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การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

Communication of political Issues on Social Media networks

วรารัตน์  ทักษิณวราจาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

 ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งและวิกฤติทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ท�าให้มีการน�าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างอินเทอร์เน็ต 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) กระดานสนทนา (Web board) หรือ
แม้กระทั่งการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ยูทูป (www. youtube.com) จึงเกิดเป็นสังคมออนไลน์ ที่รวมตัวกันเพื่อ แสดงความ
คิด พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง รายงานความเคลื่อนไหวของการชุมนุม ที่มีความรวดเร็วในการน�าเสนอข้อมูล เป็นการ
เปิดพื้นที่สาธารณะทางอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น การสื่อสารในสังคมออนไลน์ สามารถน�าไปใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านข่าวสารที่รวดเร็ว หลากหลาย เป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดได้อย่างเสรี  สร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในสังคม แต่เสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกเหล่านี้ต้องด�ารงอยู่ภายใต้ส�านึกแห่งความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ตลอดจนส�านึกแห่งความดี คุณธรรมและความถูกต้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม

Abstract

 Amidst the stream of conflicts and political crisis in Thailand nowadays, the latest technology like the Internet has 
been utilized as a tool in expressing ones’ political stand point. This includes Facebook, Twitter, Web boards and even 
spreading video clip on www.youtube.com . As a result, the social media network has become a quick means where most 
people use it as a virtual site to gather together and express their point-of-view about political issues, sharing comments, 
reporting of updated news about the demonstration. The Internet is a true public place where people can get involved 
more and more in political matters. The communication through social media networks can be very useful in sharing the 
most recent news and where the public can really share one’s opinion freely. However, such free opinion and personal 
expression must be done with a sense of responsibility and ethics as well as the sense of virtue, morale and righteousness 
for benefits of overall society.

บทน�า

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองในปัจจุบันสามารถพิจารณาได้จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 
และที่ส�าคัญการสื่อสารทางการเมืองไทยนั้นได้มีการน�าเอากระบวนการสมัยใหม่ มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กันทางการเมือง นั่นก็
คือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของแต่ละฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เฟซบุค (Facebook) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) กระดานสนทนา (Web board) และการส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Forward Mail) หรือแม้กระทั่งการส่ง คลิปวิดีโอเพื่อเผย
แพร่ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ยทูบู (www.Youtube.com) ทีต่่างฝ่ายต่างกน็�าเสนอมมุมองและข้อมลูทีส่นบัสนนุฝ่ายของตนเองว่าถกูต้อง รวม
ทั้งการใช้ VDO link, Phone-in ในการต่อสู้และโต้ตอบเพื่อแย่งชิงพื้นที่ในการน�าเสนอข้อมูลที่สนับสนุนฝ่ายของตนเอง ตลอดจนการสร้าง
วาทกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น “ไพร่กับอ�ามาตย์” หรือศัพท์ที่สื่อความหมายทางการเมือง เช่น “อย่ามาเหวง” เป็นต้น ท�าให้พื้นที่
ทางการเมืองนอกจากเป็นพื้นที่บนท้องถนนแล้ว ยังมีการเปิดพื้นที่สาธารณะทางอินเทอร์เน็ตที่ท�าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและการแสดงความคิดเห็น เกิดเป็นชุมชนออนไลน์ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีทั้งการแสดงตัวตนที่แท้จริงและไม่
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แท้จริง ซึ่งสังคมออนไลน์นี้มีลักษณะเป็น “สังคมเสมือน” (Virtual 
Community) ที่มีสมาชิกหลากหลายทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติ
ศาสนา ทกุระดบัการศกึษา ทกุสาขาอาชพี และทกุกลุม่สงัคมย่อย 
ซึ่งสมาชิกเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องมีการพบปะปฏิสัมพันธ์กันแบบซึ่ง
หน้าโดยตรงกไ็ด้ เพยีงแต่มแีนวความคดิหรอืวตัถปุระสงค์ทีเ่หมอืน
กัน และรวมตัวกันทางชุมชนออนไลน์

ในบทความนี้จะเป็นการวิเคราะห์ถึงเนื้อหาทางการ
เมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ว่ามีลักษณะ รูปแบบ และวิธี
การอย่างไร  รวมทั้ง การสื่อสารในรูปแบบเช่นนี้ สามารถสะท้อน
ภาพความเป็นไปทางการเมอืงของสงัคมไทย ทีอ่ยูท่่ามกลางความ
ขัดแย้งอย่างรุนแรงนี้ ได้อย่างไรบ้าง

สื่อใหม่บนสังคมออนไลน์

 ถึงแม้สื่อออนไลน์จะเป็นที่นิยมและมีสมาชิกในสังคม
ออนไลน์เป็นจ�านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามการเข้าถึงสื่อออนไลน์
นั้น ก็ยังมีข้อจ�ากัดเพราะเป็นสื่อที่ต้องมีต้นทุนในการสื่อสารที่จะ
ต้องใช้เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์และค่าการเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น ผู้ที่
ต้องการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น จะต้องมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่ง
ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน หรือหากที่อยู่อาศัยนั้นไม่ได้อยู่ใน
รัศมีของเครือข่ายการบริการก็ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ จึง
มีปัจจัยต่างๆ ที่จะมาเป็นตัวก�าหนดสิทธิในการสื่อสารบนเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ ดังนั้นการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
จงึค่อนข้างจ�ากดัอยูใ่นวงของชนขัน้กลาง หรอืชนชัน้น�าของสงัคม 
 การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู ้ใช้สื่อออนไลน์ การ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองแบบหลั่งไหลยากจะปิดกั้น สร้าง
ปรากฎการณ์สื่อใหม่ๆ จนกลายมาเป็น 
“ข้อมูลเบื้องต้น” ให้กับสื่อกระแสหลัก
ในการน�าเสนอประเด็นต่อสาธารณะ สิ่ง
เหล่านีเ้ป็นการสะท้อนสภาวะการสือ่สาร
ที่เป็นปัญหาของสังคมไทย 2 ประการ 
คือ พื้นที่สาธารณะทางการเมือง และ 
เสรีภาพในการสื่อสาร ที่ผ ่านมาการ
ต่อสู ้ทางการเมืองบนสื่อออนไลน์ คือ
การต่อสู ้ของกลุ ่มที่คิดว่าตัวเองไม่มี
สิทธิ์มีเสียงทางการเมือง หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมทางการเมือง โดยการ
พยายามขยายพื้นที่สาธารณะส�าหรับ
แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตนเพื่อเชื่อม
ต่อกับสมาชิกกลุ่ม หรือเพื่อขยายสมาชิก

ให้กว้างขวางออกไป ปรากฏการณ์เช่นนี้ได้สะท้อนออกมาให้
เห็นว่า พื้นที่สาธารณะส�าหรับข้อมูลข่าวสารและการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองของสื่อหลักในปัจจุบันมีปัญหา อันน�าไปสู่
การเปิดพื้นที่ใหม่ แสวงหาพื้นที่การสื่อสารใหม่ โดยไม่พึ่งพา
สื่อมวลชนกระแสหลักเดิมๆ เอื้อเฟื้อพื้นที่ให้อีกต่อไป แต่นั่นก็ไม่
ได้หมายความว่าสื่อใหม่จะแทนที่สื่อกระแสหลักได้อย่างแท้จริง 
เพราะการที่มีสมาชิกในกลุ่มเฟซบุค เป็นจ�านวนมากเพียงใด  
ก็ไม่สามารถทดแทนสื่อจาก หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือ
วิทยุโทรทัศน์ได้ แต่กระแสที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ผู้รับสาร 
ซึ่งเดิมนั้นเคยเป็นแต่เพียงผู้รับสารคิดได้ว่า จากนี้จะไม่ใช่เพียง
ผู้รับฝ่ายเดียว แต่เมื่อรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลักแล้ว  
ก็จะไปโพสต์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็นได้ในสังคมออนไลน์ 
ที่สามารถโต้ตอบกับผู้รับสารอื่นๆ ในสังคมเดียวกัน หรือกลุ่ม
บุคคลที่มีความคิดเห็นเหมือนกันได้อย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่า
ในการเสนอความคิดเห็นนี้เมื่อมีปริมาณมากย่อมมีผลกระทบถึง
สื่อกระแสหลักอย่างแน่นอน

การสื่อสารทางการเมืองบนสังคมออนไลน์

 ปรากฏการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม
ความคดิเหน็บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่นกลุม่มัน่ใจว่าคนไทย
เกิน 1 ล้านคนต่อต้านยุบสภา, กลุ่มพวกเราชาวไทยไม่ยุบสภา
และไม่เอาคนโกงชาติทักษิณกลับมา, คนเชียงใหม่ไม่เอาทักษิณ
ชินวัตร, กลุ่มคนไทยไม่เลือกสี, นช ทักษิณ ชินการโกง หรือคน
ไทย เลอืกเพือ่ไทย หวัใจสแีดง  สิง่เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ภาพความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ส�าคัญในโลกเครือข่ายออนไลน์ (social 
media network) อย่างมนียัยะส�าคญั เป็นการสือ่สารความขดัแย้ง

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเฟซบุคกลุ่มพวกเราชาวไทยไม่ยุบสภาและไม่เอาคนโกงชาติทักษิณกลับมา
ที่มา: http://www.facebook.com/NoThaksin
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ทางการเมอืงในโลกออนไลน์ ชีใ้ห้เหน็ถงึ อ�านาจของสือ่ใหม่เข้ามา
มีบทบาท พลังการก�าหนดความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  
ซึง่นบัเป็นอกีมติหินึง่ทางการเมอืง คอืการเข้ามามส่ีวนร่วมทางการ
เมือง มีการแสดงความคิดเห็นที่มีทั้งการสนับสนุน และต่อต้าน 
ตลอดจนการน�าข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการสนับสนุนอุดมการณ์
ความเชื่อของตน และหักล้างท�าลายความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ฝ่ายตรงข้ามก่อให้เกดิการโต้ตอบกนัมากขึน้จนเป็นเหมอืนการท�า

สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้สนับสนุน และผู้ที่ต่อต้าน   
นอกจากนี้ยังมีการใช้พื้นที่สื่อออนไลน์สื่อสารทางการ

เมืองเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในสื่อไมโครเว็บ อย่าง  
เฟซบุค (facebook) ลักษณะรวมกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการชุมนุม
และสนับสนุนรัฐบาลไม่ให้ยุบสภาค่อนข้างสูงมากกว่ากลุ ่ม
สนับสนุนเสื้อแดง โยงไปถึงการจับกลุ่มทางออนไลน์ไปสู่การรวม
ตัวกันในโลกจริง เพื่อท�ากิจกรรมรณรงค์และแสดงพลังทางการ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างเฟซบุคกลุ่มคนไทยไม่เลือกสี
ที่มา: http://www.facebook.com/group.php?gid=119405934754942

ภาพที่ 3 ภาพเหตุการณ์ การร่วมกันท�าความสะอาด กทม.ในวัน Big Cleaning Day
ที่มา: http://www.facebook.com/bangkok?sk=photos

เมืองหลายด้าน เช่น จากเฟซบุคของ 
“กลุ่มคนกทม.ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม
ประท้วงที่สร้างความเดือดร้อนทุกรูป
แบบ” ได้โพสต์ข้อความเพื่อชักชวนให้
สมาชกิของกลุม่ ออกไปช่วยกนั ท�าความ
สะอาด กรุงเทพมหานคร เนืองในวัน Big 
Cleaning Day เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2553 หลังจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อ
แดงเสร็จสิ้นลง  
 ในกรณีของการใช้สื่อออนไลน์
นั้น ได้มีการศึกษาเรื่อง “ปรากฏการณ์
ความขัดแย้งทางการเมือง ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์” โดย โครงการศึกษาเฝ้า
ระวังสื่อและพัฒนาการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
เพือ่สขุภาวะของสงัคม (มเีดยี มอนเิตอร์)
ได้ศกึษาเพือ่ตรวจสอบการใช้สือ่ออนไลน์
ในการสื่อสารความขัดแย้งการเมือง 
ที่เกิดขึ้น ช่วงการชุมนุม 12 มีนาคม- 
30 เมษายน 2553 ผ่านเนื้อหา 4 กลุ่ม
คือ เฟซบุค (Facebook) ทวิตเตอร์ 
( Tw i t te r )  กระดานสนทนาพันทิป  
(Web board) และการส่งต่อจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Forward mail) ผลการ 
ศึกษา พบว่ามีการใช้พื้นที่สื่อออนไลน์
เพื่อการสื่อสารทางการเมืองในระดับ
กว้าง คึกคักและเข้มข้น แต่ค่อนข้างไป
ในลกัษณะทีส่ร้างความแตกแยก มากกว่า
สร้างความสมานฉันท์ 
 จากการส� า รวจใน เฟซบุค  
พบ 1,308 กลุ่มเว็บไซต์ สามารถแบ่ง
ได้เป็น 19 กลุ่มวัตถุประสงค์ ซึ่งมีทั้ง
การสนับสนุน/ต่อต้านรัฐบาล - คน
เสื้อแดง กลุ่มสันติวิธี กลุ่มคนที่ได้รับ
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ผลกระทบ หรือกลุ่มล้อเลียนการเมืองมีลักษณะของการรวม
กลุ่มรณรงค์ต่อต้านการชุมนุม/สนับสนุนรัฐบาลไม่ให้ยุบสภา 
ค่อนข้างสูงมากกว่ากลุ ่มสนับสนุนเสื้อแดง การเชื่อมโยงจับ
กลุ่มทางออนไลน์ยังน�าไปสู่การรวมตัวกันในโลกจริง เพื่อท�า
กิจกรรมรณรงค์และแสดงพลังทางการเมืองหลายด้าน เนื้อหา
ส่วนมาก (กว่า 90 %) เป็นการจัดตั้งกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็น
ทางการเมืองต่อการชุมนุม ในประเด็นส�าคัญคือต่อต้านการ 
กระท�า-และไม่สนบัสนนุกลุม่คนเสือ้แดง  ซึง่ใน 7 อนัดบัแรกมดีงันี้

 1. กลุ่มต่อต้านคนเสื้อแดง จ�านวน 432 กลุ่ม คิดเป็น 
32.4 %
 2. กลุ่มรักในหลวง/รักสถาบัน จ�านวน 144 กลุ่ม คิด
เป็น 11.0%
 3. กลุม่รกัประเทศไทย จ�านวน 121 กลุม่ คดิเป็น 9.3%
 4. กลุ่มสนุบสนุนคนเสื้อแดง จ�านวน 118 กลุ่ม คิด
เป็น 9.0%
 5. กลุ่มล้อเลียนข�าขัน เสียดสี ทางการเมือง จ�านวน 
91 กลุ่ม คิดเป็น 7.0 %
 6. กลุม่สนบัสนนุรฐับาล จ�านวน 78 กลุม่ คดิเป็น 6.0 %
 7. กลุม่ต่อต้านรฐับาล จ�านวน 74 กลุม่ คดิเป็น 5.7 % 

 จากผลการส�ารวจนี้แสดงให้เห็นว่า เฟซบุคกลายมา 
เป็นพื้นที่แห่งการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มที่ตรงข้ามกัน  
มีการเข้าไปตรวจสอบความคิดเห็นแต่ละฝ่าย การตรวจสอบ
เนื้อหาในการน�าเสนอข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม และน�าเอามา
ถ่ายทอดต่อในกลุ่มของตนเพื่อแจ้งข่าวสารยังสมาชิก ในลักษณะ
ประจาน ประณาม ขอให้ช่วยกันลงโทษทางสังคมออนไลน์  
มกีารน�าข้อมลูส่วนตวัของบคุคลดงักล่าวไปเผยแพร่ต่อในจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) กระดานสนทนา (Web board) เพื่อ
ให้รับรู ้กันในสาธารณะ โดยมีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกของกลุ่ม  
ต่อต้านกลุ่มตรงข้าม 

ขณะที่ทวิตเตอร์ (twitter) โดดเด่นในการใช้งานเพื่อ
ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเกาะติดต่อเนื่อง โดยมีผู้สื่อข่าวเป็น
ผู้ทรงอิทธิพลในข่าวสารมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะผู้สื่อข่าว
ในเครือเนชั่น

ส่วนพื้นที่กระดานสนทนาสาธารณะในเว็บไซต์พันทิป 
(www.pantip.com) มกีารตัง้กระทูห้ลายพนักระทู ้ช่วงเหตชุมุนมุ 
จนได้กลายเป็นพื้นที่วิวาททางความคิดการเมือง พื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเทจ็จรงิความขดัแย้งทางการเมอืงหลายๆ กรณ ีมกีารเชือ่มโยง 
ระดมข้อมลูข่าวสารจากประชากรออนไลน์มากมายเพือ่ตรวจสอบ

ข้อเทจ็จรงิ การใช้ความรู ้เหตผุลมาหกัล้างกนัอย่างเสร ีขณะทีก่าร
แสดงความคดิเหน็บางส่วนมทีัง้ช่วยกนัเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ 
ความเข้าใจและส่วนหนึ่งก็ได้กลายเป็นพื้นที่วิพากษ์ วิจารณ์ฝ่าย
ตรงข้ามทางการเมอืงอย่างดดุนัแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และสะท้อนความ
เกลียดชัง ผ่านภาษาเชิงเหยียดหยาม ประณามและยังมีการใช้
การส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Forward Mail ) เพื่อสื่อสารให้
ข้อมูลทางการเมืองในลักษณะชี้แจง แฉวิพากษ์วิจารณ์ เบื้องลึก
เบื้องหลังเหตุชุมนุม ฯลฯ

จากการศึกษาของ โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและ
พฒันาการเรยีนรูเ้ท่าทนัสือ่เพือ่สขุภาวะของสงัคม ระบวุ่าการใช้สือ่
ออนไลน์สือ่สารความขดัแย้งทางการเมอืง กลายเป็นพืน้ทีข่องการ
โต้ตอบ ต่อสู้ เอาชนะกันระหว่างคนชนชั้นกลางและกลุ่มผู้ชุมนุม 
ระหว่างผู้สนับสนุนรัฐบาลและผู้ต่อต้าน แม้มีเนื้อหาจากฝั่งกลุ่ม
ผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงหรือกลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
(นปช.) บ้างแต่พบค่อนข้างน้อย อาจมาจากสาเหตุที่รัฐควบคุม 
หรือสั่งปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท ปลุกระดม หมิ่น
พระบรมเดชานภุาพ และสะท้อนว่าผูค้นทีใ่ช้สือ่ออนไลน์ในเชงิสนัติ
วธิ ีการหาทางออกและข้อเสนอแนะของวกิฤตปัญหาทางการเมอืง
นั้นยังอยู่ในระดับที่ไม่เข้มข้น

โดยสรุปปรากฏการณ์เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. กลุ่มรณรงค์ทางการเมืองผ่านเฟซบุค (Facebook)  
กลุ่มที่มีจ�านวนสมาชิกมากที่สุดคือ กลุ่ม ”มั่นใจว่าคนไทยเกิน  
1 ล้านคนต่อต้านการยุบสภา” เป้าหมายหลักของการตั้งกลุ่มการ
เมืองผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อสื่อสารรวมกลุ่มความคิดทางการเมือง การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรายงานความเคลื่อนไหวของ
การชุมนุม และจุดเด่นคือการวิพากษ์วิจารณ์ อภิปรายและจัด
กิจกรรมแสดงพลังทางการเมือง เป็น “กลุ่มที่ไม่สนับสนุนกลุ่ม
คนเสื้อแดง”
 การใช้ภาษาที่มีระดับตั้งแต่สุภาพไปจนระดับหยาบคาย 
รุนแรง และมีกรณีการประณาม ประจานกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลใน 
เชิงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยการเชื่อมโยงกับจดหมาย 
อิเล็คกทรอนิกส์ และส่งต่อๆ กันไป นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงอย่าง
ชัดเจนกับกลุ่ม “Social Sanction” ที่เน้นปฏิบัติการประณาม 
ประจาน และสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเพื่อน�ามาเผยแพร่ และลงโทษ
ทางสังคมออนไลน์
 ขณะที่กลุ่มสนับสนุนคนเสื้อแดง มีการใช้ข้อมูลโต้ตอบ
กับฝ่ายตรงข้าม และพยายามให้ข้อมูลเชิงบวกต่อกลุ่มคนเสื้อ
แดงกันเอง รวมทั้งอาจมีการวิพากษ์วิจารณ์การท�าหน้าที่ของสื่อ
ไทยและต่างประเทศ และยังมีเว็บเฟซบุค ที่เน้นกระบวนการเชิง
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สันติวิธี เช่น เครือข่ายสันติวิธีที่ออกแถลงการณ์และท�ากิจกรรม
เฝ้าระวังการสื่อข่าวการชุมนุมอย่างแข็งขัน
 กลุม่อืน่ๆ ทีต่ัง้ขึน้มาเพือ่สือ่สารเชงิเสยีดส ีประชดประชนั
กจิกรรมทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะเน้นผ่อนคลายบรรยากาศ 
เช่น กลุ่มคนเสื้อใน กลุ่มคนเสื้อแพง กลุ่มคนอย่าเอาสีเสื้อไปโยง
กับการเมืองได้มั้ย ในตู้เสื้อผ้าไม่เหลืออะไรให้ใส่แล้ว
 การสื่อสารในเฟซบุค ค่อนข้างเป็นไปอย่างรุนแรง  
มลีกัษณะแบ่งแยกฝ่ายชดัเจน มกีารด่าทอ ประณามต�าหน ิวพิากษ์
วจิารณ์ฝ่ายตรงข้ามรนุแรง ซึง่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการตัง้
กลุม่ และพบว่ามกีารตกัเตอืนเรือ่งการใช้ภาษาบ้าง แต่กอ็าจถอืว่า
เป็นพื้นที่ที่มีข้อความสื่อสารทั้งในเชิงสมานฉันท์และสร้างความ
เกลียดชังไปพร้อมๆ กัน
 2. ผู้ทรงอิทธิพลข่าวสารทางการเมืองข้อมูลข่าวสาร
ผ่านไมโครเว็บ ทวิตเตอร์ (Twitter) จาก 20 อันดับ ผู้ที่ถูกอ้างอิง
มากที่สุดในทวิตเตอร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553) เป็น
นักข่าวทั้งหมด 10 คน สังกัดเครือเนชั่นมากที่สุดถึง 8 คน ที่เหลือ
เป็นบุคคลจากวงการต่างๆ เช่น ดารา นักร้อง นักเขียน ฯลฯ โดย
มีสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ที่คนอ้างอิงมากที่สุด
 เนื้อหาที่พบในทวิตเตอร์ มี 5 กลุ่มคือ 1. กลุ่มเนื้อหาที่
เน้นเผยแพร่ข่าวการเมือง ส่วนมากเจ้าของทวิตเตอร์เน้นเนื้อหา 
เป็นกลุ่มเป็นนักข่าวหรือองค์กรสื่อ 2. กลุ่มที่เน้นวิพากษ์วิจารณ์
การเมือง แต่มีเนื้อหาด้านอื่นสอดแทรกเช่น พูดคุย ทักทาย 
เรือ่งทัว่ไปในกลุม่ผูท้ีต่ดิตาม การพดูคยุเรือ่งกฬีา เรือ่งชวีติประจ�า
วันทั่วไป 3. กลุ่มเน้นข้อมูลการจราจร เช่น ศูนย์วิทยุ จส.100  
4. กลุ่มเนื้อหาด้านธรรมะ และ 5. กลุ่มเนื้อหาที่เน้นพูดคุยทั่วไป 
และความคิดเห็นทางการเมือง
 3. กระบวนการทางการเมืองผ่าน กระดานสนทนา
สาธารณะ (Web board) โดยเฉพาะในเว็บไซต์พันทิป (www.
pantip.com) มี 5 เนื้อหาส�าคัญ 1) กระทู้เพื่อแจ้งข่าวสาร
เหตุการณ์ทั่วไป 2) กระทู้ที่เปิดโอกาสให้แสดงข้อมูลสืบค้นแสวง 
หาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 3) กระทู้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสื่อสารกัน
ภายในกลุ่ม 4) กระทู้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพูดคุยเสนอแนะทางออก 
อย่างสันติวิธี/รณรงค์สร้างความสมานฉันท์ 5) กระทู้ที่ตั้งขึ้นมา 
เพื่อโจมตี วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้าม
 พืน้ทีข่องกระดานสนทนาพนัทปิ กลายเป็นเวทสีาธารณะ
ทางความคิดเห็นทางการเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกออนไลน์  
มีกระทู้จ�านวนนับพันๆ กระทู้ถูกตั้งขึ้น และหลายๆ กระทู้ที่โดด
เด่นด้านการสืบค้น เสาะหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์
การปะทะระหว่างทหารและกลุ่มผู้ชมุนมหรือเหตุการณ์ความขัด
แย้งทางการเมืองอื่นๆ ได้สร้างปรากฏการณ์ “นักข่าวไซเบอร์” 

(cyber journalism) ให้เกิดขึ้น โดยที่ทุกคนคิดว่าตนเองนั้น 
เป็นสือ่ แต่ในความเป็นจรงินัน้การจะเป็นสือ่ต้องมทีัง้จรรยาบรรณ 
และความรบัผดิชอบทีผู่ค้นในสงัคมออนไลน์อาจจะไม่ได้ตระหนกั
ถึงสิ่งเหล่านี้
 4. การส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Forward 
Mail) ทางการเมือง จากการส�ารวจพบว่ามีการส่งต่อจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเนื้อหาทางการเมืองในช่วงที่มีเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมือง แบ่งเป็น 3 ลักษณะเนื้อหา1.วิพากษ์วิจารณ์ 
รณรงค์ต่อต้านกลุ่ม นปช. และทักษิณชินวัตร 2.ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันกษัตริย์ และ 3.วิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่หมิ่นสถาบันเบื้องสูง 
 ปรากฏการณ์ความคิดทางการเมืองบนโลกออนไลน์ 
กลายเป็นพื้นที่เสรีทางความคิดให้ความจริงได้ถูกแสวงหาตรวจ
สอบ และน�าเสนอ แต่เสรภีาพทางความคดิและการแสดงออกควร
ต้องใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใด 
ไม่หมิ่นประมาท ละเมิดบุคคลอื่น ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกเกลียด
ชัง แบ่งแยกด้วยอคติ และสมควรใช้พื้นที่ดังกล่าวสนับสนุน การ
สร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง เพื่อประโยชน์ของสังคม

 
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของการสื่อสารทางการเมืองบนสังคม

ออนไลน์

 การสื่อสารทางการเมืองในสภาวะที่มีความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงของการเมืองไทย และจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการครอบง�าสื่อ ปัญหาการสื่อสาร
ทางการเมืองในแง่ของจริยธรรมของผู้ใช้สื่อ หรือปัญหาด้าน
บคุลากรทีท่�าหน้าทีส่ือ่มวลชน ส่งผลให้แนวโน้มการสือ่สารทางการ
เมอืงไทยนัน้ สือ่น่าจะมคีวามเป็นสาธารณะร่วมกนัมากขึน้ ซึง่อาจ
จะเกดิขึน้ได้ด้วยการขบัเคลือ่นทางสงัคม ด้วยกระแสความคดิเรือ่ง
การสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างประชาสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งอาจะ
ท�าให้ปัญหาต่างๆ ได้มีการคลี่คลายได้ด้วยตัวเอง
 ดังนั้นในการใช้สงัคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารใดๆ  ของ
ประชาชนทั่วไป จึงควรมีความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อในแง่มุม
ต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เช่น เรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล ประชาชน
ผู้รับข้อมูลข่าวสารพึงตระหนักว่าผู้ที่โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ค  
ทวติเตอร์ และกระดานสนทนา อาจไม่ได้เป็นผูท้ีเ่หน็เหตกุารณ์นัน้
จรงิ หรอือาจจะมวีตัถปุระสงค์อยูเ่บือ้งหลงั  นอกจากนีส้ถานะหรอื
อาชพีของบคุคลของผูโ้พสต์ข้อความ ไม่ใช่สิง่ยนืยนัความน่าเชือ่ถอื
ของข้อมลู โดยเฉพาะผูส้ือ่ข่าว ควรตระหนกัและเข้าใจว่า ข้อความ
ที่ตนเองโพสต์ไว้ในที่ต่างๆ นั้น ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคน
ทัว่ไป จงึควรมคีวามระมดัระวงั แยกแยะให้ชดัเจนระหว่างข้อเทจ็
จริงกับความคิดเห็นส่วนตัว
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  ในขณะทีค่วามรวดเรว็ของข้อมลูทีป่รากฏบนสือ่ออนไลน์
นั้นมีความรวดเร็วมาก แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ข้อมูลเหล่านั้น
ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ และการเสพข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อออนไลน์ ผู้รับควรจะต้องใช้วิจารณญาณ ในการตัดสินใจ  
ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดในการหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการสร้างความเกลียดชัง ความแตกแยก และท�าให้
ความขดัแย้งเพิม่มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาในการตัง้ชือ่กลุม่ 
การใช้ภาษาในการโพสต์ข้อความ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะน�าไปสู่
การหมิ่นประมาทและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้
 พืน้ทีส่ือ่ออนไลน์นัน้เตม็ไปด้วยข้อมลูหลากหลาย และไร้
การควบคมุระดบัความรนุแรงของเนือ้หา หน่วยงานรฐัหรอืองค์กร
อิสระด้านวิชาชีพสื่อหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาจไม่สามารถ
ดแูลควบคมุได้ทัง้หมด ข้อมลูเนือ้หาจงึอาจแฝงไว้ด้วยเจตนาปลกุ
ระดม สร้างอคติ ความรุนแรง ความเกลียดชังแก่บุคลหรือกลุ่ม
บคุคลใด การรบัข้อมลู การส่งต่อเผยแพร่ข้อมลุเหล่านี ้ควรมคีวาม
ระมัดระวังในการสร้างความเกลียดชัง อคติ เพิ่มขึ้นในสังคมโดย
ไม่จ�าเป็น 

บทสรุป

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มสังคมออนไลน์  
ไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุค (facebook) หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่าย
ต่อต้าน ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเสมือนจริงทางการเมือง 
ตลอดจนการน�าข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการสนับสนุนอุดมการณ์
ความเชื่อและต่อต้านความน่าเชื่อถือข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
เสมือนสงครามข้อมูลข่าวสาร  ท�าให้เห็นถึงพัฒนาการของการ
สื่อสารทางการเมืองของประเทศไทย ซึ่งเริ่มจากการสื่อสารแบบ
ทางเดยีวมาเป็นการสือ่สารแบบสองทาง และมกีารโต้ตอบทางการ
สือ่สารมากขึน้ ท�าให้เกดิการสร้างการเมอืงแบบเสมอืนจรงิ (virtual 
politics) มากขึ้นตามล�าดับ และการสื่อสารทางการเมืองจากที่ 
รัฐเป็นผู้กุมอ�านาจเพียงผู้เดียวมาสู่การที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสื่อสารมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การที่ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสารทางการเมืองจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งจะ
ต้องมีการพิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์ถึงข้อมูลด้วยความมีเหตุ
มีผล และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงทางการเมือง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล สื่อมวลชน ควรมีมิติ
การสื่อสารเพื่อสร้างความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไข
ปัญหาข้อสงสัยต่างๆ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่
ประชาชน 
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