่ืองจากไม่พอใจ
รัฐบาล จากนัน้การประท้วงในรูปแบบนีก็้ได้เร่ิมลกุลามจนขยายเป็นวงกว้างไปทัว่ประเทศ และทัว่
ภมูิภาคในตะวนัออกกลางรวมถึงแอฟริกาเหนือ จนรัฐบาลในประเทศท่ีมีการประท้วงในรูปแบบนีมี้
ทัง้สั่นคลอน ลาออก และถูกขับไล่ออกไป ฯลฯ  (“วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556-2557,” 
2557) ซึ่งการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ของไทยในครัง้นี ้ก็น าเอา
กระแสอันร้อนระอุดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการส่ือสารให้ตรงกับเป้าหมายทางการเมือง โดย
เนือ้หาสว่นใหญ่จะอยูบ่นแฟนเพจท่ีช่ือ “ล้านช่ือล้างคนผิด”  

 
5.1.2  ประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองเพื่อใช้ในการคัดค้าน

ร่างพระราชบัญญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
เม่ือน าเอารูปแบบท่ีใช้ในการแสดงความเห็นเพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรม

แก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน
ในปี พ.ศ. 2556 ข้างต้น มาศึกษาในรายละเอียดเพ่ือพิจารณาถึงการน าไปสู่การเป็นอินเทอร์เน็ต
มีมในการคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556  ซึ่งจากการศึกษาสามารถแบ่ง
อินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้ในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจาก
การชมุนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 ออกเป็น 4 
ประเภทด้วยกนั คือ  

1) อินเทอร์เน็ตมีมประเภทข้อความ (Text Internet Meme) 
2) อินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพ (Picture Internet Meme) 
3) อินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้อความ (Picture and Text Internet 

Meme) 
4) อินเทอร์เน็ตมีมประเภทคลิปวิดีโอ (Video Clip Internet Meme)  

โดยจากการศกึษาพบว่าชมุชนในส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่าง นิยมใช้อินเทอร์เน็ต
มีมประเภทรูปภาพผสมข้อความ (Picture and Text Internet Meme) สูงสุด และท่ีนิยมน ามาใช้
ในการคดัค้านร่าง พ.ร.บ. ดงักลา่วมากท่ีสดุ เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสท่ีมีพืน้เป็นสีด าและมีข้อความสี
ขาวอยูภ่ายในวา่ “คดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” ดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพท่ี 5.1  แสดงอินเทอร์เน็ตมีมประเภทภาพและข้อความท่ีได้รับความนิยมสงูสดุท่ีใช้ในการ

คดัค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
แหล่งท่ีมา:  “รวมมีมล้อภาพ,” 2556. 

 
5.1.3  ช่องทางการใช้อินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองเพื่อคัดค้านร่าง

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
ในการศกึษาเก่ียวกบั “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: ศกึษากรณี

การคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง 
การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” ครัง้นี ้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 
ช่องทางด้วยกัน คือ เฟซบุ๊กทางการเมือง (Political Facebook) และเว็บไซต์ทางการเมือง (Political 
Website) จงึขอสรุปถึงการใช้ชอ่งทางการส่ือสารทางการเมืองในครัง้นีใ้น 2 ชอ่งทางด้วยกนั คือ 

1) เว็บไซต์ทางการเมือง (Political Website) ถือได้ว่าเป็นช่องทางหลักในการ
ส่ือสารทางการเมืองโดยใช้อินเทอร์เน็ตมีมครัง้นี ้เน่ืองจากในการศึกษาพบว่ามีการใช้ช่องทาง
ส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์สูงกว่าทางเฟซบุ๊ก ประกอบไปด้วย เว็บไซต์องค์กรต่อต้านคอรัปชัน่ และ
เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีได้รับความนิยมสูงในขณะนัน้ คือ เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์   
เอเอสทีวี เว็บไซต์สถานีโทรทศัน์บลสูกายทีวี และเว็บไซต์สถานีโทรทศัน์ทีนิวส์ 

2) เฟซบุ๊กทางการเมือง (Political Facebook) ถือได้ว่าเป็นช่องทางรองในการ
ติดตอ่สื่อสารทางการเมืองโดยใช้อินเทอร์เน็ตมีมในครัง้นี ้ประกอบด้วย เฟซบุ๊กนิสิตจฬุาฯ ไม่เอา  
นิรโทษกรรม (https://th-th.facebook.com/.../นิสิตจฬุาฯไม่เอานิรโทษกรรม) เฟซบุ๊กชาวนิด้า
ร่วมใจคดัค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/nidamob) เฟซบุ๊กนิสิตเกษตร

http://th-th.facebook.com/nidamob
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ต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty) และเฟซบุ๊กของ 
เอเอสทีวีผู้จดัการออนไลน์ เป็นต้น 

 
5.1.4  ผลของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองเพื่อคัดค้าน

ร่างพระราชบัญญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
1) ระบบการส่ือสารทางการเมืองไทยยอมรับนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมมาใช้เป็น

เทคนิคในการส่ือสารรูปแบบใหม่ทางการเมือง จากการศึกษาพบว่า แม้ในระยะแรกของเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ท่ีตกเป็นตวัอยา่งในการศกึษา จะมีเพียงการใช้ข้อความท่ีหลากหลายในการคดัค้าน
ร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในลกัษณะของวาจาแสดงความเกลียดชงั (Hate Speech) ก็ตาม 
แต่ในระยะต่อมาก็มีการดดัแปลงข้อความให้สามารถจดจ าง่ายและประทับใจผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จึง
กลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมประเภทข้อความท่ีนิยมใช้ในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556  ต่อมาเร่ิมมีการน าเอารูปภาพตา่ง ๆ มาโพสต์ลงในเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือ
เป็นสญัลกัษณ์ในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรม แตย่งัไม่เป็นท่ีนิยมกนัมากนกั จึงมี
ผู้คิดโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างข้อความและรูปภาพ ซึ่งต่อมาได้รับความนิยมและน ามาใช้ใน
การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในครัง้นีเ้ป็นจ านวนมาก และท้ายท่ีสุดก็มีความ
พยายามท่ีจะใช้คลิปวิดีโอสร้างขึน้มาเป็นอินเทอร์เน็ตมีมเพ่ือคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษ
กรรมในปี พ.ศ. 2556  ฉบบัดงักลา่ว 

2) การใช้อินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองประสบความส าเร็จในการคัดค้านร่าง 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้จะเป็นเพียงการศึกษากรณีการใช้
อินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารเพ่ือการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ก็
ตาม แตก็่เป็นท่ีประจกัษ์แล้ววา่การใช้อินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมือง ถือเป็นนวตักรรม
ส าคญัในการส่ือสารทางการเมืองของไทยในปัจจบุนั ดงัจะเห็นได้จากส่วนหนึ่งของความส าเร็จใน
การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ข้างต้น เป็นผลมาจากการใช้
อินเทอร์เน็ตมีมท่ีเหมาะสมในการสร้างกระแสทางการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) เพ่ือโน้ม
น้าวและจูงใจไปยังกลุ่มเป้าหมาย จนกลายเป็นกระแสสังคมท่ี ออกมาร่วมกันคัดค้านร่าง
พระราชบญัญตันิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ประสบความส าเร็จ  

ดงันัน้ ความส าเร็จในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
ฉบบันี ้จงึมิอาจปฏิเสธได้เลยวา่สว่นหนึง่เกิดจากการใช้นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมทัง้ในรูปแบบและ
ประเภทท่ีได้รับการยอมรับ ใช้ง่าย และสามารถส่ือสารไปยงักลุม่เปา้หมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
จนกระทัง่เป็นจุดก าเนิดส าคญัในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ใน

http://th-th.facebook.com/KasetAntiAmnesty)%20และ


148 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึน้ไปเร่ือย ๆ และท้ายท่ีสุดกลุ่มก้อนต่าง ๆ ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ส่วนหนึ่งก็มีการนัดระดมคนออกมาแสดงพลงัคดัค้านตามท้องถนนจนกลายเป็น “มวล
มหาประชาชน” ในเวลาตอ่มา ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในฐานะผู้ผลกัดนั
ร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมดงักล่าว ต้องยินยอมคว ่าร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมฉบบั
ดงักลา่ว รวมทัง้ประกาศยบุสภาเพื่อเปิดทางให้มีรัฐบาลใหม่ไปในท่ีสดุ 

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการศึกษาว่าการสร้างนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมเพ่ือ
คดัค้านร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ในส่ือสงัคมออนไลน์ตอ่ผลของการส่ือสาร
ทางการเมืองของไทยนัน้ เป็นการศึกษาท่ีสอดรับกบัแนวคิดการส่ือสารทางการเมืองของ McNair 
(2003) ส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือใหม่ การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ทางการเมืองไทย นวัตกรรมและ
การยอมรับนวัตกรรม และร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ตลอดจนรายงาน
ผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ ซึ่งในการศกึษาข้อมลูในเชิงประจกัษ์พบว่า การสร้างให้เกิด
เป็นนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทยนัน้ ควรพิจารณาให้สอดรับกับ
วฒันธรรมและคา่นิยมของสงัคมไทยในแตล่ะยคุสมยัเป็นการเบือ้งต้นด้วย ซึ่งในศกึษาการคดัค้าน
ร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมครัง้นี ้พบว่ามีการน าเอารูปแบบของป้ายส่ีเหล่ียมติดกระจกท้าย
รถเพ่ือแสดงว่าก าลงัเรียนหรือจบการศกึษาจากสถาบนัใดมาดดัแปลงใหม่ โดยออกแบบเป็นพืน้สี
ด าตดักับขอบสีขาว และใช้ตวัหนงัสือแสดงการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมเป็นสีขาว 
เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ในเชิงสญัลกัษณ์วา่เป็นกลุม่การเมืองท่ีคดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 โดยผู้น ามาใช้สามารถน ามาแสดงตนได้ทัง้ในส่ือสงัคมออนไลน์และท าป้ายใน
รูปแบบต่าง ๆ ติดในพืน้ท่ีสาธารณะ หรือยกปา้ยสนบัสนนุในการชุมนุมเรียกร้องในกลุ่มการเมือง 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมดังกล่าว  ซึ่งเม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมแล้วสามารถสรุปการเกิดอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทยได้ ดงัภาพท่ี 5.2 
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ภาพท่ี 5.2  แสดงกระบวนการเกิดอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองของไทย 

 
นอกจากนัน้ยังพบว่า นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารเพ่ือคัดค้านร่าง

พระราชบญัญัตินิรโทษกรรมท่ีสร้างขึน้มาครัง้นี ้มีลกัษณะง่าย ๆ ท่ีคุ้นตาและนิยมใช้กันอยู่ทัว่ไป
ในองค์กรตา่ง ๆ ท าให้ผู้พบเห็นเข้าใจได้ง่าย ย่ิงมีการใช้การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) ใน
ส่ือสังคมออนไลน์และควบคู่ไปกับในสังคมไทยด้วยแล้ว ก็ยิ่งท าให้อินเทอร์เน็ตมีมคัดค้านร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 รูปแบบนี ้ได้รับการยอมรับและน ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลายเพิ่มมากขึน้ไปด้วย แม้กระทั่งในปัจจุบนันีย้งัมีการน าเอารูปแบบของอินเทอร์เน็ตมีม
ดงักลา่วนี ้มาใช้ในประเดน็ตา่ง ๆ ด้วย  
 
 
 
 

ความ
คิด
สร้าง
สรรค์ 
 

การยอมรับและน าไปประยกุต์ใช้ 

นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองไทย 
  ข้อความ        รูปภาพ         รูปภาพและข้อความ         คลปิวิดีโอ    

วฒันธรรมการตดิตอ่สือ่สาร 
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ของไทย 
 

ปรากฎการณ์ทางการเมือง 
 

การโพสต์เพื่อแสดงความเห็นทางการเมืองผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 
น าเสนอตนเอง    ดาราจ าเป็น     ข่าวลือ/ข่าวลวง    การโฆษณาและการตลาด   ตดัตอ่ภาพ     อิงกระแสปัจจบุนั 

การ 
ตลาด
แบบ
ไวรัส 
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5.2  การอภปิรายผลการศึกษา 

 

จากการศกึษาเก่ียวกบั “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมือง: ศกึษากรณี
การคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชมุนมุทางการเมือง
และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” ในครัง้นี ้พบว่ามีความสอดรับกับ
แนวคดิ ทฤษฎี และรายงานผลการศกึษาทางวิชาการ ในประเดน็ท่ีส าคญั คือ 

ประการแรกอินเทอร์เน็ตมีมในฐานะนวตักรรมการส่ือสารทางการเมือง ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า การส่ือสารทางการเมืองในส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ท่ีเป็นตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้
ให้ความส าคญัและยอมรับวา่ “อินเทอร์เน็ตมีมเป็นนวตักรรมในการส่ือสารทางการเมือง” โดยสอด
รับกับผลการศึกษาของ Rogers and Shoemaker (1971), Kelvin (1997), Williamson (2013a) 
และผลการศึกษาของนักวิชาการชาวไทยหลายท่านท่ีน าเอาแนวคิดของ นักวิชาการเหล่านีม้า
ประกอบการศึกษาวิจัย  โดยเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีมถือเป็นส่ือใหม่ (New Media) และเป็น
นวตักรรมการส่ือสารทางการเมืองของไทย ซึ่งการยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมนีข้ึน้อยู่กับ
ประเดน็ท่ีส าคญัอยา่งน้อย 3 ประการ คือ ลกัษณะของนวตักรรมท่ีง่ายตอ่การยอมรับ จงึท าให้เกิด
กระบวนการยอมรับนวัตกรรม และปัจจัยท่ีสอดรับกับการยอมรับนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งผล
การศกึษาตรงกบัแนวคดิและทฤษฎีท่ีศกึษาไว้ 

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นท่ีน่าสงัเกตอยู่ประการหนึ่งในการยอมรับนวตักรรมอินเทอร์เน็ต
มีมในการส่ือสารทางการเมืองไทยในครัง้นี ้กล่าวคือ ในการศึกษาครัง้นีผู้้ ศึกษาพบว่านวตักรรม
อินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทยในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จจนได้รับการยอมรับกนั
ในส่ือสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง แม้ว่าสอดคล้องกับแนวคิดในการยอมรับนวัตกรรมของ 
Rogers (1983, pp. 36-40) ก็ตาม แต่นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย
ครัง้นี ้เป็นการเลียนแบบนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมมาจากชาวตะวันตก และน ามาประยุกต์
ตลอดจนพฒันาให้สอดรับกบัวฒันธรรมในสงัคมไทยในบริบทปัจจบุนั  เพ่ือกระตุ้นให้มีการน าเอา
รูปแบบและวิธีการในการส่ือสารดังกล่าวสอดรับกับวิถีแบบไทย ๆ จนได้รับการยอมรับและ
น ามาใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งในกรณีของนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองใน
ครัง้นีจ้ะพบวา่ การท่ีนายคณุชั ฉตัรพรมงคล ประยกุต์เอารูปแบบการส่ือสารมาจากวฒันธรรมการ
ส่ือสารของตะวนัตก ซึ่งประจวบกบัเข้าลกัษณะของนวตักรรมและการยอมรับนวตักรรมท่ีกลา่วมา
ข้างต้น จึงท าให้นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมของนายคณุัช ฉัตรพรมงคล ได้รับกระแสยอมรับจากส่ือ
สงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองในระยะแรก ๆ ตอ่จากนัน้ก็มีการน ามาใช้ เป็นรูปโปรไฟล์
ประจ าตวัตนเองในส่ือสังคมออนไลน์ จนกระทัง่กลายเป็นท่ีนิยมในส่ือสงัคมออนไลน์ในขณะนัน้ 
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จึงอาจกล่าวได้ว่าสมาชิกในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไม่แสดงตนโดยการเปล่ียนโปรไฟล์ของตนเป็น
อินเทอร์เน็ตมีมรูปแบบนี ้ก็จะไม่ทันสมัยและตกเทรนด์ (Trend) ของสังคมในยุคนัน้ไป ท าให้
สมาชิกในส่ือสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองทัง้หลาย แห่กันเปล่ียนโปรไฟล์และใช้
อินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองนีใ้นรูปแบบและประเภทนีไ้ปแทบทัว่ทัง้สงัคมออนไลน์ จึงน่าจะเป็น
อีกประการหนึง่ท่ีท าให้อินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองในการคดัค้านร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 ครัง้นี ้ได้รับการยอมรับและมีการน ามาประยกุต์ใช้อยา่งกว้างขวางด้วย  

ประการท่ีสอง รูปแบบในการโพสต์เพ่ือแสดงความเห็นทางการเมืองและประเภทของ
อินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย ซึ่งจากการศึกษาเก่ียวกบั “นวตักรรมอินเทอร์เน็ต
มีมในการส่ือสารทางการเมือง: ศกึษากรณีการคดัค้านร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท า
ความผิดเน่ืองจากการชมุนมุทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 
2556” พบว่าอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทยในการโพสต์ลงส่ือสงัคมออนไลน์และ
เว็บไซต์ทางการเมือง ผู้ วิจยัจึงน ามาจ าแนกรูปแบบในการโพสต์แสดงความเห็นทางการเมืองจน
น าไปสู่การเป็นอินเทอร์เน็ตมีมได้ 6 รูปแบบด้วยกัน คือ การน าเสนอตนเอง (Self-Promotion)  
ดาราจ าเป็น (Inadvertent Celebrity) ข่าวลือ/ข่าวลวงในเมือง (Urban Rumors and Hoaxes) 
การโฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing) การตดัต่อภาพ (Image Editing) และ
การอิงกระแสวัฒนธรรมปัจจุบัน (References to Pop Culture) โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
รูปแบบดงัท่ีน าเสนอมาในประการข้างต้นแล้ว  

ส าหรับประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย ผู้ศึกษาได้สรุปโดย
น าเอาการโพสต์ลงส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ทางการเมืองของกลุ่มตวัอย่าง โดยศึกษาลึกลง
ไปจนถึงรูปแบบของการโพสต์ท่ีกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองในครัง้นี ้และได้จ าแนก
ประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองในครัง้นีอ้อกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 
อินเทอร์เน็ตมีมประเภทข้อความ (Text Internet Meme) อินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพ (Picture 
Internet Meme) อินเทอร์เน็ตมีมประเภทรูปภาพผสมข้อความ (Picture and Text Internet Meme) 
และอินเทอร์เน็ตมีมประเภทคลิปวิดีโอ (Video Clip Internet Meme) โดยมีรายละเอียดของแตล่ะ
ประเภทดงัท่ีน าเสนอมาในประการข้างต้นแล้ว 

การท่ีผู้ศึกษาแบ่งประเภทและรูปแบบของอินเทอร์เน็ตมีมออกข้างต้น ก็แบ่งไปตามการ
พบเห็นจากศกึษาเป็นหลกั เน่ืองจากยงัไม่มีการศกึษาท่ีเป็นระบบในการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
แบง่รูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทยมาก่อน จึงเป็นสิ่งใหม่
ท่ีเรียกว่า “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีม” (Internet Meme Innovation) ดงันัน้ นกัวิชาการตลอดจนผู้
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ศกึษาท่านอ่ืนอาจจะมีเหตผุลในการแบง่ท่ีผิดแผกแตกตา่งไปจากท่ีผู้ศกึษาแบง่ไว้ก็ได้ ตวัอยา่งเช่น 
อาจมองว่ารูปแบบในการโพสต์จนท าให้เกิดเป็นอินเทอร์เน็ตมีมมีอยู่ 4 รูปแบบ คือ ข้อความ 
(Text) รูปภาพ (Picture) รูปภาพผสมข้อความ (Picture and Text) และคลิปวิดีโอ (Clip Video) 
และมองในทางกลบักนัวา่อินเทอร์เน็ตมีมมีอยู่ 6 ประเภทด้วยกนั คือ อินเทอร์เน็ตมีมท่ีเกิดจากการ
น า เสนอตนเอง  (Self-Promotion Internet Meme)  อิน เทอ ร์เน็ ต มีมประ เภทดาราจ า เป็น 
(Inadvertent Celebrity)   อินเทอร์เน็ตมีมประเภทข่าวลือ/ข่าวลวงในเมือง (Urban Rumors and 
Hoaxes Internet Meme) อินเทอร์เน็ตมีมประเภทโฆษณาและการตลาด (Advertising and 
Marketing Internet Meme) อิน เทอ ร์เน็ ต มีมประ เภทตัดต่อภาพ  (Image Editing Internet 
Meme) และอินเทอร์เน็ตมีมประเภทอิงกระแสวัฒนธรรมปัจจุบนั (References to Pop Culture 
Internet Meme) ก็ได้ 

ส่วนช่องทางการส่ือสารของอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทยนัน้ จาก
การศกึษาเก่ียวกับ “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมือง: ศกึษากรณีการคดัค้าน
ร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมืองและการ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” ในครัง้นี ้ศึกษาเฉพาะใน 2  ช่องทาง คือ 
เว็บไซต์ทางการเมือง และเฟซบุ๊กทางการเมือง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอินเทอร์เน็ตมีมในการ
ส่ือสารทางการเมืองไทยให้ความส าคญักบัช่องทางเว็บไซต์ทางการเมืองเป็นช่องทางหลกั ในขณะ
ท่ีช่องทางเฟซบุ๊กทางการเมืองใช้เป็นช่องทางรอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษพร พบคีรี 
(2540) ท่ีเห็นว่า อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่ือสารทางการเมืองท่ีก าลังได้รับความนิยม
เพิ่มขึน้เป็นล าดบั จากการท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระจายออกไปในส่วนต่าง ๆ ของประเทศเพิ่ม
มากขึน้  อีกทัง้ผลการวิจยัของบณุฑริกา เจ่ียงเพ็ชร์ (2543) ท่ีพบว่า ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นระบบการ
ส่ือสารทางการเมืองท่ีสามารถสนองตอบตอ่ความต้องการทางการเมืองของภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องได้
ดีกว่าการใช้ส่ือประเภทเดิม นอกจากนัน้ผลการวิจยัของ ยทุธพร อิสรชยั (2547) ยงัพบอีกว่า ส่ือ
อินเทอร์เน็ตส่งผลตอ่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในกลุ่มท่ีมีการศกึษาท่ีมีการเปิดรับข้อมลูข่าวสาร 
มากกว่าประชาชนทั่ว  ๆ ไป รวมทัง้ผลการวิจัยของ วรา วัฒนาจตุรพร (2545) พบว่า ส่ือ
อินเทอร์เน็ตสามารถสร้างความต่ืนตวัทางการเมืองของประชาชนได้มาก เพราะสะดวกและแสดง
ความคดิเห็นได้อิสระ  

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความแตกต่างของช่องทางในการใช้อินเทอร์เน็ตมีมส่ือสาร
ทางการเมืองของไทยข้างต้น จะเห็นได้ว่ามิได้มีความแตกตา่งกนัมากนกั อีกทัง้จากการศกึษาของ 
Faris (2010) พบว่าเว็บผลของการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองในเว็บ 2.0 ท าให้ส่ือสงัคม
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ออนไลน์มีการพัฒนาเพิ่มขึน้ตามล าดับ กอปรกับการพัฒนาโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) และแอปพลิเคชนัใหม่ ๆ ท่ีง่ายตอ่การตดิตอ่ส่ือสารโดยใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน ก็จะ
ยิ่งส่งผลให้การใช้แอปพลิเคชนัในการส่ือสารกบัส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และทวิตเตอร์ 
ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึน้ไปทุกวัน อันสอดรับกับรายงานของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) กระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร ท่ีพบวา่โปรแกรมส าคญัท่ีนิยมใช้
ในส่ือสงัคมออนไลน์จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี  พ.ศ. 
2556 เรียงตามล าดบั คือ เฟซบุ๊ก ไลน์ และทวิตเตอร์ ดงันัน้ ในการใช้อินเทอร์เน็ตมีมเพ่ือส่ือสาร
ทางการเมืองไทย จึงยากท่ีจะละเลยช่องทางท่ีก าลงัได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ไปเหล่านีไ้ด้  ซึ่ง 
Vedal (2003) เห็นว่ามีข้อดีในหลายประการ คือ ต้นทนุต ่า เป็นการส่ือสารโดยตรงระหว่างผู้ส่งกบั
ผู้ รับสาร สะดวกและรวดเร็ว และสามารถตอบโต้กนัได้โดยทนัที 

ในประการท่ีสาม ประเด็นท่ีเก่ียวกับผลของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมต่อการส่ือสาร
ทางการเมืองไทยนัน้ จากการศึกษาเก่ียวกับ “นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทาง
การเมือง: ศึกษากรณีการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจาก
การชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” พบว่า
อินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทยกรณีการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมใน
ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจดัท าโดยนายคณุัช ฉัตรพรมงคล จนได้รับความนิยมและกลายเป็นอินเทอร์เน็ต
มีมทางการเมืองในระยะเวลาตอ่มานัน้มีอยูอ่ยา่งน้อย 2 ประการ กลา่วคือ 

ประการแรก มีการยอมรับนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมมาใช้ในการส่ือสารทางการเมืองไทย 
ซึ่งสอดรับกับผลการศึกษาของ Roger and Shoemaker (1971) ท่ีเห็นว่าการยอมรับนวัตกรรม
ขึน้อยู่กับประเด็นท่ีส าคญัอย่างน้อย 3 ประการ คือ ลกัษณะของนวตักรรม กระบวนการยอมรับ
นวตักรรม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรม ซึ่งผลการศึกษาตรงกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ี
ศึกษาไว้ ซึ่งเม่ือเกิดการยอมรับนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมมาประยุกต์ใช้ในการส่ือสารทางการ
เมืองไทยแล้ว ภาคส่วนทางการเมืองท่ีเก่ียวข้องจึงต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
อินเทอร์เน็ตมีมทางการเมือง มีการศึกษาถึงขัน้ตอนและกระบวนการอันจะท าให้เกิดเป็น
อินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองขึน้ ตลอดจนศึกษาหารูปแบบ ประเภท และช่องทางในการใช้
อินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองให้เป็นระบบ อันจะท าให้การส่ือสารทางการเมือง
ประสบความส าเร็จตามเปา้ประสงค์และวตัถปุระสงค์ทางการเมืองท่ีตัง้ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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ประการท่ีสอง ส่งผลต่อความส าเร็จในการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิ รโทษกรรม 
เน่ืองจากนวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมท่ีออกแบบโดยนายคณุชั ฉัตรพรมงคล มีองค์ประกอบท่ีส าคญั
อย่างครบถ้วนดังท่ีกล่าวไว้ในประการแรก จึงท าให้ได้รับความนิยมชมชอบในการส่ือสารผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย จนบงัเกิดกระแสการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษ
กรรมอย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ Smith (2011 อ้างถึงใน นนัทวิช เหล่าวิชยา, 
2555)  ท่ีศึกษาเร่ือง “ส่ือสังคมออนไลน์กับการรณรงค์ทางการเมือง”  พบว่า ในการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเม่ือปี ค.ศ. 2008 ของนายบารัก โอบามา ได้เปล่ียนรูปแบบการ
รณรงค์ทางการเมืองมาเป็นการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือ
เปา้ประสงค์ทางการเมือง ทัง้นี ้เปรียบการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของโอบามาว่าเสมือนกบัการใช้ส่ือ
โทรทศัน์ในการรณรงค์ทางการเมืองของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนาดี ้ในปี ค.ศ. 1960 โดยนาย
โอบามาใช้เฟซบุ๊ กเป็นช่องทางหลักในการรณรงค์และส่ือสารกับประชาชนมากท่ีสุดด้วย 
นอกจากนัน้ Smith (2009) ยงัระบวุ่า หลงัจากการเลือกตัง้ในปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา มีระดบัของ
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ส าหรับการรณรงค์ทางการเมืองเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมท่ีเกิดขึน้ในครัง้นี ้มีลกัษณะการเกิดและการ
ยอมรับเพ่ือน ามาใช้ในการส่ือสารทางการเมืองตามกระบวนการท่ีนกัวิชาการทัง้ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศได้ศึกษาไว้ จนท าให้เกิดเป็น “นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการ
เมืองไทย” ขึน้ ซึ่งเม่ือน ามาใช้ในการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแล้ว พบว่าก่อให้เกิด
กระแสการคดัค้านร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมไปทัว่ทัง้ส่ือสงัคมออนไลน์ จนเป็นสว่นหนึง่ท่ีท า
วฒุิสภาในยุคนัน้ยกเลิกการน าร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และ
ส่งผลต่อมาให้รัฐบาลประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตัง้ใหม่ อีกทัง้สัญญาว่าจะไม่มีการน าร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ฉบับนีก้ลับมาใช้อีกในอนาคต เป็นการแสดงให้เห็นว่านวัตกรรม
อินเทอร์เน็ตมีมท่ีใช้ในการคดัค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในครัง้นี ้เป็นนวัตกรรมการ
ส่ือสารทางการเมืองท่ีท าให้เกิดการต่ืนตวัทางการเมืองและร่วมกันคดัค้านร่างพระราชบญัญัติ 
นิรโทษกรรมจนประสบความส าเร็จดงัท่ีกลา่วมาในประการข้างต้นแล้ว  
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5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 
5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) จากการศึกษาเร่ือง “นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมือง : 
ศึกษากรณีการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” นี ้ถือได้ว่าเป็นการศกึษา
เบือ้งต้นเก่ียวกับผลของการใช้อินเทอร์เน็ต มีมในการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือคัดค้านร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี  พ.ศ. 2556 โดยพบว่าอินเทอร์เน็ตมีมประเภทข้อความผสม
รูปภาพ รูปแบบอิงกระแสวฒันธธรรมปัจจุบนั เป็นอินเทอร์เน็ตมีมท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
คดัค้านร่างพระราชบญัญตัินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชมุนมุทางการเมือง การ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556 อย่างมีนัยส าคญั เป็นการแสดงให้เห็นใน
เบือ้งต้นวา่นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมทัง้ประเภทและรูปแบบท่ีได้ศกึษามาในงานชิน้นี ้เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่ือสารท่ีทรงพลงัและมีประสิทธิภาพในยคุเทคโนโลยีดจิิตลั ท่ีผู้ มีหน้าท่ีรณรงค์ทางการเมือง
ควรให้ความสนใจมากขึน้ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตมีมท่ีมีลกัษณะการล้อเลียนในเชิงบวกเพ่ือการ
สร้างสรรค์และเข้าถึงกลุม่เปา้หมายในโลกออนไลน์ได้เพิ่มมากขึน้   

อย่างไรก็ตาม จากการศกึษาจะพบว่าการเพิ่มมากขึน้ของการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 
ท าให้  ภูมิทศัน์ของส่ือเปล่ียนแปลงไปสู่การส่ือสารยุคใหม่ กล่าวคือ การส่ือสารในยุคภูมิทศัน์ส่ือ
แบบเก่า ผู้ก าหนดวาระข่าวสารคือนกัข่าวหรือกองบรรณาธิการข่าวในส่ือมวลชนกระแสหลกั เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ แต่ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคภูมิทัศน์ส่ือแบบใหม่ ซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถก าหนดวาระข่าวสารของตนเองโดยส่ือสารผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน  (Smartphone) และ
ส่ือสังคมออนไลน์ตลอดเวลาได้เอง เน่ืองจากมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มากขึน้ กระแสของการ
ส่ือสารท่ีสะท้อนออกมาท าให้สะท้อนภาพสงัคมว่าสงัคมนิยมเสพข่าวแบบไหน รวมทัง้การส่ือสาร
ท่ีปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย จึงท าให้มีการระบายอารมณ์ในรูปของข่าวสารออกสู่
สงัคมรุนแรงมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ การน าเสนอของส่ือจึงพึงระมดัระวงัการระบายอารมณ์ก่อนโพสต์ใน
ส่ือสังคมออนไลน์ด้วย โดยการน าเสนอต่าง ๆ ควรมีการให้แง่คิดไปพร้อม  ๆ กัน ไม่ใช่น าเสนอ
เพ่ือให้เป็นสีสันหรือข าขันเพียงอย่างเดียว ควรมีการน าเสนอเพ่ือให้มีการเปล่ียนประเด็นสังคม 
โดยตัง้เป็นประเด็นค าถามให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมด้วย นอกจากนีผู้้บริโภคก็ต้องตัง้ค าถามกับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเห็นเสียก่อน ไม่ควรรีบเช่ือ และควรรับและเสพข่าวสารอย่างใจเย็น ตลอดจน
สง่เสริมการเรียนรู้ส่ือและเทา่ทนัส่ือให้มากขึน้ด้วย   
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2) จากผลการศึกษาครัง้นี ้เป็นท่ีประจกัษ์ว่าอินเทอร์เน็ตมีมเป็นเทคนิคสมยัใหม่
ส าหรับการส่ือสารทางการเมืองท่ีทรงประสิทธิภาพในยคุนี ้ดงันัน้ ผู้บริหารองค์กรทางการเมืองทัง้
ในระดบัรัฐบาล ฝ่ายค้าน วฒุิสมาชิก ตลอดจนภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ควรหนัมาใสใ่จและ
น าเอาอินเทอร์เน็ตมีมมาใช้ในการส่ือสารระหว่างบคุลากรทางการเมือง องค์กรทางการเมืองในทกุ
ระดบั ฯลฯ เพ่ือให้บรรลซุึง่เปา้หมายทางการเมืองท่ีก าหนดไว้  

นอกจากนี ้จากการศึกษาปรากฏการณ์นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสาร
ทางการเมืองไทยครัง้นี ้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง
ได้ ซึ่งพบว่าสาเหตุท่ีท าให้การโพสต์ในส่ือสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมจนกลายเป็น 
“อินเทอร์เน็ตมีม” นัน้ มีเหตุผลทางการตลาดท่ีส าคัญอย่างน้อย 10 ประการ คือ เป็นเร่ืองตลก
ขบขัน (Humorous) เป็นเร่ืองจริงใจและตรงไปตรงมา (To be Frank) เป่ียมไปด้วยอารมณ์ 
(Emotional) มีความเป็นท้องถ่ินนิยม (Localization) เป็นเร่ืองใกล้ตัว (Surrounding) มีความ
หยาบคาย (Rudeness) มีความลบั (Mysterious) มีการต่อยอด (User Generated Experience) 
เป็นการตลาดแบบจริง (Real Marketing) และสร้างผลกระทบ (Effect) ดงันัน้ ในการศกึษาในครัง้
ตอ่ไปควรให้ความสนใจในประเด็นท่ีกล่าวมาข้างต้น เช่น อารมณ์ ลีลาในการโพสต์ ฯลฯ รวมทัง้
การออกแบบแอปพลิเคชัน่ท่ีง่ายและสะดวกในการน าไปใช้ จนท าให้เกิดความนิยมจนกลายเป็น
อินเทอร์เน็ตมีมทางการเมืองได้  

อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้เสมอว่าเทคนิคใดก็ตามมิใช่ส่งผลในเชิงบวกแต่เพียง
ประการเดียว แตส่ามารถได้ในเชิงลบเช่นกนั ดงันัน้ การน าเอาอินเทอร์เน็ตมีมมาใช้ในการส่ือสาร
ทางการเมืองนัน้ มิใช่เพียงแต่ส่งผลในทางบวกต่อระบบการเมืองของไทยแตเ่พียงเท่านัน้ แต่อาจ
ส่งผลกระทบในเชิงลบทางการเมืองไทยด้วยเช่นกัน กล่าวคือ อาจเป็นเทคนิคในการส่ือสารทาง
การเมืองท่ีท าให้ระบบการเมืองมีปัญหา จนคนในเครือข่ายสงัคมออนไลน์เกิดความแตกแยกกัน
ทางการเมืองเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ การน าเอาอินเทอร์เน็ตมีมมาใช้ในการส่ือสารทางการเมือง จึง
น่าจะมีหน่วยงานและกฎหมายควบคุมดูแลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนา
การเมืองของไทยด้วยเชน่กนั 
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5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
การศึกษาครัง้นีพ้บว่าอินเทอร์เน็ตมีมเป็นนวตักรรมการส่ือสารยุคใหม่ของไทย ดงันัน้ ใน

การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรจะศึกษาเก่ียวกบัการน านวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีมไปใช้ในการส่ือสารทาง
การตลาดในบริบทของประเทศไทย ซึง่จะเป็นการยืนยนัอีกทางหนึ่งวา่ “นวตักรรมอินเทอร์เน็ตมีม” 
เป็นนวตักรรมท่ีส าคญัในการส่ือสารท่ีทรงพลงัและมีประสิทธิภาพของไทยในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเร่ือง “นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมือง : 
ศึกษากรณีการคดัค้านร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในปี พ.ศ. 2556” นี ้ก็ประสบความส าเร็จ
ได้ในระดบัหนึง่ ภายใต้ความมานะพยายามของผู้ศกึษา เวลา และทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั ซึ่ง
ผลการศึกษาครัง้นี ้น่าจะเป็นจดุก าเนิดของแนวคิดการใช้อินเทอร์เน็ตมีมในส่ือสงัคมออนไลน์ใน
การส่ือสารทางการเมืองไทยให้เกิดความก้าวหน้าและมีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
 

ร่างพระราชบัญญัตนิิรโทษกรรม 
 

ร่างพระราชบญัญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง 
การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... เสนอโดยนายวรชยั เหมะ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรพรรคเพ่ือไทยกบัคณะ ตอ่ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตาม
บทบญัญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2556 และ
ได้รับบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 2 ครัง้ท่ี 23 (สมัยสามัญนิติ
บญัญตั)ิ ในวนัพธุท่ี 20 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
1. หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง 
และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน 
 
2. เหตุผล 
 

เน่ืองจากสงัคมไทยท่ีผา่นมาอยูใ่นสภาวะท่ีสร้างความแตกแยกทางความคดิ มีการแบง่ฝัก

แบ่งฝ่าย มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้แก่คนในชาติบ้านเมือง สถานการณ์บ้านเมืองจึงตกอยู่ใน

ความคิดไม่เคารพในระบอบประชาธิปไตย มีการชมุนุมประท้วงรัฐบาล จนน าไปสู่การยึดอ านาจ

การปกครอง เหตกุารณ์เช่นนีส้ร้างความขดัแย้งทางการเมืองและทางสงัคมอย่างรุนแรงอย่างท่ีไม่

เคยปรากฎมาก่อน ท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายขาดความเป็นธรรม สร้างความรู้สึกสบัสนและไม่

เท่าเทียมกัน โดยประชาชนในวงกว้างเห็นว่ามีการเลือกปฏิบตัิเกิดขึน้ทั่วไป ก่อให้เกิดการชุมนุม

ประท้วงทางการเมืองของประชาชนจนเกิดการกระท าผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง อันน าไปสู่การ

กล่าวหาและมีการด าเนินคดีกับผู้ ท่ีเข้าร่วมการชุมนุมจ านวนมาก ส่งผลให้คนเหล่านัน้ถูกจ ากัด

เสรีภาพและอิสรภาพในระหว่างการถูกกล่าวหาทางอาญา อันเป็นผลมาจากภาครัฐได้ประกาศ

และบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเคร่งครัดและขาดความยืดหยุ่นจนเกินความจ าเป็น สภาพปัญหาดงักล่าว
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ได้เกิดเป็นปัญหาร้าวลึกไปสู่สงัคมไทยทุกระดบั และน ามาซึ่งความหวัน่ไหวขาดความเช่ือมัน่ใน

การด าเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขของประชาชนทั่วไป ปรากฎการณ์ดงักล่าวได้สร้างความเสียหาย

อย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติ ทัง้ทางด้านความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมอนัดีงาม

ของสงัคมไทย ทัง้นี  ้เมื ่อค านึงว่าบรรดาการกระท าตา่ง ๆ  ของประชาชนท่ีได้กระท าไปเพ่ือ

แสดงออกซึ่งความคิดทางการเมืองของประชาชน ซึ่งมีมลูเหตจุงูใจทางการเมืองท่ีมีความสมัพนัธ์

โดยตรงกบัความขดัแย้งในทางการเมือง อนัเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของประชาชนตาม

รัฐธรรมนญู จงึสมควรให้มีการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนในกรณีดงักล่าว เพ่ือเป็นการให้โอกาสแก่

ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศ และเป็นการรักษาคุ้มครองศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ทัง้เพ่ือ

ส่งเสริมสิทธิมนษุยชนและสิทธิพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยใช้หลกันิติธรรม อนัจะเป็น

รากฐานท่ีดีตอ่การลดความขดัแย้งและสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยค านึงถึงมลูเหตจุงู

ใจของการกระท าท่ีประชาชนได้แสดงออกทางการเมือง เพ่ือจะท าให้สงัคมไทยและประเทศชาติ

กลบัมาสู่ความสงบสขุเรียบร้อย มีความสมคัรสมานสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจกนัพฒันาประเทศให้มี

ความมัน่คงและเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันีิ ้

สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ ซึ่งกระท าความผิด

เน่ืองจากการชมุนมุทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ... ในวาระท่ีหนึ่ง

ขัน้รับหลกัการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุท่ี 24 ปีท่ี 3  ครัง้ท่ี 2 (สมยัสามญัทัว่ไป) เม่ือ

วนัพุธท่ี 7 สิงหาคม 2556 และครัง้ท่ี 3 (สมัยสามัญทั่วไป) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2556 

โดยท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุท่ี 24 ปีท่ี 3 ครัง้ท่ี 3 

(สมัยสามัญทั่วไป) เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2556 รับหลกัการแห่งพระราชบญัญัตินิรโทษ

กรรมแก่ผู้ ซึ่งกระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ

ประชาชน พ.ศ. ... ด้วยคะแนนเสียง 300 เสียง ไมรั่บหลกัการ 127 เสียง และงดออกเสียง 14 เสียง 

จากนัน้ ท่ีประชุมได้มีมติให้ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญั จ านวน 35 คน เพ่ือพิจารณาใน

วาระท่ีสอง ขัน้กรรมาธิการ มีก าหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีสภารับ

หลกัการแห่งพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าว ตามข้อบงัคบัการประชมุสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.  2551 

ข้อ 123 ซึง่คณะกรรมาธิการวิสามญั จ านวน 35 คน ประกอบด้วย 
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1. นายสามารถ แก้วมีชยั ประธานคณะกรรมาธิการ 
2. นายประยทุธ์ ศริิพานิชย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึง่ 
3. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง 
4. นายวิชาญ มีนชยันนัท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม 
5. พลเอก สนธิ บญุยรัตกลิน1 กรรมาธิการท่ีปรึกษา 
6. นายชวลิต วิชยสทุธ์ิ เลขานกุารคณะกรรมาธิการ 
7. นายครูมานิตย์ สงัข์พุม่ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
8. นายสชุาต ิลายน า้เงิน โฆษกคณะกรรมาธิการ 
9. นายแก้วสรร อตโิพธิ 10. นายขจิตร ชยันิคม 
11. นายจิราย ุหว่งทรัพย์ 12. นายเชิดชยั ตนัตศิริินทร์ 
13. พนัต ารวจเอกณรัชต์ เศวตนนัทน์ 14. นายถาวร เสนเนียม 

15. นายธนา ชีรวินิจ 16. นายนิพนธ์ ฮะกีมี1 

17. นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบตั ิ 18. นายบญุจง วงศ์ไตรรัตน์ 
19. นายบญุยอด สขุถ่ินไทย 20. นายประสาท ตนัประเสริฐ 
21. นายประสิทธ์ิ ชยัวิรัตนะ 22. นายพิชิต ช่ืนบาน 
23. นายพิเชษฐ์ เชือ้เมืองพาน 24. นายรณเทพ อนวุฒัน์ 
25. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 26. นายวรชยั เหมะ 
27. นายวชัระ เพชรทอง 28. นายวิรัช ร่มเย็น 
29. นายวิศษิฎ์ วิศษิฏ์สรอรรถ1 30. นายศภุชยั ใจสมทุร 
31. นายสงวน พงษ์มณี 32. นายสทุิน คลงัแสง 
33. นายสนุยั จลุพงศธร 34. นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
35. นายอรรถวิชช์ สวุรรณภกัดี  
 
เม่ือท่ีประชมุสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลกัการแห่งพระราชบญัญัตินีใ้น

วาระท่ีหนึง่แล้ว ประธานวฒุิสภาได้พิจารณาและมีด าริให้คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวฒุิสภา
พิจารณาวา่ เห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามญัประจ าวฒุิสภาคณะใด หรือจะเสนอ
ให้วุฒิสภาตัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบญัญัติฉบบันี ้ตามนัยแห่ง

                                           
1
 หมายถงึ กรรมาธิการในสดัสว่นของรัฐบาล 
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ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 1362 ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา (ชุดท่ี 2) ครัง้ท่ี 14/2556 เม่ือวันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมพิจารณาและ
เห็นควรแนะน าท่ีประชมุวฒุิสภา ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัขึน้คณะหนึง่เพ่ือพิจารณาศกึษา ตาม

ข้อบงัคบัการประชมุฯ ข้อ 136 จ านวน 24 คน3 ประกอบด้วย 
1) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามญัประจ าวฒุิสภา จ านวน 22 คณะ คณะละ 1 คน 
2) ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวฒุิสภา จ านวน 3 คน คือ 

(1) นายสรุชยั ชยัตระกลูทอง 
(2) พลโทพงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน 
(3) รองศาสตราจารย์กอบกลุ พนัธ์เจริญวรกลุ 

เป็นผู้ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แล้วให้
คณะกรรมาธิการดังกล่าวรายงานต่อท่ีประชุม วุฒิ สภาเป็นการด่วน ทัง้นี  ้เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกวฒุิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีต้อ่ไป 
 
  

                                           
2 ข้อบงัคบัการประชมุวฒุิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 136 บญัญตัิวา่ 
   “ในกรณีที่มีความจ าเป็นเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลกัการแห่ง

พระราชบญัญตัิใดในวาระท่ีหนึง่แล้ว ประธานวฒุสิภาอาจพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามญัประจ า
วฒุิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เก่ียวข้อง หรือวฒุิสภาอาจตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัขึน้คณะหนึ่งมีจ านวนไมเ่กิน
สิบห้าคน เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบญัญัติดงักลา่วเป็นเฉพาะกรณีไปก็ได้ และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลง
มติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว ให้คณะกรรมาธิการดงักลา่วรายงานต่อประธานวฒุิสภาเป็นการด่วน ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัินัน้ตอ่ไป” 

3 งดใช้ข้อบงัคบัการประชุมวฒุิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 136 เฉพาะในสว่นของจ านวนกรรมาธิการวิสามญั 
เป็นการชัว่คราวเฉพาะกรณี ตามข้อบงัคบัการประชมุฯ ข้อ 181 ซึง่บญัญตัิวา่ 

“ถ้าประธานของที่ประชุมของปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้ รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ให้งดใช้
ข้อบงัคบัข้อใดข้อหนึ่งทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นการชัว่คราวเฉพาะกรณี หากที่ประชมุวฒุิสภาลงมติเห็นชอบด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิกในท่ีประชมุวฒุิสภา ก็ให้งดใช้ข้อบงัคบันัน้ได้” 
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ร่าง 
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง 

การแสดงออกทางการเมือง 
พ.ศ. ........... 

-------------------------------------- 

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

............................................................................................................................. ..

............................................................. 

โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมแก่ผู้ กระท าความผิดเน่ืองจากการ

ชมุนมุทางการเมือง การแสดงออกของประชาชน 

............................................................................................................................. ..

............................................................. 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ กระท าความผิด

เน่ืองจากการชมุนมุทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .....” 

มาตรา 2 พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้บรรดาการกระท าใด ๆ ของบคุคลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการชมุนมุทางการเมืองหรือ

การแสดงออกทางการเมือง หรือบคุคลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการชมุนมุทางการเมือง แตก่ระท าการนัน้มี

มลูเหตเุก่ียวข้องหรือเก่ียวเน่ืองกับความขดัแย้งทางการเมือง โดยการกล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณา

ด้วยวิธีการใด ๆ อนัอาจเป็นผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่าง

หนึ่งของบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นเหตกุารณ์สืบเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทาง

การเมือง ตัง้แตว่นัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  ไม่เป็นความผิด

ตอ่ไป และให้ผู้กระท าการนัน้พ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิดและความรับผิดโดยสิน้เชิง 



175 

การกระท าในวรรคหนึ่ง ไมร่วมถึงการกระท าใด ๆ ของบรรดาผู้ซึ่งมีอ านาจในการตดัสินใจ

หรือสัง่การให้มีการเคล่ือนไหวทางการเมืองในห้วงระยะเวลาดงักลา่ว 

มาตรา 4 เม่ือพระราชบญัญัตินีมี้ผลบงัคบัใช้แล้ว ถ้าผู้กระท าการตามมาตรา 3 วรรคหนึ่ง 

ยงัมิได้ถกูฟ้องตอ่ศาลหรืออยู่ในระหว่างการสอบสวน ให้พนกังานสอบสวนผู้ซึ่งมีอ านาจสอบสวน

หรือพนักงานอัยการ ระงับการสอบสวนหรือการฟ้องร้อง หากถูกฟ้องต่อศาลแล้วให้พนักงาน

อยัการหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องระงบัการฟ้องร้องหรือให้ถอนฟ้อง ถ้าผู้นัน้อยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดี 

ไม่ว่าจ าเลยร้องขอหรือศาลเห็นเอง ให้ศาลพิพากษายกฟ้องหรือจ าหน่ายคดี ในกรณีท่ีได้มีค า

พิพากษาถึงท่ีสดุให้ลงโทษบคุคลใดก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีมี้ผลบงัคบัใช้ ให้ถือว่าบคุคลนัน้ไม่

เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิด ถ้าผู้ นัน้อยู่ระหว่างการรับโทษ ให้การลงโทษนัน้สิน้สุด

ลงและปลอ่ยตวัผู้นัน้ 

มาตรา 5 การนิรโทษกรรมตามพระราชบญัญัตินี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิของบุคคลซึ่งไม่ใช่

องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ในการเรียกร้องคา่เสียหายในทางแพ่ง จากการกระท าของบคุคลใดซึ่ง

พ้นจากความรับผิดตามพระราชบญัญตันีิ ้และท าให้ตนต้องได้รับความเสียหาย 

มาตรา 7 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้

 

 

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

.............................................. 

           นายกรัฐมนตรี 

 



 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการส่ือสารทางการเมืองไทย: 

ศึกษากรณีการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตนิิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 
 

----------------------------------------------------------- 
 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมประเด็นและปัญหาการวิจัย ผู้ วิจัยจะด าเนินการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึกโดยใช้ค าถามปลายเปิด กับผู้พฒันาแอปพลิเคชัน่สร้างป้ายคดัค้านพระราชบญัญัติ
นิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมูลสามารถเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด และ
เกิดการยืดหยุน่ในการสมัภาษณ์ โดยมีแนวค าถามดงันี ้

1. ท่านคิดว่าส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มีความส าคัญอย่างไร ในการส่งเสริม
การส่ือสารทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพ ? 

2. ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส าคญัท่ีใช้เพ่ือการส่ือสารทางการเมืองของไทย ท่านเห็นว่าน่าจะ
ประกอบไปด้วยส่ือสงัคมออนไลน์ในรูปแบบและประเภทใดบ้าง ? 

3. ป้ายคดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ท่ีท่านพฒันามาจนได้รับความนิยม มีจุดก าเนิดใน
การพฒันามาจากแนวคดิหรือรูปแบบอะไร สาเหตใุดจงึคดิท าแอปพลิเคชัน่นี ้? 

4. ท่านมีแนวคิดในการจดัท าและพฒันาแอปพลิเคชัน่ดงักล่าวอย่างไรบ้าง และมีความ
เก่ียวข้องกบัอินเทอร์เน็ตมีมอยา่งไร ? 

5. ทา่นคิดวา่สงัคมออนไลน์จะตอบรับตอ่รูปแบบการพฒันาวิธีการส่ือสารของท่านโดยใช้
แอปพลิเคชัน่ดงักลา่วอยา่งไรบ้าง และนา่จะมีการน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ อยา่งไร ? 

6. ท่านคิดว่าการพฒันาแอปพลิเคชัน่คดัค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ของท่าน จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการส่ือสารทางการเมืองในประเดน็ดงักลา่วหรือไม ่อยา่งไร ? 

7. ท่านจะใช้วิธีใดวัดความส าเร็จจากการพัฒนาแอปพลิเคชั่นคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรม วา่สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการส่ือสารทางการเมืองจริง ? 

8. ความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 



 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ นามสกุล  นายคริษฐ์ ลิม้ตระกลู  
 
ประวัตกิารศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

เกียรตินิยมอนัดบั 1 (First Class Honors) 
สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ (Innovative Design) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรังสิต, 2556 
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