บทความวิชจาการ
ัย
บทความวิ

การเมืืองดิิจิทัิ ลั : การเปลี่่ย� นภููมิทัิ ศั น์์
ทางการเมืืองของคนกลุ่่ม� ใหม่่ในโลกเสมืือน1
Digital Politics: Changes in Political
Landscape of the New Generation
in the Virtual World
ชัยพงษ์ สำ�เนียง2
Chaiyapong Samneang

		เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมและ
การเมืองร่วมสมัย ที่ผู้เขียนร่วมใน, อนุสรณ์ อุณโณ และคณะ. (2564). ให้มันจบที่รุ่นเรา:
ขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย. โครงการวิจัยภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0. สำ�นักงานการวิจยั แห่งชาติ.
และคนกลุ่ ม ใหม่ ใ นบทความนี้ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ช่ ว งอายุ แ ต่ ต้ อ งการสื่ อ ถึ ง ความสนใจทาง
การเมืองแบบใหม่ผ่านการใช้สื่อออนไลน์แบบต่าง ๆ ในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
2
		อาจารย์ประจำ�ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1

------------------------------------------		วั น ที่ รั บ บทความ: 19 กั น ยายน 2564 วั น ที่ แ ก้ ไขบทความ: 19 ธั น วาคม 2564
และวันตอบรับบทความ 22 ธันวาคม 2564

2

วารสารพัฒนศาสตร์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

บทคัดย่อ

บทความนี้้�ต้้องการอธิิบายการเปลี่่�ยนภููมิิทััศน์์ทางการเมืือง
แบบใหม่่ในประเทศไทย เนื่่�องจากปรากฏการณ์์ทางการเมืืองในช่่วงหลายปีี
ที่่�ผ่่านมาในหลายประเทศทั่่�วโลก เช่่น อาหรัับสปริิงส์์ (Arab Spring)
การประท้้วงในสหรััฐอเมริิกา ต่่างอาศััยเครืือข่่ายสื่่�อสัังคมออนไลน์์ใน
การขัับเคลื่่�อนขบวนการ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นขบวนการทางการเมืืองแบบใหม่่
ขณะที่่�ในกรณีีของประเทศไทยนั้้�น การเลืือกตั้้�งครั้้�งล่่าสุุดที่่�ผ่่านมา (พ.ศ.2562)
ภายหลัังการครองอำำ�นาจมาอย่่างยาวนานของคณะรััฐประหาร ก็็เกิิด
ปรากฏการณ์์ที่่�พรรคอนาคตใหม่่ระดมใช้้การสื่่�อสารผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ทั้้�งเฟสบุ๊๊�ค ไลน์์ และทวิิตเตอร์์ จนได้้รับั เลืือกตั้้�งจำำ�นวนมาก ส่่งผลให้้ภูมิู ทัิ ศั น์์
ทางการเมืืองของไทยเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างน่่าสนใจ ขบวนการเคลื่่�อนไหว
ทางสัังคมเหล่่านี้้� เกิิดท่่ามกลางบริิบทของการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีทาง
การสื่่�อสารที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ในวงกว้้างจนรััฐยากจะควบคุุม ขณะเดีียวกััน
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ก็ไ็ ด้้กลายมาเป็็นเครื่่�องมืือทางการเมืืองของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ
คำำ�สำำ�คััญ:	ภููมิิทััศน์์การเมืือง ขบวนการทางการเมืือง สื่่�อสัังคมออนไลน์์
ปริิมณฑลสาธารณะ การแสดงออกทางการเมืือง เครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ พื้้�นที่่�ที่่�สาม
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Abstract

This paper aims to shed light on the change in political
landscape in Thailand. The political phenomena in the past recent
years in many parts of the world such as the Arab Spring or even the
Occupy Wall Street in the United States had employed social media
in driving a movement deemed as a new political movement. As for
Thailand, the last general election in 2019 that held after five years
under the military rule had witnessed the new phenomenon led by the
Future Forward Party. This newcomer had fully utilized social media
including Facebook, Line, and Twitter in order to convey its message
to the public and successfully won several seats. Its emergence as well
as its practice has definitely brought an interesting change into the Thai
political landscape. All these social movements happened amidst the
transformation of communication technology covering expansive areas
that any governments could hardly control, and at the same time the
social media have become the political tools for various groups.
Key Words: Political Expression, Political Landscape, Political
		 Movement, Public Sphere, Social Media, Social Network,
		 Third Place
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1. บทนำ�

ปรากฏการณ์์ทางการเมืืองในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมาทั้้�งในโลก
ตะวัันตกและสัังคมไทยที่่�เกิิดขบวนการเคลื่่�อนไหวผ่่านการใช้้โซเชีียลมีีเดีีย
(Social media) เช่่น อาหรัับสปริิงส์์ (Arab Spring) การประท้้วงในสหรััฐอเมริิกา
(Dainotti et al. 2011) ต่่างอาศััยเครืือข่่ายโซเชีียลมีีเดีียในการสร้้างขัับเคลื่่�อน
ขบวนการ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นขบวนการทางการเมืืองแบบใหม่่ ขณะที่่�ประเทศไทย
การเลืือกครั้้�งที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2562) พรรคอนาคตใหม่่ได้้ใช้้การสื่่�อสารผ่่าน
ทั้้�งเฟสบุ๊๊�ค ไลน์์ ทวิิตเตอร์์ จนได้้รัับเลืือกตั้้�งจำำ�นวนมาก ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์ทางการเมืืองของแบบใหม่่ ขบวนการเคลื่่�อนไหว
ทางสัังคมข้้างต้้น เกิิดท่่ามกลางบริิบทของสื่่�อออนไลน์์ที่่�ได้้กลายมาเป็็น
เครื่่�องมืือทางการเมืืองของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ (Haas and Lesc. 2013)
	สัังคมออนไลน์์จะเปิิดให้้มีีพื้้�นที่่�การแสดงออกทางการเมืืองมาก
ขึ้้�น พลัังของสื่่�อสัังคมออนไลน์์ได้้เป็็นสื่่�อกลางของการเคลื่่�อนไหวสัังคมของ
คนรุ่่�นใหม่่ นำำ�มาสู่่�การรวมกลุ่่�มคนที่่�แตกต่่างให้้มาอยู่่�ในบทสนทนาร่่วมกััน
เชื่่�อมโยงข้้ามเครืือข่่ายทางสัังคมที่่�หลากหลาย การสนทนาเกี่่�ยวกัับการเมืือง
ได้้สร้้างโอกาสขยายเครืือข่่าย และเอื้้�อให้้ผู้้�ที่่�ตื่่�นตััวทางการเมืืองได้้เชื่่�อมต่่อกัับ
ผู้้�มีีประสบการณ์์ด้้านอื่่�น ๆ จนเชื่่�อมไปสู่่�การชุุมนุุมประท้้วงในพื้้�นที่่�จริิง
การปิิดกั้้�นพื้้�นที่่�การเมืืองในโลกความจริิงผลัักไสให้้พลเมืืองไทยผู้้�ตื่่�นตััวทาง
การเมืืองเลี่่�ยงไปแสดงความคิิดเห็็นและเคลื่่�อนไหวในโลกออนไลน์์มากขึ้้�น
(อััจฉรา รัักยุุติธิ รรม. 2562) เช่่นเดีียวกัันกัับบรรยากาศการเคลื่่�อนไหวทั่่�วโลก
ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา ที่่�ปรากฏว่่าสื่่�อสัังคมออนไลน์์ได้้กลายเป็็นปริิมณฑล
สาธารณะ (public sphere) เครืือข่่ายข้้อมููลข่่าวสารในโลกออนไลน์์ได้้กลายมา
เป็็นพลัังสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่�อนสัังคม (Miller. 2562) แม้้ว่า่ จะมีีบางคนวิิจารณ์์
ว่่าโลกออนไลน์์ไม่่ได้้หมายความว่่าจะเป็็นการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองที่่�
แท้้จริิง (Gladwell. 2010) ออนไลน์์เป็็นเพีียง “มายาภาพของระบอบ
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ประชาธิิปไตย” (Hindman. 2008) ก็็ตาม แต่่พื้้�นที่่�ออนไลน์์ได้้กลายมาเป็็นที่่�
พื้้�นที่่�ที่่�สามของการเคลื่่�อนไหว ที่่� “ปราศจากอำำ�นาจการควบคุุมแบบ
สมบููรณ์์ของรััฐ” (Soja. 1996) จนพื้้�นที่่�ออนไลน์์ได้้กลายมาเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�คััญ
ของการศึึกษาในสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ในปััจจุุบััน
โลกออนไลน์์ได้้เปลี่่�ยนการสื่่�อสารแบบกลุ่่�ม (คืือพููดครั้้�งหนึ่่�ง
คนฟัังอาจมีี 3-4 คน จนไปถึึงประเทศและโลก) เป็็นกลไกที่่�ลดข้้อจำำ�กััด
การสื่่�อสารแบบเดิิม (เช่่น คุุยโทรศััพท์์กัันสองต่่อสอง หรืืออ่่านบทความบน
หนัังสืือพิิมพ์์ที่่�เป็็นการสื่่�อสารแบบกลุ่่�มแลกเปลี่่�ยนสนทนา (group interactive)
ที่่�สร้้างศัักยภาพใหม่่ให้้กัับเรา Miller เรีียกว่่า “สภาวะความเป็็นสัังคมที่่�ปรัับ
ระดัับได้้” (scalable sociality) เป็็นอีีกด้้านของการสื่่�อสารแบบใหม่่ การสื่่�อ
สารผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์เป็็นเรื่่�องทางสัังคมและดำำ�รงอยู่่�ภายใต้้บริิบทของ
ความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจและวััฒนธรรม การสื่่�อสารผ่่านเครืือข่่ายทาง
สัังคมออนไลน์์ได้้เข้้ามาเสริิมสร้้างความสามารถที่่�จะยกระดัับ หรืือเปลี่่�ยน
ความสััมพัันธ์์ที่่�มีี หรืือจะมีีได้้ (จากสองสามคน ไปหาคนเรืือนแสนเรืือนล้้าน)
ผ่่านปฏิิบััติิการของการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันยุุคดิิจิิทััล (Miller. 2016)
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มานุุษยวิิทยาดิิจิิทััล (Digital Anthropology) มุ่่�งศึึกษาผลพวง
ของพื้้�นที่่�สัังคมออนไลน์์ที่่�มีีหรืือก่่อเกิิดวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต (ใหม่่เก่่า) ของ
มนุุษย์์ในโลกยุุคปััจจุุบันั ซึ่่�งเป็็นการศึึกษา “การใช้้” และ “ไม่่ใช้้” สัังคมออนไลน์์
ของมนุุษย์์ในแต่่ละสัังคมและวััฒนธรรมจนไปถึึงชนชั้้�น กลุ่่�มศาสนา ภาษา
ชาติิพัันธุ์์� ที่่�มีีวิิถีีของการดำำ�รงชีีพแตกต่่างกััน อัันเป็็นการวิิเคราะห์์ในเชิิง
เปรีียบเทีียบข้้ามวััฒนธรรม (Cross-Cultural Comparison) โดย Miller
ศึึกษาสัังคมออนไลน์์ผ่่านเนื้้�อหาและความสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�ก่่อตััวขึ้้�นใน
พื้้�นที่่�ออนไลน์์ (Miller. 2016)
	พื้้�นที่่�ออนไลน์์อาจมีีหลากหลายดัังที่่�เราเรีียกกัันว่่าแพลตฟอร์์ม
(Platform) ทว่่า กลไกสำำ�คััญที่่�อยู่่�ข้้างหลัังนั้้�น คืือ ความสััมพัันธ์์และเนื้้�อหา
เรื่่�องราวที่่�ผู้้�คนบอกกล่่าว สื่่�อสาร ปฏิิสััมพัันธ์์กัันผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ในแง่่นี้้�เองที่่�การศึึกษาพื้้�นที่่�ออนไลน์์ของนัักมานุุษยวิิทยาดิิจิิทััล จึึงแตกต่่าง
และท้้าทายงานศึึกษาของนัักสื่่�อศึึกษา (Media use Studies) นอกจากจะให้้
ความสำำ�คััญต่่อศัักยภาพกระทำำ�การของมนุุษย์์ (Human Agency) โดยให้้
ความสนใจต่่ อ การพิิ จ ารณาบริิ บ ทของสัั ง คมวัั ฒ นธรรมที่่�แวดล้้ อ ม
ชีีวิิตประจำำ�วัันของบรรดา “ผู้้�ใช้้” เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเหล่่านั้้�นด้้วย การศึึกษา
แนวทางนี้้�จะช่่วยสร้้าง “ศัักยภาพ” ของการสื่่�อสารแบบใหม่่ให้้กัับเรา ซึ่่�ง
ความต่่างของการใช้้เป็็นเรื่่�องของศัักยภาพและความสามารถที่่�แตกต่่างกััน
ในเชิิงลึึก พื้้�นที่่�ออนไลน์์ยัังสร้้างศัักยภาพใหม่่ในการสื่่�อสารแบบกลุ่่�ม ไม่่ใช่่
แบบตััวต่่อตััวดั้้�งเดิิมที่่�คุ้้�นชิินให้้กัับมนุุษย์์ ด้้วยเหตุุที่่�เทคโนโลยีีได้้เปิิดพื้้�นที่่�
ให้้ “สร้้างสรรค์์” ให้้แก่่ผู้้�คน (Gladwell. 2010; Hindman. 2008; Miller. 2016)
บทความวิิจัยั ชิ้้�นนี้้�อาศััยกรอบการศึึกษามานุุษยวิิทยาดิิจิทัิ ลั ที่่�ให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับโลกดิิจิทัิ ลั ในฐานะความสััมพัันธ์์ของการสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ (Platform) ซึ่่�งการสื่่�อสารในโลกออนไลน์์ได้้ขยายปฏิิสััมพัันธ์์ของ
การสื่่�อสารและความสััมพัันธ์์ในฐานะพื้้�นที่่�สาธารณะที่่�แตกต่่างจากการ
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สื่่�อสารทางเดีียวอาทิิ โทรทััศน์์ โทรศััพท์์ วิิทยุุ ที่่�เป็็นการสื่่�อสารที่่�ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิด
การโต้้ตอบ (Haas and Lesc. 2013; Miller. 2016) บทความนี้้�ต้้องการตอบ
คำำ�ถาม ลัักษณะของภููมิทัิ ศั น์์ทางการเมืืองใหม่่บนโลกออนไลน์์ที่่�ก่อ่ ตััวในช่่วง
พ.ศ. 2560-2562 ผ่่านกลุ่่�มคนที่่�เลืือกพรรคอนาคตใหม่่ ที่่�นำำ�มาสู่่�ปฏิิบััติิการ
ทางการเมืื อ งในรูู ป แบบต่่ า ง ๆ ในพื้้�นที่่�ทวิิ ต เตอร์์ แ ละปฏิิ บั ั ติิ ก ารทาง
การเมืืองผ่่านการเลืือกตั้้�ง โดยใช้้วิิธีีการศึึกษาข้้อมููลในพื้้�นที่่�ออนไลน์์และ
การสััมภาษณ์์คนหลากหลายช่่วงอายุุเพื่่�อสร้้างคำำ�อธิิบายความเปลี่่�ยนแปลง
ภููมิิทััศน์์การเมืืองใหม่่ ๆ นี้้�

2. โลกสมมติและโลกความจริง หรือคือโลกเดียวกัน

	สัังคมบนโลกออนไลน์์ได้้สร้้างปรากฏการณ์์การเมืืองแบบใหม่่
ในเงื่่�อนไขที่่�สัังคมบนโลกออนไลน์์ ขึ้้�นอยู่่�หรืือปลุุกเร้้าอารมณ์์ของผู้้�คน
(Emotion) ที่่�สััมพัันธ์์กัับการเมืือง ณ ขณะนั้้�น การเมืืองก่่อนหน้้านี้้�เป็็น
การเมืืองของเสื้้�อสีีระหว่่างกลุ่่�มเสื้้�อแดงและกลุ่่�มเสื้้�อเหลืืองมาอย่่างยาวนาน
รวมถึึงการเกิิดรััฐประหาร 2 ครั้้�ง และมีีการเลืือกตั้้�งใน พ.ศ. 2562 3
(อภิิชาต สถิิตนิิรามััย ยุุกติิ มุุกดาวิิจิิตร และนิิติิ ภวััครพัันธุ์์�. 2556) นำำ�มาสู่่�
การสร้้างกระแสความนิิยมของพรรคอนาคตใหม่่ อาจกล่่าวได้้ว่่าช่่องทาง
การสื่่�อสารทางออนไลน์์ได้้เชื่่�อมประสานผู้้�คนในต่่างกาละและเทศะ ใน
ขณะเดีียวกัันก็็จำำ�แนกกลุ่่�มคนที่่�เข้้าถึึงสื่่�อในช่่องทางที่่�แตกต่่างกััน ส่่งผลต่่อ
ความคิิดความเชื่่�อทางการเมืืองของคนบนฐานความสััมพัันธ์์ของคนกลุ่่�ม
ต่่าง ๆ ในหลายสถานภาพ เช่่น อายุุ ถิ่่�นที่่�อยู่่� และรายได้้ ความแตกต่่างดัังกล่่าว
		อาจกล่าวได้ว่าเป็นการต่อสู้ของกลุ่มที่นิยมประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบ
(เสื้อแดง) และกลุ่มต่อต้านประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง ต้องการประชาธิปไตยแบบไทย
(เสือ้ เหลือง) ซึง่ ยังยืดเยือ้ มาถึงปัจจุบนั นี้ (ดูการอภิปรายเรือ่ งนีอ้ ย่างละเอียดในงาน, อภิชาต
สถิตนิรามัย ยุกติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวัครพันธุ์ 2556)
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อาจถืือว่่าเป็็นช่่องว่่างทางวััฒนธรรม มิิใช่่ช่่วงชั้้�นของอายุุอย่่างเดีียว ที่่�
สะท้้อนผ่่านเนื้้�อหาที่่�คนโพสต์์ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถที่่�จะอธิิบายปรากฎการณ์์
บนโซเชีียลมีีเดีียในสถานที่่�หนึ่่�ง ๆ เป็็นคำำ�อธิิบายที่่�ใช้้กัับโซเชีียลมีีเดีียได้้
ทั่่�วไปในแบบเหมารวม (Miller. 2562)
ความเปลี่่�ยนแปลงโลกออนไลน์์ถููกให้้ความหมายว่่าเป็็นโลก
สองใบ คืือ โลกสมมติิและโลกความจริิง แต่่ตอนนี้้�มีีหลัักฐานชััดเจนแล้้วว่่า
ไม่่มีีความแตกต่่างระหว่่างโลกสองใบนี้้� โลกออนไลน์์ก็็เป็็นจริิงพอ ๆ กัับ
โลกออฟไลน์์ โซเชีียลมีีเดีียกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตประจำำ�วัันมาก
เสีี ย จนการแยกสองโลกออกจากกัั น ในหนัั ง สืื อ ของ Miller (2562)
“พบหลัักฐานมากมายที่่�ชี้้�ว่า่ เราควรมองโซเชีียลมีีเดีียในฐานะพื้้�นที่่�ที่่�พวกเรา
หลายคนใช้้เวลาบางส่่วนของชีีวิิตในนั้้�น เป็็น “ชีีวิิตจริิง” ดัังนั้้�นการศึึกษา
โซเชีียลมีีเดีียจึึงเป็็นเรื่่�องทางสัังคมพอ ๆ กัับที่่�เป็็นเรื่่�องของการสื่่�อสาร
โซเชีียลมีีเดีียจึึงอยู่่�ในฐานะสถานที่่�อีีกแห่่งที่่�ผู้้�คนเข้้าไปใช้้ชีีวิิตเคีียงคู่่�ไปกัับ
ชีีวิิตในที่่�ทำำ�งานในบ้้านและในชุุมชน” (Miller. 2562) ที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดนี้้�คืือ
เพื่่�อที่่�จะมองคนกลุ่่�มต่่าง ๆ แสดงออกทางการเมืืองและตััวตนในโลก
ออนไลน์์ผ่่านการศึึกษาความคิิดและประสบการณ์์ ที่่�เป็็นตััวกำำ�หนดทิิศทาง
ความคิิดและปฏิิบัติั กิ ารในชีีวิติ ในมิิติต่ิ า่ ง ๆ ซึ่่�งโลกทางการเมืืองของทั้้�งสองมิิติิ
มิิได้้แยกออกจากกัันเป็็นสองด้้านอย่่างที่่�เข้้าใจกััน (อรรถจัักร์์ สััตยานุุรัักษ์์.
2559) แต่่เป็็นโลกเดีียวกััน (Miller. 2562) ซึ่่�งจะเข้้าใจผ่่านประเด็็นและ
ข้้อถกเถีียงของกลุ่่�มคนต่่าง ๆ ที่่�มีีทั้้�งเห็็นปะทะประสานทางความคิิดในโลก
ออนไลน์์ สะท้้อนภููมิิทััศน์์ทางการเมืืองของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�หล่่อมหลอม
มาภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�แตกต่่างกััน
จากการเปลี่่�ยนเปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์ทางการเมืืองที่่�สำำ�คััญ ที่่�
ส่่งผลให้้พื้้�นที่่�ออนไลน์์กลายเป็็นสนามของปฏิิสััมพัันธ์์ทางการเมืืองภายใต้้
วััฒนธรรมการใช้้สื่่�อของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อแสดงออกทางการเมืืองใน

การเมืองดิจิทัล : การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน
ชัยพงษ์ สำ�เนียง

หลายมิิติิในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา และยิ่่�งทวีีความสำำ�คััญในการเลืือกตั้้�ง
24 มีีนาคม 2562 ที่่�ปรากฎออกมาในการเลืือกพรรคอนาคตใหม่่ และ
พรรคพลัั ง ประชารัั ฐ ที่่�แสดงให้้ เห็็ นถึึ ง ความสำำ �คั ั ญของพื้้�นที่่�ออนไลน์์
ที่่�ได้้กลายเป็็นพลัังทางการเมืือง แต่่ว่่าเรากลัับเข้้าใจความหมายหมายและ
ความสำำ�คัญ
ั ของพื้้�นที่่�นี้้�น้้อยมาก (ชััยพงษ์์ สำำ�เนีียง. 2563) ยิ่่�งในเรื่่�องการเมืือง
ที่่�จะส่่งผลในอนาคตกลัับมีีงานศึึกษาในสัังคมไทยไม่่มากนััก ในที่่�นี้้�จะพยายาม
ทำำ�ความเข้้าใจพลัังทางการเมืืองของคนกลุ่่�มใหม่่กลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�แสดงออกทาง
การเมืืองและตััวตนในโลกออนไลน์์ด้ว้ ยแนวคิิดเรื่่�องการก่่อตััว (Emergence)
ของคนกลุ่่�มใหม่่นี้้�ภายใต้้เงื่่�อนไข (Contingency) ของการเปลี่่�ยนโครงสร้้าง
ทางสัังคมที่่�ส่่งผลให้้คนส่่วนหนึ่่�งกลายเป็็นผู้้�ประกอบการทางการเมืืองและ
เศรษฐกิิจ ด้้วยการพยายามเข้้ามาช่่วงชิิงพื้้�นที่่�ทางการเมืืองบนโลกออนไลน์์
ในฐานะพื้้�นที่่�ของการช่่วงชิิงความหมาย การต่่อสู้้�และต่่อรองประเด็็นปััญหา
เกี่่�ยวกัับการปรัับเปลี่่�ยนความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจตามแนวความคิิดของกรััมชีี
(War of Position) ซึ่่�งหมายถึึงจุุดปะทะหรืือจุุดตััดในการต่่อสู้้�ระหว่่างพลััง
อำำ�นาจต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความชอบธรรมของตนในประเด็็นเหล่่านั้้�น (Gramsci.
1985)
นอกจากนี้้� โลกออนไลน์์ยั ั ง เชื่่�อมโยงกัั บ การบริิ โ ภคของคน
กลุ่่�มต่่าง ๆ ในโลกออนไลน์์ในลัักษณะการสร้้างตััวตน เพื่่�อสื่่�อสารกัับผู้้�คน
ทั้้�งในโลกจริิงและโลกเสมืือน ที่่�มีีอิิสระหลุุดพ้้นจากพัันธการของสัังคม
ออฟไลน์์ ในที่่�นี้้�จึึงพยายามทำำ�ความเข้้าใจภููมิทัิ ัศน์์ทางการเมืืองของคนกลุ่่�ม
ใหม่่ ๆ ผ่่านปฏิิบัติั ิการในโลกออนไลน์์ผ่่านแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ ที่่�สััมพัันธ์์กัับ
อายุุและโลกทััศน์์ที่่�หลากหลาย ซึ่่�งงานที่่�ศึึกษาการเมืืองดิิจิิตอล (digital
politics) ผ่่านการทบทวนแนวคิิดทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจว่่า
อำำ�นาจทางการเมืือง การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองของผู้้�กระทำำ�การทาง
การเมืือง ซึ่่�งแตกต่่างจากการศึึกษาการเมืืองเชิิงสถาบััน เพราะการมอง
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การเมืืองในทำำ�นองนั้้�น ส่่งผลให้้การเมืืองขาดมิิติิที่่�หลากหลาย นำำ�มาสู่่�มายา
คติิและตกอยู่่�ภายใต้้กัับดัักคู่่�ตรงข้้ามที่่�ไม่่สามารถอธิิบายความเปลี่่�ยนแปลง
ทางการเมืืองอย่่างรอบด้้าน ส่่วนการให้้ความสนใจปฏิิบััติิการของปััจเจกใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�ปรัับเปลี่่�ยนนิิยามความหมาย อารมณ์์ความรู้้�สึึกและสำำ�นึึก
ทางการเมืือง จะช่่วยให้้เราเข้้าใจปฏิิสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจในอีีกรููปแบบหนึ่่�ง
เพื่่�อให้้เข้้าใจการเมืืองอย่่างลุ่่�มลึึกขึ้้�น (ชััยพงษ์์ สำำ�เนีียง. 2562)
การศึึกษาในแนวนี้้�ช่่วยให้้ไม่่มองการเมืืองแบบตีีขลุุม เหมารวม
เช่่น เมื่่�อเป็็นคนชั้้�นกลางแล้้วย่่อมมีีสำ�นึ
ำ กึ แบบใหม่่ มีีมุมุ มองต่่อชีีวิติ การเมืือง
ฯลฯ แบบใหม่่ เราจึึงต้้องตั้้�งคำำ�ถามว่่าคนชั้้�นกลางกลุ่่�มใด อยู่่�ภายใต้้เงื่่�อนไขไหน
แล้้วเปลี่่�ยนจริิงหรืือไม่่ บนฐานอะไร เพราะแต่่ละกลุ่่�มภายใต้้ “ร่่มเงาคน
ชั้้�นกลาง/คนกลุ่่�มใหม่่” แต่่สามารถแยกย่่อยได้้มากมาย ไม่่เหมืือนกัันใน
แต่่ละพื้้�นที่่�และเวลา การตีีขลุุมเหมารวมเพื่่�ออธิิบายสำำ�นึึกทางการเมืือง
รสนิิยม ความรู้้�สึึกจึึงทำำ�ให้้ความเข้้าใจพร่่าเลืือนและอธิิบายอะไรไม่่ได้้
แต่่การอธิิบายผู้้�ประกอบการทางการเมืืองข้้างต้้นทำำ�ให้้เห็็นปฏิิบััติิการของ
ผู้้�คนที่่�เข้้าไปในสนามการเมืืองในบทบาทต่่าง ๆ ทั้้�งการเมืืองผ่่านการเลืือกตั้้�ง
และการสร้้างความสััมพัันธ์์ของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ อย่่างหลากหลายผ่่านปฏิิบัติั ิ
การทางเมืืองในโลกออนไลน์์ของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เข้้าใจการเมืืองดิิจิทัิ ลั
ในสัังคมไทยให้้มากขึ้้�น (ชััยพงษ์์ สำำ�เนีียง. 2562)
การเลืือกผู้้�แทนของประชาชนย่่อมขึ้้�นอยู่่�กัับสายสััมพัันธ์์ใน
หลายมิิติิ ที่่�สามารถให้้ประโยชน์์เฉพาะหน้้า ระยะยาว อำำ�นาจต่่อรองแก่่
พวกเขาได้้ ม ากหรืื อ น้้ อ ย ล้้ ว นมีี ปั ั จ จัั ย ที่่�แตกต่่ า งกัั น ของแต่่ ล ะบุุ ค คล
และที่่�สำำ�คัญ
ั การสร้้างกลุ่่�ม สามารถสร้้างอำำ�นาจในการต่่อรองให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น
ด้้วย เพราะการมีีกลุ่่�มหมายถึึงมีีเครืือข่่ายที่่�แปรมาเป็็น “ฐานคะแนน” ในอดีีต
การเลืือกตั้้�งขึ้้�นอยู่่�กัับความสััมพัันธ์์แบบใดแบบหนึ่่�ง เช่่น ระบบอุุปถััมภ์์ ที่่�มีี
ความสัั ม พัั น ธ์์ เชื่่�อมโยงกัั บ ภาคการผลิิ ต ที่่�มีี “ความเปราะบาง” และ
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“ไม่่รอบด้้าน” เหมืือนระบบอุุปถััมภ์์เดิิม แต่่ระบบใหม่่นี้้�มีี “ความยืืดหยุ่่�น”
และทำำ�ให้้ผู้้�ใต้้อุุปถััมภ์์มีีอำำ�นาจต่่อรองมากขึ้้�น (อคิิน รพีีพััฒน์์. 2527; อมรา
พงศาพิิชญ์์. 2539)

3. พื้นที่ออนไลน์กับการสร้างวาระทางการเมืองใหม่

การศึึกษาการเมืืองของสัังคมไทยมีีความเปลี่่�ยนแปลงมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่การศึึกษาการเมืืองชาวนาในฐานะของการต่่อต้้าน การเมืือง
ในชีีวิิตประจำำ�วััน การเมืืองของเครืือข่่ายของขบวนการเคลื่่�อนไหว และ
การเมืืองของอััตลัักษณ์์ ในส่่วนนี้้�ต้้องการชี้้�ให้้เห็็นพลวััตของการศึึกษา
การเมืืองที่่�มุ่่�งเน้้นการศึึกษาปฏิิบััติิการของผู้้�คนในลัักษณะต่่าง ๆ แต่่เน้้น
การศึึกษาในฐานะกายภาพที่่�มีีองคาพยพชััดเจนในพื้้�นที่่�กายภาพ ซึ่่�งแนวทาง
ข้้างต้้นเป็็นรากฐานของการเมืืองดิิจิิตอลที่่�ไม่่ได้้นิิยามในระนาบพื้้�นผิิว
ซึ่่�งรากฐานเหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้เราเข้้าใจพลวััตของการศึึกษาการเมืืองดิิจิิตอล
ต่่อไป
ขณะเดีียวกัันสื่่�อทางสัังคมได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�สร้้างประสบการณ์์
ร่่วมกัันของผู้้�ต้้องการเห็็นการเปลี่่�ยนแปลง พวกเขามาอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นชุุมชน
และขยายขอบเขตการเคลื่่�อนไหวจากร่่างกายมนุุษย์์ไปสู่่�ร่า่ งกายที่่�ไม่่ใช่่มนุุษย์์
เป็็นสื่่�อดิิจิทัิ ลั ที่่�ให้้ภาพ เสีียง และแบบจำำ�ลองเสมืือนจริิง ทำำ�ให้้ร่า่ งกายมนุุษย์์
ที่่�ปรากฏในสื่่�อสัังคมออนไลน์์มีสี ถานะ “เหนืือมนุุษย์์” คืือ ให้้ภาพ แสง เสีียง
จัังหวะ ตลอดจนความสมจริิงที่่�เร้้าอารมณ์์ความรู้้�สึึก ทำำ�ให้้เกิิดอารมณ์์ที่่�
เชื่่�อมต่่อกัันระหว่่างผู้้�คนที่่�หลากหลาย นำำ�ไปสู่่�การเคลื่่�อนไหวในประเด็็น
ต่่างๆ (Hynnä, Lehto and Paasonen. 2019) การต่่อสู้้�ทางการเมืืองได้้เข้้าไป
อยู่่�ในพื้้�นที่่�ออนไลน์์มากขึ้้�น อีีกทั้้�งกลุ่่�มคนที่่�เคลื่่�อนไหวก็็เป็็นคนกลุ่่�มใหม่่ที่่�
ก่่อตััวขึ้้�นมาในโลกออนไลน์์ภายใต้้ความเปลี่่�ยนแปลงของเครื่่�องมืือต่่าง ๆ
พื้้�นที่่�ออนไลน์์ได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�ใหม่่ที่่�มีีการต่่อสู้้�แย่่งชิิงและให้้ความหมายที่่�
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หลากหลาย โดยพื้้�นที่่�ออนไลน์์ได้้เปลี่่�ยนนิิยามและการแสดงออกทางการ
เมืืองลงให้้เหลืือเพีียงสิ่่�งที่่�เราเห็็นได้้จากการสัังเกตการใช้้โซเชีียลมีีเดีียของ
ผู้้�ให้้ข้้อมููลการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลอย่่างมากจากความ
สััมพัันธ์์ทางสัังคมในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ความสััมพัันธ์์ส่่วนบุุคคลคืือปััจจััยหลัักที่่�
ส่่งอิิทธิิพลต่่อการมีีส่่วนร่่วมและการกระทำำ�ทางการเมืืองบนโลกออนไลน์์
(Marin. 2011) การเมืืองกลายเป็็นเรื่่�องที่่�มองไม่่เห็็น และการถกเรื่่�องการเมืือง
ก็็จำำ�กััดในพื้้�นที่่�ส่่วนตััวและที่่�สนิิทสนมกััน เฉพาะในพื้้�นที่่�ที่่�คนใช้้บััญชีีปลอม
หรืือนามแฝงเท่่านั้้�นที่่�เราจะพบการแสดงความเห็็นทางการเมืืองอย่่างตรงไ
ปตรงมาได้้ อีีกทั้้�ง โลกออนไลน์์ได้้สร้้างบรรทััดฐานทางสัังคมที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อ
การที่่�คนคนหนึ่่�งจะตััดสิินใจอภิิปรายเรื่่�องการเมืือง โลกโซเชีียลมีีเดีียมัักเป็็น
หนทางที่่�คนปฏิิสััมพัันธ์์และปฏิิสัังสรรค์์กัันในกลุ่่�มเล็็ก ๆ โซเชีียลมีีเดีียได้้
กลายมาเป็็นพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการทางการเมืืองในอีีกพื้้�นที่่�หนึ่่�ง (Miller. 2562)
จะเห็็นได้้ว่า่ ความเปลี่่�ยนแปลงของการศึึกษากลุ่่�มคนทางการเมืือง และพื้้�นที่่�
ทางการเมืืองมีีความเปลี่่�ยนแปลงมาอย่่างต่่อเนื่่�องภายใต้้บริิบทของสัังคม
ในขณะนั้้�น จากสัังคมชาวนาสู่่�สัังคมผู้้�ประกอบการ และการไร้้ตััวตนในโลก
ออนไลน์์ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นภููมิิทััศน์์การเมืืองที่่�เปลี่่�ยนไป
การเมืืองไม่่ใช่่แค่่เรื่่�องในสภาหรืือเรื่่�องของผู้้�นำำ�ประเทศเท่่านั้้�น
ยิ่่�งในยุุคที่่�เทคโนโลยีีรวมทั้้�งสื่่�อออนไลน์์ นัักการเมืืองหรืือผู้้�นำำ�มวลชนต่่าง
ก็็ต้อ้ งหาช่่องทางการสื่่�อสารที่่�ไว้้วางใจได้้ เพื่่�อสื่่�อสาร ทำำ�ความเข้้าใจทุุกเรื่่�อง
กัับประชาชนและมวลชนของตน ซึ่่�งสื่่�อสัังคมออนไลน์์อย่่างทวิิตเตอร์์
ถืือเป็็นอัันดัับหนึ่่�งที่่�นิิยมใช้้เป็็นช่่องทางการสื่่�อสาร ผู้้�ใช้้งานทวิิตเตอร์์เพิ่่�ม
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยวััตถุุประสงค์์การใช้้งานที่่�แตกต่่างกัันไป โดยส่่วนใหญ่่
ทวิิตเตอร์์เป็็นหนึ่่�งในหลาย ๆ วิิธีีที่่�คนไทยนิิยมใช้้ในการติิดตามเรื่่�องราว
ข่่าวสารและบทสนทนาสาธารณะ รวมถึึงใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้างชุุมชน
ออนไลน์์ด้ว้ ย โดยบทความเรื่่�อง “Twitter ทำำ�ไมถึึงยัังสามารถครองใจผู้้�ใช้้งาน
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ทั่่�วโลก” (18 มีีนาคม 2019 อ้้างอิิง : positioning) ซึ่่�งเผยแพร่่ในเว็็บไซต์์
bangkokbanksme.com บอกวิิธีีการใช้้งานทวิิตเตอร์์ของชาวไทยไว้้ด้้วย
การพิิมพ์์แฮชแท็็ก (#) ยอดนิิยมที่่�ติิดเทรนด์์แล้้วกดติิดตาม ซึ่่�งตอนนี้้�ใน
โลกของสัังคมออนไลน์์ นี่่�เป็็นหนึ่่�งในหลาย ๆ วิิธีีที่่�คนไทยนิิยมใช้้ใน
การติิ ด ตามเรื่่�องราวข่่ า วสารและบทสนทนาสาธารณะ ดัั ง นั้้�น ตอนนี้้�
ทวิิตเตอร์์จึึงเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นบทสนทนาและกระแสสัังคม
บนสื่่�อออนไลน์์ในประเทศไทย ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับละคร วงการบัันเทิิง
ดารา หรืือเหตุุบ้้านการเมืือง โดยเฉพาะที่่�ต้้องเรีียกว่่าเป็็นปรากฏการณ์์ได้้
เช่่นกััน เมื่่�อทุุก Hashtag บนเทรนด์์ทวิิตเตอร์์ของประเทศไทย ที่่�ไม่่ใช่่แค่่
Top 5 แต่่ทะลุุไปถึึง Top 12 ต่่างเป็็นเรื่่�องราวเดีียวกัันทั้้�งหมด ซึ่่�งเป็็น
กระแสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถานการณ์์ทางการเมืืองที่่�เกิิดขึ้้�น
ขณะที่่� Tag เกี่่�ยวกัับการเมืืองที่่�เป็็นกระแสแรง ๆ ในขณะนั้้�น
แต่่ก็็จะเป็็นกระแสอยู่่�แค่่ช่่วงระยะเวลาหนึ่่�งเท่่านั้้�น จะไม่่ค่่อยติิดเทรนด์์
แบบข้้ามวััน หรืือติิดพร้้อมกัันครั้้�งละหลายๆ Tag เหมืือนกัับในกรณีีนี้้�โดย
#ทรงพระสเลนเดอร์์ กลายเป็็นกระแสมาแรงติิดเทรนด์์ทวิิตเตอร์์ของไทย
ข้้ามคืืน หลัังจากที่่�ทููลกระหม่่อมหญิิงฯ ได้้เข้้าไปตอบคอมเมนต์์คนเข้้ามา
ให้้กำำ�ลัังใจว่่าให้้อวยพรว่่า “ทรงพระสเลนเดอร์์” เกิิดภายใต้้บริิบทของ
พรรคไทยรัักษาชาติิที่่�เสนอทููลกระหม่่อมหญิิงอุุบลรััตนราชกััญญาเป็็น
แคนดิิเดตนายกรััฐมนตรีี ท่่ามกลางเสีียงวิิพากษ์์วิิจารณ์์จากฝ่่ายต่่าง ๆ
และในดึึ ก ของวัั น ที่่� 8 กุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2562 ที่่�มีี พ ระราชโองการไม่่ ใ ห้้
ทููลกระหม่่อมฯ เล่่นการเมืือง4 และผู้้�คนเข้้าไปให้้กำำ�ลัังใจในอิินสตาแกรม
(Instagram) ซึ่่�งพื้้�นที่่�นี้้�เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ทููลกระหม่่อมใช้้แสดงวิิถีีชีีวิิตที่่�ผู้้�คนให้้
ความหมายว่่าท่่าน “ใกล้้ชิิดประชาชนและล้ำำ��สมััย”
		ดูรายละเอียดพระราชโองการใน https://www.lapluangprangchannel.com/?p=11405
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นอกจากนั้้�น ยัังตามมาด้้วยหลากหลาย Hashtag ทั้้�งเรื่่�อง
ของการเลืือกตั้้�ง และตััวพรรคอย่่างไทยรัักษาชาติิก็ติ็ ดิ เทรนด์์แบบข้้ามคืืนด้้วย
เช่่นกััน ที่่�สำำ�คััญไม่่ได้้มีีเฉพาะ Hashtag ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องราวการเมืือง
โดยตรงเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีการเชื่่�อมโยงเรื่่�องราวไปกัับตััวละครของภาพยนตร์์
ซููเปอร์์ฮีีโร่่ต่่าง ๆ เช่่น #แม่่มาแล้้วธานอส #Captain Marvel, #End Game
หรืือแม้้แต่่ซี่่�รีส์ี ดั์ งั อย่่าง #Game of Thrones ทำำ�ให้้เรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับการเมืือง
ซึ่่�งคนไทยส่่วนใหญ่่อาจจะมองว่่าน่่าเบื่่�อหรืือไม่่ให้้ความสนใจมากนััก กลาย
เป็็นกระแสที่่�ได้้รับั ความสนใจจากวงกว้้างเป็็นอย่่างมากในช่่วงเวลานี้้� (Brand
Buffet. 2562)
แต่่ในขณะเดีียวกัันกลุ่่�มอนุุรัักษ์์นิิยมและผู้้�สููงอายุุที่่�หวั่่�นเกรง
กระแสของคนรุ่่�นใหม่่ ก็็ได้้มีีการแชร์์ข้้อความในพระราชโองการผ่่านไลน์์
และเฟสบุ๊๊�คกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อตอกย้ำำ��คุุณค่่าและถ้้อยคำำ�ของพระราชโองการ
ฉบัับนั้้�น ซึ่่�งเป็็นจุุดพลิิกผัันให้้กลุ่่�มอนุุรัักษ์์นิิยมที่่�ยัังลัังเลใจว่่าจะเลืือกพรรค
ประชาธิิปััตย์์ พรรคเสรีีรวมไทยหัันมาเลืือกพรรคพลัังประชารััฐที่่�นำำ �โดย
พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา อย่่างถล่่มทลาย ทำำ�ให้้พรรคพลัังประชารััฐ
สามารถชนะเลืือกตั้้�งทั้้�งในเขตภาคใต้้ ภาคกลาง และกรุุงเทพฯ ที่่�ถืือว่่าเป็็น
“เขตวััฒนธรรมไทย” และเป็็นฐานที่่�มั่่�นของกลุ่่�มอนุุรัักษ์์นิิยม อีีกทั้้�งส่่งผล
ให้้พรรคประชาธิิปััตย์์ที่่�เคยเป็็นพรรคของกลุ่่�มอนุุรัักษ์์นิิยมพ่่ายแพ้้อย่่าง
ราบคาบ แม้้ แ ต่่ ใ นพื้้�นที่่�กรุุ ง เทพฯ ที่่�เป็็ น พื้้�นที่่�ฐานเสีี ย งสำำ �คั ั ญ พรรค
ประชาธิิปััตย์์กลัับไม่่ได้้รัับเลืือกตั้้�งแม้้แต่่ที่่�นั่่�งเดีียว5
		สนทนากั บ อาจารย์ ท่ า นหนึ่ ง ก่ อ นเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง มี ค วามคิ ด อนุ รั ก ษ์ นิ ย ม ที่ เ ห็ น ว่ า พรรค
ประชาธิปัตย์ไม่ใช่ทางเลือกแล้ว ส่วนพรรคอนาคตใหม่กับเพื่อไทยก็ไม่ใช่แนวทางที่ท่าน
เห็นด้วย จึงคิดจะเลือกพรรคเสรีรวมไทย แต่พอพระราชโองการฉบับนี้ออกมาได้หัน
ไปเลือกพรรคพลังประชารัฐที่ท่านเคยวิจารณ์และไม่เคยคิดว่าเป็นตัวเลือก โดยให้เหตุผลว่า
“ต้องการรักษาสถาบัน” แสดงให้เห็นว่าภายใต้การสร้างวาระทางการเมืองผ่านโลกออนไลน์
ได้ชักนำ�วาระทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวของแต่ละกลุ่มอย่างพลิกความคาดหมายจาก
การเมืองแบบเดิมที่ยึดโยงตัวบุคคลในพื้นที่มาเป็นการเมืองของอุดมการณ์มากขึ้น
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	ส่่วนเมื่่�อวัันที่่� 7 มีีนาคม 2562 เมื่่�อศาลรััฐธรรมนููญมีีคำำ�ตััดสิิน
ให้้ยุุบพรรคไทยรัักษาชาติิ จากเหตุุการณ์์เมื่่�อวัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ ที่่�ทางพรรค
ได้้เสนอชื่่�อทููลกระหม่่อมหญิิงอุุบลรััตนราชกััญญา สิิริิวััฒนาพรรณวดีี
เป็็นเคนดิิเดตนายกรััฐมนตรีีของพรรค แฮชแทค #ยุุบให้้ตายก็็ไม่่เลืือกลุุง
ติิดเทรนด์์อัันดัับหนึ่่�งบนทวิิตเตอร์์ ซึ่่�งชาวเน็็ตเลืือกใช้้แฮชแทคนี้้�เพื่่�อแสดง
ความไม่่พอใจต่่อการกระทำำ�ที่่�พวกเขาเห็็นว่่าเป็็นความพยายามกำำ�จััดคู่่�แข่่ง
ทางการเมืือง นอกจากนี้้�ชาวเน็็ตยัังโพสข้้อความส่่งเสริิมให้้แต่่ละคนออกไป
ใช้้สิิทธิิเลืือกตั้้�ง และเมื่่�อสััปดาห์์ที่่�แล้้ว เมื่่�อพล.อ.ประยุุทธ์์กล่่าวว่่าตนมีีลููก
68 ล้้านคน ชาวเน็็ตก็็ต่่อต้้านผ่่านแฮชแทค #ใครลููกมึึง นอกจากนี้้�ระบบ
แฮชแทคยัังเป็็นระบบจััดระเบีียบข้้อมููลที่่�มวลชนเป็็นผู้้�จััดการ แฮชแทค
#เลืือกตั้้�งนอกราชอาณาจัักรติิดเทรนด์์ตลอดทั้้�งสััปดาห์์ในขณะที่่�ผู้้�มีีสิิทธิิ
เลืือกตั้้�งในต่่างประเทศแบ่่งปัันเรื่่�องราวอุุปสรรคที่่�พวกเขาต้้องพบเจอใน
การลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�ง ตั้้�งแต่่กรณีีบััตรเลืือกตั้้�งหาย บััตรเลืือกตั้้�งที่่�ลง
คะแนนแล้้วถููกไปรษณีีย์์ตีีกลัับ หรืือการต้้องยืืนรอกว่่าหลายชั่่�วโมงที่่�หน่่วย
เลืือกตั้้�ง และเมื่่�อวัันอาทิิตย์์ที่่�ผ่า่ นมา ชาวเน็็ตก็็ใช้้แฮชแทค #เลืือกตั้้�งล่่วงหน้้า
เพื่่�อเตืือนกัันและกัันถึึงอุุปสรรคที่่�อาจจะเกิิดได้้ในการไปเลืือกตั้้�งและข้้อควร
ระวัังต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่การบอกให้้เตรีียมตััวรอคิิวนาน ไปจนถึึงให้้ตรวจสอบว่่าตน
ได้้รัับบััตรเลืือกตั้้�งถููกเขตหรืือไม่่ นอกจากนี้้�ยัังมีีคำำ�แนะนำำ�ในการทำำ�ให้้
การไปเลืือกตั้้�งสะดวกสบายขึ้้�น เช่่นการแนะนำำ�ว่่าให้้ตรวจสอบข้้อมููลใน
แอพลิิเคชั่่�น Smart Vote ก่่อนไปถึึงคููหา และให้้กำ�ลั
ำ ังใจผู้้�ใช้้รายอื่่�น ๆ ที่่�ต้้อง
พบกัับการต่่อแถวรอเข้้าคููหาเป็็นเวลานานว่่าให้้ “นึึกถึึงหน้้าลุุงแล้้วรอต่่อไป”
คนรุ่่�นใหม่่ที่่�ใช้้ชีีวิิตอยู่่�กัับโลกออนไลน์์มาตลอดยัังเป็็นกลุ่่�มคนที่่�สามารถ
จััดการกัับข่่าวปลอมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่นเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� เมื่่�อมีีการลืือว่่า
พรรคอนาคตใหม่่จะยกเลิิกบำำ�นาญข้้าราชการ ชาวทวิิตเตอร์์ก็็สามารถ
แก้้ข่่าวนี้้�ได้้อย่่างรวดเร็็วและยัังมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องผ่่านฟัังก์์ชั่่�น
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retweet อีีกด้้วย ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีข้้อมููลถููกใส่่ลงไปในโลกออนไลน์์ก็็แทบจะ
มั่่�นใจได้้เลยว่่าจะมีีใครบางคนตรวจสอบว่่าข้้อมููลนั้้�นจริิงหรืือไม่่ (อัันนา
หล่่อวััฒนตระกููล. 2562)
นอกจากนี้้� วัันที่่� 28 มีีนาคม 2562 ในโลกออนไลน์์ เกิิดแฮชเเท็็ก
บััตรเกิิดใหม่่ในหีีบ ขึ้้�นอัันดัับ 1 เทรนด์์ทวิิตเตอร์์ไทย หลัังสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการเลืือกตั้้�ง (กกต.) แถลงผลคะแนนการเลืือกตั้้�ง ส.ส. 100%
อย่่างไม่่เป็็นทางการ แฮชเเท็็กบััตรเกิิดใหม่่ในหีีบ ขึ้้�นอัันดัับ 1 เทรนด์์
ทวิิตเตอร์์ประเทศไทย หลัังคณะกรรมการเลืือกตั้้�ง แถลงผลคะแนนการเลืือกตั้้�ง
ส.ส. 100% อย่่างไม่่เป็็นทางการ (WorkPoint news. 2562) ซึ่่�งปฏิิกิิริิยาที่่�
สะท้้อนผ่่านทวิิตเตอร์์แสดงให้้เห็็นถึึงความไม่่พอใจต่่อผลการเลืือกตั้้�ง
รวมถึึงการตั้้�งคำำ�ถามต่่อความไม่่โปรงใส่่ของคณะกรรมการเลืือกตั้้�งอีีกด้้วย
จะเห็็นว่่าพื้้�นที่่�ออนไลน์์ กรณีีของทวิิตเตอร์์ที่่�ไม่่สามารถระบุุตััวตนได้้
สื่่�อสารเป็็นวลีีสั้้�น ๆ ได้้เข้้ามาเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�คััญในการสื่่�อสารของคนรุ่่�นใหม่่
ที่่�สื่่�ออารมณ์์ความรู้้�สึึกคัับข้้องใจ ความกดดัันทางการเมืือง แม้้จะยัังไม่่
สามารถประเมิินได้้ว่่าจะนำำ�มาสู่่�การปฏิิบััติิการทางการเมืืองแบบอื่่�น ๆ
ในเวลาต่่อมาได้้มีกี ารประท้้วงในท้้องถนนจำำ�นวนมากกระจายทั่่�วทุุกภููมิภิ าค
ของประเทศ (กนกรััตน์์ เลิิศชููสกุุล. 2564) แต่่ทำำ�ให้้เปิิดโลกทางการเมืือง
ที่่�เหนืือการควบคุุมของรััฐ เช่่นการวิิพากษ์์ประเด็็นที่่�อ่่อนไหวต่่าง ๆ แสดง
ให้้เห็็นว่่าพื้้�นทวิิตเตอร์์ได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�ปลดปล่่อยของชาวทวิิภพที่่�รััฐยาก
จะจััดการ

4. ภูมิทัศน์การเมืองใหม่ของคนต่างรุ่นในพื้นที่ออนไลน์

	ภููมิิทััศน์์การเมืืองแบบใหม่่เกิิดภายเงื่่�อนไขที่่�ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง
ครั้้�งเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมากเป็็นประวััติิการณ์์ โดยเว็็บไซต์์ elect.in.th
รายงานว่่าจำำ�นวนผู้้�ใช้้สิิทธิิเลืือกตั้้�งครั้้�งแรกในการเลืือกตั้้�งทั่่�วไป ปีี 2554
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คิิดเป็็น 1.96% ของจำำ�นวนผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งทั้้�งหมด แต่่ในปีี 2562 จำำ�นวน
ผู้้�ใช้้สิทิ ธิิเลืือกตั้้�งครั้้�งแรกกลัับเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 13.74% ของจำำ�นวนผู้้�มีีสิทิ ธิิเลืือกตั้้�ง
ทั้้�งหมด (อัันนา หล่่อวััฒนตระกููล. 2562) คิิดเป็็นจำำ�นวนคนรุ่่�นใหม่่ 7.3 ล้้านคน
(ประชาชาติิธุรุ กิิจ มปป.) หากวิิเคราะห์์โดยยึึดจำำ�นวนผู้้�มีีสิทิ ธิิเลืือกตั้้�งที่่�ประกาศ
อย่่างเป็็นทางการปีี 2560 เป็็นฐานแล้้วหารด้้วยจำำ�นวน ส.ส. ทั้้�งหมด 500 คน
เราจะได้้คะแนนอยู่่�ที่่�ประมาณ 101,793 เสีียง ต่่อ ส.ส. 1 คน เมื่่�อนำำ�สัดั ส่่วน
คะแนนนี้้�ไปหารกัับจำำ�นวนผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งคนรุ่่�นใหม่่แล้้ว จะได้้จำำ�นวน ส.ส.
ถึึง 64 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 12.8 ของจำำ�นวน ส.ส. ทั้้�งหมดในสภาผู้้�แทนราษฎร
ในแง่่นี้้�จึึงเห็็นได้้ว่่ากลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่เป็็นฐานเสีียงสำำ�คััญในการเลืือกตั้้�งครั้้�งนี้้�
ที่่�พรรคการเมืืองต่่าง ๆ พยายามจะช่่วงชิิงคะแนนให้้ได้้ พรรคการเมืือง
ต่่าง ๆ เริ่่�มแข่่งขัันกัันออกมาชููจุุดขาย และนำำ�เสนอภาพลัักษณ์์คนรุ่่�นใหม่่
ของพรรคเพื่่�อดึึงคะแนนเสีียงจากผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งคนรุ่่�นใหม่่มากขึ้้�นนั่่�นเอง
(ปุุรวิิชญ์์ วััฒนสุุข มมป.) ซึ่่�งคนกลุ่่�มนี้้�หลายเป็็นฐานเสีียงที่่�สำำ�คััญของพรรค
อนาคตใหม่่ที่่�เสนอวาระใหม่่ ๆ ที่่�เข้้าถึึงความต้้องการของกลุ่่�มนี้้� เช่่น
การเลิิกเกณฑ์์ทหาร ปลดล็็อกผลพวงของ คสช. สร้้างสวััสดิิการที่่�เท่่าเทีียม
เป็็นต้้น อีีกทั้้�งพรรคอนาคตใหม่่มุ่่�งหาเสีียงผ่่านออนไลน์์ในรููปแบบต่่าง ๆ
ก่่อนยุุบพรรคมีีคนกดถููกใจในเพจพรรค 1,018,114 บััญชีี (Account) กดติิดตาม
พรรค 1,240,718 บััญชีี (พรรคอนาคตใหม่่ มมป.) รวมทั้้�งมีีเพจสาขาพรรค
ตามภููมิิภาคต่่าง ๆ อีีกจำำ�นวนมาก ซึ่่�งยุุทธศาสตร์์สู้้�บน “อากาศ” ที่่�พรรค
อนาคตใหม่่ใช้้เพื่่�อแย่่งชิิงฐานคะแนนของคนรุ่่�นใหม่่6 ขณะที่่�พรรคพลััง
ประชารััฐที่่�มีีแนวคิิดอนุุรัักษณ์์นิิยมในเฟซบุ๊๊�กพรรคถึึงวัันที่่� 30 เมษายน
2563 มีีคนกดถููกใจพรรคจำำ�นวน 179,189 บััญชีี กดติิดตามพรรค 192,325
บััญชีี (พรรคพลัังประชารััฐ มมป.) จะเห็็นได้้ว่่าพรรคพลัังประชารััฐเน้้นการ
หาเสีียงผ่่านเครืือข่่ายหััวคะแนน และใช้้กลยุุทธการเมืืองแบบเก่่าจึึงให้้ความ
สำำ�คััญกัับพื้้�นที่่�ออนไลน์์น้้อยกว่่าพรรคอนาคตใหม่่
		สัมภาษณ์รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันเป็นเลขาธิการพรรคก้าวหน้า
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นอกจากนี้้� การเติิ บ โตขึ้้�นของสื่่�อออนไลน์์ ใ หม่่ ๆ ที่่�เป็็ น
ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร ทำำ�ให้้ “การเมืืองในแบบพื้้�นผิิว” ลดความสำำ�คัญ
ั ลง
หรืือสามารถสื่่�อสารได้้เฉพาะบางกลุ่่�ม เช่่น บััญชีีผู้้�ในทวิิตเตอร์์ในไทยอย่่าง
รวดเร็็ว จาก 2.7 ล้้านบััญชีี ในปีี 2557 เป็็น 4.1 ล้้านบััญชีี ในปีี 2562
(บีีบีีซีีไทย 2562ก) รวมทั้้�งจำำ�นวนผู้้�ใช้้เฟซบุ๊๊�คที่่�เพิ่่�มขึ้้�นโดยใน พ.ศ. 2558
มีีบััญชีีผู้้�ใช้้จำำ�นวน 35 ล้้านบััญชีี (ไอทีี 24 ชั่่�วโมง 2558) แต่่ในปีี 2562
มีีบััญชีีผู้้�ใช้้จำำ�นวน 52 ล้้านบััญชีี7 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นมาเกืือบ 2 เท่่าในช่่วง 5 ปีี
ซึ่่�งเทคโนโลยีีข้้างต้้นนำำ�มาสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนผลการเลืือกตั้้�งในระดัับหนึ่่�ง
ที่่�ได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�แย่่งชิิงของของกลุ่่�มการเมืืองต่่าง ๆ โดยเฉพาะพรรค
อนาคตใหม่่ที่่� ได้้ ปรัับการหาเสีียงในระดัับพื้้�นผิิวที่่�ต้้องอาศััยเครืือข่่าย
ความสััมพัันธ์์ต่่าง ๆ ไปสู่่�การต่่อสู่่�ในพื้้�นที่่�ออนไลน์์ที่่�อาศััยความสััมพัันธ์์
ใหม่่ ๆ ที่่�แตกต่่างจากเดิิม และสามารถได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นจำำ�นวนมาก
อาจถืือว่่าภููมิทัิ ศั น์์การเมืืองแบบเดิิม ๆ ไม่่สามารถอธิิบายความเปลี่่�ยนแปลง
การเลืือกตั้้�ง (2562) นี้้�ได้้อย่่างรอบด้้านอีีกต่่อไป (ดููเพิ่่�มใน, McCargo. 2020)
ความเปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์ทางการเมืืองในทศวรรษ 2560 ไม่่ได้้
เป็็นเพีียงการต่่อสู้้�ของคนรุ่่�นใหม่่กัับคนรุ่่�นเก่่าในเชิิงอายุุ แต่่ภููมิิทััศน์์ที่่�
สำำ�คััญคืือ อุุดมการณ์์ที่่�เข้้ามาเป็็นตััวเชื่่�อมร้้อยคนกลุ่่�มต่่าง ๆ ให้้เข้้ามา
เคลื่่�อนไหว เช่่นการกำำ�เนิิดพรรคอนาคตใหม่่ได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�ของคนที่่�ต้้อง
การความเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งอายุุมากและอายุุน้้อย รวมทั้้�งเข้้ามาแทนที่่�พรรค
เพื่่�อไทยที่่�เน้้นการต่่อสู้้�ในเชิิงนโยบาย แต่่ไม่่ได้้มีอุี ดุ มการณ์์การเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ชััดเจน จากการสััมภาษณ์์ของสื่่�อและการลงพื้้�นที่่�ของผู้้�เขีียน ขอยกตััวอย่่าง
คนต่่างรุ่่�นหลากอายุุที่่�เข้้ามาสนัับสนุุนพรรคอนาคตใหม่่ดัังนี้้�

		https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-thailand/2019/09
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ชลธร8 อายุุ 23 ปีี เธอเป็็นล่่ามภาษาญี่่�ปุ่่�นที่่�มาร่่วมกิิจกรรม
ครบรอบ 1 ปีีพรรคอนาคตใหม่่ เล่่าว่่า เธอสนัับสนุุนธนาธร เนื่่�องจากว่่า
ในเวลานี้้�มัันมีีแค่่คนนี้้�แล้้วที่่�เหมาะสม และเป็็นทางออกที่่�ดีีที่่�สุุด การทำำ�งาน
นอกสภาคงเป็็นสิ่่�งที่่�คิิดว่่าเขาเลืือกแล้้วอาจจะเพราะอะไรก็็แล้้วแต่่ที่่�ทำำ�ให้้
เขาต้้องเลืือกอย่่างนั้้�น และก็็เคารพการตััดสิินใจ เพราะพรรคเขาก็็พููดถึึงว่่า
การลงถนนก็็ไม่่ใช่่ทางออกที่่�ดีีสุดุ มัันอาจจะเกิิดการสููญเสีียอย่่างที่่�เคยเกิิดขึ้้�น
ในอดีีต เธอมองว่่าการหนทางที่่�สุุดโต่่งมัันไม่่เกิิดประโยชน์์ ซึ่่�งต้้องยอมรัับว่่า
ในช่่วงที่่�เขาชุุมนุุมกััน ที่่�มีีสีีเสื้้�อ เสื้้�อแดง เสื้้�อเหลืือง “ตอนนั้้�นที่่�รู้้�ว่่าลุุงตู่่�
(พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา หััวหน้้าคณะรััฐประหาร คสช.) เข้้ามาคืือดีีใจมาก
รู้้�สึกึ ว่่ามัันสงบ แล้้วเราก็็อยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�มันั มีีการประทะกััน ไม่่รู้้�ว่า่ ตััวเอง
จะโดนลููกหลงเมื่่�อไหร่่ แต่่พออยู่่�มาเรื่่�อย ๆ ก็็โกงกัันแบบไม่่อาย” ในส่่วน
ของการประท้้วงในท้้องถนน เธอมองว่่าไม่่คุ้้�มและไม่่ควรทำำ� ซึ่่�งอาจจะเกิิด
การสููญเสีียมากขึ้้�น อาจจะไม่่ใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาเหมืือนแต่่ก่่อน ไม่่ก็็อาจจะเป็็น
กระสุุนจริิงอย่่างที่่�เคยมีีมาก็็ได้้
จากมุุมมองของชลธรเธอเห็็นว่่าการเมืืองควรจะอยู่่�ในระบบ
ไม่่ต้้องลงสู่่�ท้้องถนน การต่่อสู้้�แบบสุุดโต่่งไม่่ก่่อให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลง
ทางการเมืือง ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าก่่อนหน้้าที่่�เธอจะหัันมาให้้การสนัับสนุุนพรรค
อนาคตใหม่่ เธอเคยสนัับสนุุนการรััฐประหารมาก่่อน กล่่าวได้้ว่่า หลัังการ
รัั ฐ ประหาร พ.ศ. 2557 ต่่ อ เนื่่�องถึึ ง การบริิ ง านมาอย่่ า งยาวนานของ
พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา ได้้ทำำ�ให้้คนเปลี่่�ยนใจและเปลี่่�ยนข้้างทาง
การเมืืองจำำ�นวนมาก หรืืออาจเรีียกว่่าปรากฏการณ์์ “ตาสว่่าง”
	ส่่วนธีีระมีีอาชีีพเป็็นนัักประชาสััมพัันธ์์ เขารู้้�จักั พรรคอนาคตใหม่่
และตััดสิินใจเลืือก เนื่่�องจากเป็็นพรรคที่่�มีีอุดุ มการณ์์ชัดั เจน และอุุดมการณ์์นี้้�
ก็็มีีเพื่่�อประชาชนอย่่างแท้้จริิง เป็็นพรรคที่่�เห็็นคุุณค่่าของความเป็็นมนุุษย์์
		ชื่อในรายงานชิ้นนี้เป็นชื่อสมมติทั้งสิ้น
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ดููจากสมาชิิกพรรค หรืือ ส.ส. ที่่�เขารัับสมััครรัับเลืือกตั้้�งก็็เป็็นคนที่่�มาจาก
หลากหลายเชื้้�อชาติิ หลากหลายอาชีีพ หลากหลายเพศ และในอนาคต
ยัังคาดหวัังว่่าในอนาคตประเทศไทยจะดีีขึ้้�น แต่่คงไม่่ใช่่เร็็ว ๆ นี้้� เนื่่�องจากว่่า
เราได้้นายกฯ คนเก่่า ซึ่่�งเราเห็็นผลงานเค้้ามาแล้้ว 5 ปีี ที่่�ผ่่านมาดููจากที่่�
การให้้ แ นวคิิ ด วิิ ธี ี ก ารทำำ �มั ั น เอื้้�อแก่่ ป ระโยชน์์ น ายทุุ น มากกว่่ า คนใน
ประเทศ หรืือกรณีีของลุุงหนุ่่�ม ชาวปทุุมธานีีที่่�มีีอายุุกว่่า 67 ปีี ก็็มองใน
เชิิงอุุดมการณ์์เช่่นกัันว้้าพรรคอนาคตใหม่่ยึึดมั่่�นในระบอบประชาธิิปไตย
ที่่�ผู้้�นำำ�ต้้องมาจากการเลืือกตั้้�งและความยิินยอมจากประชาชน ซึ่่�งมีีความ
เหมาะสมตามประชาธิิปไตยและเป็็นไปตามวาระ เขามองว่่าธนาธรเป็็น
คนเดีียวที่่�เสนอตััวเองเข้้ามาเป็็นทางออกโดยที่่�ไม่่ต้้องให้้ผู้้�คนต้้องมา
เสีียเลืือดเสีียเนื้้�อ พรรคอนาคตใหม่่จึึงเป็็นตััวแทนของการต่่อสู้้�ในระบบ
สภาที่่�เป็็นการต่่อสู้้�ทางการเมืืองที่่�สููญเสีียน้้อยที่่�สุุด
อย่่างไรก็็ตาม ในส่่วนของการออกมาเคลื่่�อนไหวตามท้้องถนน
นั้้�น เขามองว่่าเคลื่่�อนไหวตั้้�งแต่่ปีี 2550 เห็็นถึึงความเสี่่�ยงในการที่่�ประชาชน
ออกมาเคลื่่�อนไหวในลัักษณะนี้้� หลายคนตาย หลายคนพิิการ ไม่่คุ้้�มค่่า
เอาชีีวิติ ไปเสี่่�ยง เล่่นการเมืืองในสภาดีีกว่่าสููญเสีียน้้อยกว่่า อีีกทั้้�ง เขาเห็็นว่่า
เด็็กรุ่่�นใหม่่มีคี วามรู้้�เยอะและหลากหลายกว่่าคนรุ่่�นเขา เนื่่�องจากการพััฒนา
ของเทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารที่่�หลากหลาย และนำำ�มา
คิิดต่่อยอดเองได้้ ว่่าควรจะเชื่่�ออะไรไม่่เชื่่�ออะไร แต่่ระบบการศึึกษาการเป็็น
ตััวสำำ�คััญที่่�จะกำำ�หนดวิิธีีคิิดของเด็็กรุ่่�นใหม่่เช่่นกััน9
ในกรณีีของมนตรีี ชายวััย 77 ปีี10 ที่่�ปรึึกษาบริิษััทด้้านพลัังงาน
ที่่�เคยให้้การสนัับสนุุนพรรคแนวสัังคมนิิยมอย่่างพรรคพลัังใหม่่ในช่่วงปีี
2518-2519 เขาเล่่าว่่า ตอนแรกไม่่รู้้�จัักปิิยบุุตร แสงกนกกุุล เลขาพรรค
		งาน ‘1 ปี อนาคตใหม่’ คึกคัก ผูร้ ว่ มกจิ กรรมหนุนทำ�งานในสภามากกว่าข้างนอก หวัน่ สูญเสีย
อีก https://prachatai.com/journal/2019/06/82866
10
		บทสัมภาษณ์นี้คัดมาจากประชาไทในงานอยู่ไม่เป็น เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2562 ที่ JJ Mall
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อนาคตใหม่่ และธนาธร เขาเห็็นว่่าทำำ�ไมอายุุ 40 กว่่า ๆ เก่่งกว่่าเราหลายเรื่่�อง
ทั้้�งที่่�เราก็็จัดั ว่่าเก่่งแล้้ว เช่่นเขาพููดเรื่่�อง BOI สิิทธิิพิเิ ศษต่่าง ๆ ที่่�เราให้้ต่า่ งชาติิ
ทำำ�ให้้เราสููญเสีีย 2 แสนล้้านบาทต่่อปีี เขาพููดเรื่่�องความไม่่เป็็นธรรมของ
กฎหมายโดยเฉพาะพวกองค์์กรอิิสระกลายเป็็นว่่ารััฐธรรมนููญที่่�ออกแบบ
ให้้มีีองค์์กรอิิสระนึึกว่่าจะ Balance แต่่กลัับดููดเลืือดยิ่่�งกว่่ายุุง อีีกประเด็็น
ที่่�สำำ�คััญคืือราชการไทยใหญ่่เทอะทะมากภาษีีที่่�เราเก็็บได้้เกืือบ 3 ล้้านล้้าน
ต้้องเอามาใช้้จ่่ายเรื่่�องนี้้� 40 ปีี นอกจากนี้้�การครอบงำ��ของทหารก็็เป็็น
อัันตราย
นอกจากนี้้� มนตรีียัังมองว่่าแนวคิิดพรรคตอนแรกตั้้�งดููเป็็นตััว
อัันตรายแต่่แท้้จริิงแล้้วก้้าวหน้้า ต้้องการเห็็นความเสมอภาคของผู้้�คน จึึงมีี
การแต่่งเรื่่�องป้้ายสีีว่่าเป็็นคอมมิิวนิิสต์์ สุุดท้้ายพรรคโดนยุุบโดนทำำ�ลาย
แนวคิิดของพรรคที่่�ก้้าวหน้้าเป็็นอัันตรายต่่อกลุ่่�มทุุนบางกลุ่่�ม อำำ�มาตย์์บางคน
จึึงมีีการสร้้างนิิยายทำำ�ลายล้้าง เขากล่่าวว่่าที่่�ชอบพรรคนี้้� นอกจากเรื่่�อง
อุุดมการณ์์แล้้วก็็เพราะถููกรัังแก
	ซึ่่�งเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับเกน ล่่ามภาษาญี่่�ปุ่่�นวััย 36 ปีีที่่�
สนใจการเมืืองตั้้�งแต่่สมััยเรีียนศิิลปศาสตร์์ธรรมศาสตร์์ แลกเปลี่่�ยนทาง
การเมืืองกัับเพื่่�อนมาตลอด เขาเห็็นว่่าเห็็นว่่าพรรคอนาคตใหม่่เป็็นพรรค
เดีียวที่่�กล้้าสู้้�เพื่่�อประชาชน ประชุุมสภาเห็็นชััดเจน มีีพรรคเดีียวที่่�กล้้าสวน
พ.ร.ก.โยกย้้ายกำำ�ลัังพล โดยเมื่่�อก่่อนเขาเคยอ่่านหนัังสืือ “รู้้�ทัันทัักษิิณ”
สมััยที่่�สนธิิ ลิ้้�มทองกุุล ทำำ�กิิจกรรมใหม่่ ๆ แต่่ด้้วยข้้อจำำ�กััดของข้้อมููล
ตอนนั้้�นมีีไม่่มาก อิินเทอร์์เน็็ตไม่่กว้้างเหมืือนทุุกวัันนี้้� ทำำ�ให้้รัับรู้้�ข้้อมููล
ด้้านเดีียวแล้้วก็็เชื่่�อไม่่ได้้ดูดู้ า้ นอื่่�น คนจึึงเห็็นว่่าทัักษิิณเป็็นนายทุุนที่่�เห็็นแก่่ตัวั
กอบโกยแต่่ผลประโยชน์์เข้้าตััวเอง สนธิิเคลื่่�อนไหวจนเกิิดรััฐประหาร 2549
ทัักษิิณต้้องออกนอกประเทศ แต่่ออกไปแล้้วบ้้านเมืืองแย่่กว่่าเดิิม เขาเริ่่�ม
ตั้้�งคำำ�ถามตั้้�งแต่่ตอนนั้้�น และตั้้�งมาเรื่่�อย ๆ ดููจากสถานการณ์์การเมืืองและ
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เรื่่�องคดีีความซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อประเทศในทางที่่�เลวร้้ายลง พรรคอนาคต
ใหม่่สำำ�หรัับเขาจึึงเป็็นตััวแทนของฝ่่ายก้้าวหน้้า และมีีอุุดมการณ์์ที่่�เด็็ดเดี่่�ยว
นอกจากนี้้�เกนยัังใช้้ทวิิตเตอร์์ในการสื่่�อสาร และรัับรู้้�ข้้อมููลต่่าง เขามองว่่า
ทวิิตเตอร์์ “มัันเร็็วกว่่าสื่่�ออื่่�น ๆ”
ไม่่ต่่างจากหลาย ๆ คนที่่�เลืือกพรรคอนาคตใหม่่เพราะเป็็นตััว
แทนของการเมืืองในเชิิงอุุดมการณ์์ รุ่่�งอรุุณ อาชีีพแม่่บ้้านเป็็นคนชั้้�นกลาง
ระดัับกลาง อายุุ 75 ปีี เธอเคยออกมาเรีียกร้้องเลืือกตั้้�งก็็ออกมาชุุมนุุม
เธอชอบพรรคอนาคตใหม่่เพราะมีีอุุดมการณ์์ที่่�ยึึดมั่่�นประชาธิิปไตย ซึ่่�งเธอ
มองว่่าคนอาจวิิจารณ์์ว่่าเขาแรง เขาแข็็ง เพราะสัังคมไทยไม่่เคยเจอพรรค
แบบนี้้�มาก่่อน จริิง ๆ แล้้วเป็็นพรรคประชาธิิปไตยทั่่�วไปที่่�ทั่่�วโลกมีี ซึ่่�งเมื่่�อก่่อน
เธอเคยเลืือกพรรคไทยรัักไทย เพื่่�อไทย เธอเล่่าว่่าผ่่านระบอบการเมืืองไทย
มาเยอะเพิ่่�งได้้เจอพรรคอนาคตใหม่่ที่่�โดนใจ เป็็นพรรคที่่�มีีอุดุ มการณ์์หนัักแน่่น
และให้้ประชาชนช่่วยสนัับสนุุนอุุดหนุุน อยู่่�ได้้เพราะประชาชนจริิง ๆ นอกจากนี้้�
เธอยัังเห็็นว่่าการรััฐประหารทำำ�ให้้ประเทศไม่่ก้้าวหน้้า
	ทั้้�งธีีระ ลุุงหนุ่่�ม มนตรีี เกน และรุ่่�งอรุุณต่่างเลืือกพรรคอนาคตใหม่่
จากจุุ ด ยืื น ทางการเมืื อ งในเชิิ ง อุุ ด มการณ์์ ใ นระบอบประชาธิิ ป ไตย ซึ่่�ง
ส่่ วนหนึ่่�งเกิิ ดจากการเข้้ าร่่ วมเคลื่่�อนไหวต่่ อสู้้�ในทางการเมืื องมาอย่่ าง
ยาวนาน อย่่างกรณีีของมนตรีีเคยสนัับสนุุนพรรคความคิิดฝ่่ายซ้้ายมาก่่อน
อีีกทั้้�งตััวของธนาธร จึึงรุ่่�งเรืืองกิิจ หััวหน้้าพรรคอนาคตใหม่่ก็็เป็็นตััวแทน
เชิิงสััญลัักษณ์์ของการต่่อสู้้�ในระบบที่่�มีีอุุดมการณ์์ อย่่างไรก็็ตามทั้้�งธีีระ
และลุุงหนุ่่�มเห็็นว่่าการต่่อสู้้�ทางการเมืืองในท้้องถนนจะนำำ�มาสู่่�การสููญเสีีย
ของมวลชน นอกจากนี้้�ลุุ ง หนุ่่�มยัั ง มองว่่ าคนรุ่่�นใหม่่ ทั้้� งในพรรคและที่่�
เคลื่่�อนไหวทางการเมืืองต่่างมีีอุุดมการณ์์และความรู้้�ผ่่านการเข้้าถึึงข้้อมููล
ข่่าวสารซึ่่�งต่่างจากยุุคของเขา
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นอกจากนี้้�การติิดตามความเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง หรืือการใช้้
ชีีวิิตภายใต้้ระบบเผด็็จการจำำ�ลองมาอย่่างยาวนานยัังส่่งผลต่่อคนรุ่่�นใหม่่
ที่่�ต้้องการสร้้างเนื้้�อสร้้างตััว แต่่ด้้วระบบที่่�ไม่่เอื้้�อต่่อการเขยิิบฐานะทั้้�งทาง
เศรษฐกิิจและทางสัังคม เขาจึึงมองว่่าพรรคอนาคตใหม่่เป็็นความหวััง
(McCargo. 2020) เช่่นกรณีีของ เพชร โปรแกรมเมอร์์อายุุ 28 ปีี เขาชื่่�นชอบ
พรรคอนาคตใหม่่เพราะเป็็นพรรคเดีียวที่่�กล้้าขััดขืืนต่่อทหาร มีีจุดุ ยืืนหนัักแน่่น
เขาเพิ่่�งมาสนใจการเมืืองไม่่นานนี้้� ช่่วงก่่อนรััฐประหาร 2557 เหตุุที่่�สนใจก็็
เพราะอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาแม้้จะสอนเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์แต่่ก็็สนใจการเมืือง
มากพลอยให้้เขาสนใจไปด้้วย เขาไม่่ชอบทหารเพราะเขาเล่่นนอกเกม และ
ที่่�ผ่่านมาผมไม่่เคยไปร่่วมชุุมนุุมกัับฝ่่ายไหนเลย แต่่ดููสื่่�อทั้้�งสองฝั่่�ง(เหลืือง/
แดง) แต่่ก็็รู้้�สึึกไม่่ค่่อยโอเคกัับทั้้�งคู่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นการปิิดสนามบิินหรืือ
การขู่่�เผาบ้้านเผาเมืือง เขาไม่่เห็็นด้้วยกัับการใช้้ความรุุนแรง นอกจากนี้้�
บรรยากาศในที่่�ทำำ�งานเขาก็็คุุยกัันได้้เรื่่�องการเมืือง แม้้คนก็็ไม่่ได้้ตื่่�นตััว
กัันมากนััก รวมถึึงคนรอบตััวส่่วนใหญ่่ไม่่เอารััฐประหาร แต่่ไม่่ได้้เชีียร์์
อนาคตใหม่่ทุุกคน บางคนบอกว่่าอนาคตใหม่่ไม่่ค่่อยพููดเรื่่�องเศรษฐกิิจก็็
เลยไปเลืือกเศรษฐกิิจใหม่่ ซึ่่�งจะเห็็นว่่าคนในรุ่่�นของเขามองสถานการณ์์
ทางเศรษฐกิิจ หรืือนโยบายเป็็นตััวเลืือกที่่�สำำ�คััญ
นอกจากนี้้�เขายัังติิดตามการเมืืองก็็ติิดตามห่่าง ๆ ทั้้�งนี้้�เพราะมีี
การข่่มขู่่� คุุกคาม มีีคนที่่�อ้้างตััวเป็็นทหารบุุกถึึงโรงเรีียน และทวิิตเตอร์์
ก็็มีีการล่่ากััน ซึ่่�งเขามองว่่าหนทางที่่�ดีีที่่�สุุดคืือ “เก็็บตัังค์์ไปต่่างประเทศ
น่่าจะดีีกว่่า”
ไม่่ต่่างจากบุ๋๋�ม ที่่�มีีอาชีีพรัับจ้้าง อายุุ 48 ปีี เธอสนใจการเมืือง
อยู่่�แล้้วแต่่ก่่อนหน้้านี้้�ไม่่ได้้ชอบพรรคไหนเพราะนโยบายไม่่ค่่อยได้้ช่่วย
คนจน ส่่วนที่่�สนัับสนุุนพรรคอนาคตใหม่่เธอมองว่่าที่่�พรรคมีีนโยบายที่่�
เกี่่�ยวกัับประชาชน โดยเฉพาะแรงงานเกษตรกรคนยากจน ไม่่ต่า่ งปััทมาวรรณ
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ลููกจ้้างในโรงงาน อายุุ 59 ปีี เธอมองว่่าพรรคนี้้�เป็็นพรรคแห่่งความหวััง
เธอรู้้�สึึกว่่าเข้้าถึึงมากกว่่าพรรคการเมืืองอื่่�น ๆ ที่่�ผ่่านมา แม้้แต่่พรรค
เพื่่�อไทยซึ่่�งรู้้�สึึกมีีส่่วนร่่วมได้้มากกว่่า โดยเธอรู้้�จัักพรรคอนาคตใหม่่และ
นโยบายผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย เธอกล่่าวว่่า “รู้้�หมดว่่าเขาจะทำำ�อะไร”
นอกจากนี้้�แนวทางนโยบายเพื่่�อคนชายขอบ หรืือคนที่่�ไม่่ถููกนัับ
ก็็เป็็นทิิศทางหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้คนหัันมาเลืือกพรรคอนาคตใหม่่ ซึ่่�งพรรคที่่�ที่่�มีี
นโยบายทำำ � นองนี้้�มัั ก ถูู ก มองว่่ า เป็็ น พรรคฝ่่ า ยซ้้ า ย ดัั ง ที่่� ศิิ ริิ ลั ั ก ษณ์์
พนัักงานบริิษััท อายุุ 26 ปีี เธอเล่่าว่่าติิดตามพรรคมาตั้้�งแต่่แรกผ่่านสื่่�อ
ออนไลน์์ ทั้้�งทวิิตเตอร์์ เฟซบุ๊๊�ค เธอชอบเพราะเขาพููดในสิ่่�งที่่�คนอื่่�นไม่่พููด
พููดในสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในสัังคมแต่่คนส่่วนใหญ่่มองข้้ามหรืือเคยชิินทั้้�งที่่�ไม่่
ควรชิิน เช่่น เรื่่�องขยะ เรื่่�องคนทำำ�งานดููแลความสะอาด ซึ่่�งคนเหล่่านี้้�เป็็น
คนไม่่ถููกนัับในทางการเมืือง รวมถึึงเธอได้้มีีโอกาสไปต่่างประเทศทั้้�งเกาหลีี
ในญี่่�ปุ่่�น คนทำำ�งานทำำ�ความสะอาดถนนมีีความสุุขกัับงานของเขา เป็็น
professional แต่่ของเราคนทำำ�งานได้้โอกาสน้้อยมาก ๆ อีีกทั้้�ง แม่่ของเธอ
ทำำ�งานในกรุุงเทพฯ จึึงเห็็นว่่าคนเหล่่านี้้�ถููกมองข้้ามและโดนเอาเปรีียบ
พรรคอนาคตใหม่่พููดเรื่่�องแรงงานเรื่่�องการดููแลคนกลุ่่�มอื่่�น ๆ เธอจึึงคิิดว่่า
เป็็นตััวเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดในเวลานี้้� 11

		ประชาไท สุ่มคุยกับคน ‘อยู่ ไม่ เป็น’ ในงานพรรคอนาคตใหม่ (2562) https://prachatai.
com/journal/2019/11/85184
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บทคัดย่อ

บทความนี้้�ต้้องการอธิิบายการเปลี่่�ยนภููมิิทััศน์์ทางการเมืือง
แบบใหม่่ในประเทศไทย เนื่่�องจากปรากฏการณ์์ทางการเมืืองในช่่วงหลายปีี
ที่่�ผ่่านมาในหลายประเทศทั่่�วโลก เช่่น อาหรัับสปริิงส์์ (Arab Spring)
การประท้้วงในสหรััฐอเมริิกา ต่่างอาศััยเครืือข่่ายสื่่�อสัังคมออนไลน์์ใน
การขัับเคลื่่�อนขบวนการ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นขบวนการทางการเมืืองแบบใหม่่
ขณะที่่�ในกรณีีของประเทศไทยนั้้�น การเลืือกตั้้�งครั้้�งล่่าสุุดที่่�ผ่่านมา (พ.ศ.2562)
ภายหลัังการครองอำำ�นาจมาอย่่างยาวนานของคณะรััฐประหาร ก็็เกิิด
ปรากฏการณ์์ที่่�พรรคอนาคตใหม่่ระดมใช้้การสื่่�อสารผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ทั้้�งเฟสบุ๊๊�ค ไลน์์ และทวิิตเตอร์์ จนได้้รับั เลืือกตั้้�งจำำ�นวนมาก ส่่งผลให้้ภูมิู ทัิ ศั น์์
ทางการเมืืองของไทยเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างน่่าสนใจ ขบวนการเคลื่่�อนไหว
ทางสัังคมเหล่่านี้้� เกิิดท่่ามกลางบริิบทของการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีทาง
การสื่่�อสารที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ในวงกว้้างจนรััฐยากจะควบคุุม ขณะเดีียวกััน
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ก็ไ็ ด้้กลายมาเป็็นเครื่่�องมืือทางการเมืืองของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ
คำำ�สำำ�คััญ:	ภููมิิทััศน์์การเมืือง ขบวนการทางการเมืือง สื่่�อสัังคมออนไลน์์
ปริิมณฑลสาธารณะ การแสดงออกทางการเมืือง เครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ พื้้�นที่่�ที่่�สาม

การเมืองดิจิทัล : การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน
ชัยพงษ์ สำ�เนียง

Abstract

This paper aims to shed light on the change in political
landscape in Thailand. The political phenomena in the past recent
years in many parts of the world such as the Arab Spring or even the
Occupy Wall Street in the United States had employed social media
in driving a movement deemed as a new political movement. As for
Thailand, the last general election in 2019 that held after five years
under the military rule had witnessed the new phenomenon led by the
Future Forward Party. This newcomer had fully utilized social media
including Facebook, Line, and Twitter in order to convey its message
to the public and successfully won several seats. Its emergence as well
as its practice has definitely brought an interesting change into the Thai
political landscape. All these social movements happened amidst the
transformation of communication technology covering expansive areas
that any governments could hardly control, and at the same time the
social media have become the political tools for various groups.
Key Words: Political Expression, Political Landscape, Political
		 Movement, Public Sphere, Social Media, Social Network,
		 Third Place
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1. บทนำ�

ปรากฏการณ์์ทางการเมืืองในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมาทั้้�งในโลก
ตะวัันตกและสัังคมไทยที่่�เกิิดขบวนการเคลื่่�อนไหวผ่่านการใช้้โซเชีียลมีีเดีีย
(Social media) เช่่น อาหรัับสปริิงส์์ (Arab Spring) การประท้้วงในสหรััฐอเมริิกา
(Dainotti et al. 2011) ต่่างอาศััยเครืือข่่ายโซเชีียลมีีเดีียในการสร้้างขัับเคลื่่�อน
ขบวนการ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นขบวนการทางการเมืืองแบบใหม่่ ขณะที่่�ประเทศไทย
การเลืือกครั้้�งที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2562) พรรคอนาคตใหม่่ได้้ใช้้การสื่่�อสารผ่่าน
ทั้้�งเฟสบุ๊๊�ค ไลน์์ ทวิิตเตอร์์ จนได้้รัับเลืือกตั้้�งจำำ�นวนมาก ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์ทางการเมืืองของแบบใหม่่ ขบวนการเคลื่่�อนไหว
ทางสัังคมข้้างต้้น เกิิดท่่ามกลางบริิบทของสื่่�อออนไลน์์ที่่�ได้้กลายมาเป็็น
เครื่่�องมืือทางการเมืืองของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ (Haas and Lesc. 2013)
	สัังคมออนไลน์์จะเปิิดให้้มีีพื้้�นที่่�การแสดงออกทางการเมืืองมาก
ขึ้้�น พลัังของสื่่�อสัังคมออนไลน์์ได้้เป็็นสื่่�อกลางของการเคลื่่�อนไหวสัังคมของ
คนรุ่่�นใหม่่ นำำ�มาสู่่�การรวมกลุ่่�มคนที่่�แตกต่่างให้้มาอยู่่�ในบทสนทนาร่่วมกััน
เชื่่�อมโยงข้้ามเครืือข่่ายทางสัังคมที่่�หลากหลาย การสนทนาเกี่่�ยวกัับการเมืือง
ได้้สร้้างโอกาสขยายเครืือข่่าย และเอื้้�อให้้ผู้้�ที่่�ตื่่�นตััวทางการเมืืองได้้เชื่่�อมต่่อกัับ
ผู้้�มีีประสบการณ์์ด้้านอื่่�น ๆ จนเชื่่�อมไปสู่่�การชุุมนุุมประท้้วงในพื้้�นที่่�จริิง
การปิิดกั้้�นพื้้�นที่่�การเมืืองในโลกความจริิงผลัักไสให้้พลเมืืองไทยผู้้�ตื่่�นตััวทาง
การเมืืองเลี่่�ยงไปแสดงความคิิดเห็็นและเคลื่่�อนไหวในโลกออนไลน์์มากขึ้้�น
(อััจฉรา รัักยุุติธิ รรม. 2562) เช่่นเดีียวกัันกัับบรรยากาศการเคลื่่�อนไหวทั่่�วโลก
ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา ที่่�ปรากฏว่่าสื่่�อสัังคมออนไลน์์ได้้กลายเป็็นปริิมณฑล
สาธารณะ (public sphere) เครืือข่่ายข้้อมููลข่่าวสารในโลกออนไลน์์ได้้กลายมา
เป็็นพลัังสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่�อนสัังคม (Miller. 2562) แม้้ว่า่ จะมีีบางคนวิิจารณ์์
ว่่าโลกออนไลน์์ไม่่ได้้หมายความว่่าจะเป็็นการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองที่่�
แท้้จริิง (Gladwell. 2010) ออนไลน์์เป็็นเพีียง “มายาภาพของระบอบ
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ประชาธิิปไตย” (Hindman. 2008) ก็็ตาม แต่่พื้้�นที่่�ออนไลน์์ได้้กลายมาเป็็นที่่�
พื้้�นที่่�ที่่�สามของการเคลื่่�อนไหว ที่่� “ปราศจากอำำ�นาจการควบคุุมแบบ
สมบููรณ์์ของรััฐ” (Soja. 1996) จนพื้้�นที่่�ออนไลน์์ได้้กลายมาเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�คััญ
ของการศึึกษาในสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ในปััจจุุบััน
โลกออนไลน์์ได้้เปลี่่�ยนการสื่่�อสารแบบกลุ่่�ม (คืือพููดครั้้�งหนึ่่�ง
คนฟัังอาจมีี 3-4 คน จนไปถึึงประเทศและโลก) เป็็นกลไกที่่�ลดข้้อจำำ�กััด
การสื่่�อสารแบบเดิิม (เช่่น คุุยโทรศััพท์์กัันสองต่่อสอง หรืืออ่่านบทความบน
หนัังสืือพิิมพ์์ที่่�เป็็นการสื่่�อสารแบบกลุ่่�มแลกเปลี่่�ยนสนทนา (group interactive)
ที่่�สร้้างศัักยภาพใหม่่ให้้กัับเรา Miller เรีียกว่่า “สภาวะความเป็็นสัังคมที่่�ปรัับ
ระดัับได้้” (scalable sociality) เป็็นอีีกด้้านของการสื่่�อสารแบบใหม่่ การสื่่�อ
สารผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์เป็็นเรื่่�องทางสัังคมและดำำ�รงอยู่่�ภายใต้้บริิบทของ
ความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจและวััฒนธรรม การสื่่�อสารผ่่านเครืือข่่ายทาง
สัังคมออนไลน์์ได้้เข้้ามาเสริิมสร้้างความสามารถที่่�จะยกระดัับ หรืือเปลี่่�ยน
ความสััมพัันธ์์ที่่�มีี หรืือจะมีีได้้ (จากสองสามคน ไปหาคนเรืือนแสนเรืือนล้้าน)
ผ่่านปฏิิบััติิการของการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันยุุคดิิจิิทััล (Miller. 2016)
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มานุุษยวิิทยาดิิจิิทััล (Digital Anthropology) มุ่่�งศึึกษาผลพวง
ของพื้้�นที่่�สัังคมออนไลน์์ที่่�มีีหรืือก่่อเกิิดวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต (ใหม่่เก่่า) ของ
มนุุษย์์ในโลกยุุคปััจจุุบันั ซึ่่�งเป็็นการศึึกษา “การใช้้” และ “ไม่่ใช้้” สัังคมออนไลน์์
ของมนุุษย์์ในแต่่ละสัังคมและวััฒนธรรมจนไปถึึงชนชั้้�น กลุ่่�มศาสนา ภาษา
ชาติิพัันธุ์์� ที่่�มีีวิิถีีของการดำำ�รงชีีพแตกต่่างกััน อัันเป็็นการวิิเคราะห์์ในเชิิง
เปรีียบเทีียบข้้ามวััฒนธรรม (Cross-Cultural Comparison) โดย Miller
ศึึกษาสัังคมออนไลน์์ผ่่านเนื้้�อหาและความสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�ก่่อตััวขึ้้�นใน
พื้้�นที่่�ออนไลน์์ (Miller. 2016)
	พื้้�นที่่�ออนไลน์์อาจมีีหลากหลายดัังที่่�เราเรีียกกัันว่่าแพลตฟอร์์ม
(Platform) ทว่่า กลไกสำำ�คััญที่่�อยู่่�ข้้างหลัังนั้้�น คืือ ความสััมพัันธ์์และเนื้้�อหา
เรื่่�องราวที่่�ผู้้�คนบอกกล่่าว สื่่�อสาร ปฏิิสััมพัันธ์์กัันผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ในแง่่นี้้�เองที่่�การศึึกษาพื้้�นที่่�ออนไลน์์ของนัักมานุุษยวิิทยาดิิจิิทััล จึึงแตกต่่าง
และท้้าทายงานศึึกษาของนัักสื่่�อศึึกษา (Media use Studies) นอกจากจะให้้
ความสำำ�คััญต่่อศัักยภาพกระทำำ�การของมนุุษย์์ (Human Agency) โดยให้้
ความสนใจต่่ อ การพิิ จ ารณาบริิ บ ทของสัั ง คมวัั ฒ นธรรมที่่�แวดล้้ อ ม
ชีีวิิตประจำำ�วัันของบรรดา “ผู้้�ใช้้” เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเหล่่านั้้�นด้้วย การศึึกษา
แนวทางนี้้�จะช่่วยสร้้าง “ศัักยภาพ” ของการสื่่�อสารแบบใหม่่ให้้กัับเรา ซึ่่�ง
ความต่่างของการใช้้เป็็นเรื่่�องของศัักยภาพและความสามารถที่่�แตกต่่างกััน
ในเชิิงลึึก พื้้�นที่่�ออนไลน์์ยัังสร้้างศัักยภาพใหม่่ในการสื่่�อสารแบบกลุ่่�ม ไม่่ใช่่
แบบตััวต่่อตััวดั้้�งเดิิมที่่�คุ้้�นชิินให้้กัับมนุุษย์์ ด้้วยเหตุุที่่�เทคโนโลยีีได้้เปิิดพื้้�นที่่�
ให้้ “สร้้างสรรค์์” ให้้แก่่ผู้้�คน (Gladwell. 2010; Hindman. 2008; Miller. 2016)
บทความวิิจัยั ชิ้้�นนี้้�อาศััยกรอบการศึึกษามานุุษยวิิทยาดิิจิทัิ ลั ที่่�ให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับโลกดิิจิทัิ ลั ในฐานะความสััมพัันธ์์ของการสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ (Platform) ซึ่่�งการสื่่�อสารในโลกออนไลน์์ได้้ขยายปฏิิสััมพัันธ์์ของ
การสื่่�อสารและความสััมพัันธ์์ในฐานะพื้้�นที่่�สาธารณะที่่�แตกต่่างจากการ
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สื่่�อสารทางเดีียวอาทิิ โทรทััศน์์ โทรศััพท์์ วิิทยุุ ที่่�เป็็นการสื่่�อสารที่่�ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิด
การโต้้ตอบ (Haas and Lesc. 2013; Miller. 2016) บทความนี้้�ต้้องการตอบ
คำำ�ถาม ลัักษณะของภููมิทัิ ศั น์์ทางการเมืืองใหม่่บนโลกออนไลน์์ที่่�ก่อ่ ตััวในช่่วง
พ.ศ. 2560-2562 ผ่่านกลุ่่�มคนที่่�เลืือกพรรคอนาคตใหม่่ ที่่�นำำ�มาสู่่�ปฏิิบััติิการ
ทางการเมืื อ งในรูู ป แบบต่่ า ง ๆ ในพื้้�นที่่�ทวิิ ต เตอร์์ แ ละปฏิิ บั ั ติิ ก ารทาง
การเมืืองผ่่านการเลืือกตั้้�ง โดยใช้้วิิธีีการศึึกษาข้้อมููลในพื้้�นที่่�ออนไลน์์และ
การสััมภาษณ์์คนหลากหลายช่่วงอายุุเพื่่�อสร้้างคำำ�อธิิบายความเปลี่่�ยนแปลง
ภููมิิทััศน์์การเมืืองใหม่่ ๆ นี้้�

2. โลกสมมติและโลกความจริง หรือคือโลกเดียวกัน

	สัังคมบนโลกออนไลน์์ได้้สร้้างปรากฏการณ์์การเมืืองแบบใหม่่
ในเงื่่�อนไขที่่�สัังคมบนโลกออนไลน์์ ขึ้้�นอยู่่�หรืือปลุุกเร้้าอารมณ์์ของผู้้�คน
(Emotion) ที่่�สััมพัันธ์์กัับการเมืือง ณ ขณะนั้้�น การเมืืองก่่อนหน้้านี้้�เป็็น
การเมืืองของเสื้้�อสีีระหว่่างกลุ่่�มเสื้้�อแดงและกลุ่่�มเสื้้�อเหลืืองมาอย่่างยาวนาน
รวมถึึงการเกิิดรััฐประหาร 2 ครั้้�ง และมีีการเลืือกตั้้�งใน พ.ศ. 2562 3
(อภิิชาต สถิิตนิิรามััย ยุุกติิ มุุกดาวิิจิิตร และนิิติิ ภวััครพัันธุ์์�. 2556) นำำ�มาสู่่�
การสร้้างกระแสความนิิยมของพรรคอนาคตใหม่่ อาจกล่่าวได้้ว่่าช่่องทาง
การสื่่�อสารทางออนไลน์์ได้้เชื่่�อมประสานผู้้�คนในต่่างกาละและเทศะ ใน
ขณะเดีียวกัันก็็จำำ�แนกกลุ่่�มคนที่่�เข้้าถึึงสื่่�อในช่่องทางที่่�แตกต่่างกััน ส่่งผลต่่อ
ความคิิดความเชื่่�อทางการเมืืองของคนบนฐานความสััมพัันธ์์ของคนกลุ่่�ม
ต่่าง ๆ ในหลายสถานภาพ เช่่น อายุุ ถิ่่�นที่่�อยู่่� และรายได้้ ความแตกต่่างดัังกล่่าว
		อาจกล่าวได้ว่าเป็นการต่อสู้ของกลุ่มที่นิยมประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบ
(เสื้อแดง) และกลุ่มต่อต้านประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง ต้องการประชาธิปไตยแบบไทย
(เสือ้ เหลือง) ซึง่ ยังยืดเยือ้ มาถึงปัจจุบนั นี้ (ดูการอภิปรายเรือ่ งนีอ้ ย่างละเอียดในงาน, อภิชาต
สถิตนิรามัย ยุกติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวัครพันธุ์ 2556)
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อาจถืือว่่าเป็็นช่่องว่่างทางวััฒนธรรม มิิใช่่ช่่วงชั้้�นของอายุุอย่่างเดีียว ที่่�
สะท้้อนผ่่านเนื้้�อหาที่่�คนโพสต์์ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถที่่�จะอธิิบายปรากฎการณ์์
บนโซเชีียลมีีเดีียในสถานที่่�หนึ่่�ง ๆ เป็็นคำำ�อธิิบายที่่�ใช้้กัับโซเชีียลมีีเดีียได้้
ทั่่�วไปในแบบเหมารวม (Miller. 2562)
ความเปลี่่�ยนแปลงโลกออนไลน์์ถููกให้้ความหมายว่่าเป็็นโลก
สองใบ คืือ โลกสมมติิและโลกความจริิง แต่่ตอนนี้้�มีีหลัักฐานชััดเจนแล้้วว่่า
ไม่่มีีความแตกต่่างระหว่่างโลกสองใบนี้้� โลกออนไลน์์ก็็เป็็นจริิงพอ ๆ กัับ
โลกออฟไลน์์ โซเชีียลมีีเดีียกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตประจำำ�วัันมาก
เสีี ย จนการแยกสองโลกออกจากกัั น ในหนัั ง สืื อ ของ Miller (2562)
“พบหลัักฐานมากมายที่่�ชี้้�ว่า่ เราควรมองโซเชีียลมีีเดีียในฐานะพื้้�นที่่�ที่่�พวกเรา
หลายคนใช้้เวลาบางส่่วนของชีีวิิตในนั้้�น เป็็น “ชีีวิิตจริิง” ดัังนั้้�นการศึึกษา
โซเชีียลมีีเดีียจึึงเป็็นเรื่่�องทางสัังคมพอ ๆ กัับที่่�เป็็นเรื่่�องของการสื่่�อสาร
โซเชีียลมีีเดีียจึึงอยู่่�ในฐานะสถานที่่�อีีกแห่่งที่่�ผู้้�คนเข้้าไปใช้้ชีีวิิตเคีียงคู่่�ไปกัับ
ชีีวิิตในที่่�ทำำ�งานในบ้้านและในชุุมชน” (Miller. 2562) ที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดนี้้�คืือ
เพื่่�อที่่�จะมองคนกลุ่่�มต่่าง ๆ แสดงออกทางการเมืืองและตััวตนในโลก
ออนไลน์์ผ่่านการศึึกษาความคิิดและประสบการณ์์ ที่่�เป็็นตััวกำำ�หนดทิิศทาง
ความคิิดและปฏิิบัติั กิ ารในชีีวิติ ในมิิติต่ิ า่ ง ๆ ซึ่่�งโลกทางการเมืืองของทั้้�งสองมิิติิ
มิิได้้แยกออกจากกัันเป็็นสองด้้านอย่่างที่่�เข้้าใจกััน (อรรถจัักร์์ สััตยานุุรัักษ์์.
2559) แต่่เป็็นโลกเดีียวกััน (Miller. 2562) ซึ่่�งจะเข้้าใจผ่่านประเด็็นและ
ข้้อถกเถีียงของกลุ่่�มคนต่่าง ๆ ที่่�มีีทั้้�งเห็็นปะทะประสานทางความคิิดในโลก
ออนไลน์์ สะท้้อนภููมิิทััศน์์ทางการเมืืองของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�หล่่อมหลอม
มาภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�แตกต่่างกััน
จากการเปลี่่�ยนเปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์ทางการเมืืองที่่�สำำ�คััญ ที่่�
ส่่งผลให้้พื้้�นที่่�ออนไลน์์กลายเป็็นสนามของปฏิิสััมพัันธ์์ทางการเมืืองภายใต้้
วััฒนธรรมการใช้้สื่่�อของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อแสดงออกทางการเมืืองใน

การเมืองดิจิทัล : การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน
ชัยพงษ์ สำ�เนียง

หลายมิิติิในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา และยิ่่�งทวีีความสำำ�คััญในการเลืือกตั้้�ง
24 มีีนาคม 2562 ที่่�ปรากฎออกมาในการเลืือกพรรคอนาคตใหม่่ และ
พรรคพลัั ง ประชารัั ฐ ที่่�แสดงให้้ เห็็ นถึึ ง ความสำำ �คั ั ญของพื้้�นที่่�ออนไลน์์
ที่่�ได้้กลายเป็็นพลัังทางการเมืือง แต่่ว่่าเรากลัับเข้้าใจความหมายหมายและ
ความสำำ�คัญ
ั ของพื้้�นที่่�นี้้�น้้อยมาก (ชััยพงษ์์ สำำ�เนีียง. 2563) ยิ่่�งในเรื่่�องการเมืือง
ที่่�จะส่่งผลในอนาคตกลัับมีีงานศึึกษาในสัังคมไทยไม่่มากนััก ในที่่�นี้้�จะพยายาม
ทำำ�ความเข้้าใจพลัังทางการเมืืองของคนกลุ่่�มใหม่่กลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�แสดงออกทาง
การเมืืองและตััวตนในโลกออนไลน์์ด้ว้ ยแนวคิิดเรื่่�องการก่่อตััว (Emergence)
ของคนกลุ่่�มใหม่่นี้้�ภายใต้้เงื่่�อนไข (Contingency) ของการเปลี่่�ยนโครงสร้้าง
ทางสัังคมที่่�ส่่งผลให้้คนส่่วนหนึ่่�งกลายเป็็นผู้้�ประกอบการทางการเมืืองและ
เศรษฐกิิจ ด้้วยการพยายามเข้้ามาช่่วงชิิงพื้้�นที่่�ทางการเมืืองบนโลกออนไลน์์
ในฐานะพื้้�นที่่�ของการช่่วงชิิงความหมาย การต่่อสู้้�และต่่อรองประเด็็นปััญหา
เกี่่�ยวกัับการปรัับเปลี่่�ยนความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจตามแนวความคิิดของกรััมชีี
(War of Position) ซึ่่�งหมายถึึงจุุดปะทะหรืือจุุดตััดในการต่่อสู้้�ระหว่่างพลััง
อำำ�นาจต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความชอบธรรมของตนในประเด็็นเหล่่านั้้�น (Gramsci.
1985)
นอกจากนี้้� โลกออนไลน์์ยั ั ง เชื่่�อมโยงกัั บ การบริิ โ ภคของคน
กลุ่่�มต่่าง ๆ ในโลกออนไลน์์ในลัักษณะการสร้้างตััวตน เพื่่�อสื่่�อสารกัับผู้้�คน
ทั้้�งในโลกจริิงและโลกเสมืือน ที่่�มีีอิิสระหลุุดพ้้นจากพัันธการของสัังคม
ออฟไลน์์ ในที่่�นี้้�จึึงพยายามทำำ�ความเข้้าใจภููมิทัิ ัศน์์ทางการเมืืองของคนกลุ่่�ม
ใหม่่ ๆ ผ่่านปฏิิบัติั ิการในโลกออนไลน์์ผ่่านแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ ที่่�สััมพัันธ์์กัับ
อายุุและโลกทััศน์์ที่่�หลากหลาย ซึ่่�งงานที่่�ศึึกษาการเมืืองดิิจิิตอล (digital
politics) ผ่่านการทบทวนแนวคิิดทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจว่่า
อำำ�นาจทางการเมืือง การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองของผู้้�กระทำำ�การทาง
การเมืือง ซึ่่�งแตกต่่างจากการศึึกษาการเมืืองเชิิงสถาบััน เพราะการมอง
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การเมืืองในทำำ�นองนั้้�น ส่่งผลให้้การเมืืองขาดมิิติิที่่�หลากหลาย นำำ�มาสู่่�มายา
คติิและตกอยู่่�ภายใต้้กัับดัักคู่่�ตรงข้้ามที่่�ไม่่สามารถอธิิบายความเปลี่่�ยนแปลง
ทางการเมืืองอย่่างรอบด้้าน ส่่วนการให้้ความสนใจปฏิิบััติิการของปััจเจกใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�ปรัับเปลี่่�ยนนิิยามความหมาย อารมณ์์ความรู้้�สึึกและสำำ�นึึก
ทางการเมืือง จะช่่วยให้้เราเข้้าใจปฏิิสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจในอีีกรููปแบบหนึ่่�ง
เพื่่�อให้้เข้้าใจการเมืืองอย่่างลุ่่�มลึึกขึ้้�น (ชััยพงษ์์ สำำ�เนีียง. 2562)
การศึึกษาในแนวนี้้�ช่่วยให้้ไม่่มองการเมืืองแบบตีีขลุุม เหมารวม
เช่่น เมื่่�อเป็็นคนชั้้�นกลางแล้้วย่่อมมีีสำ�นึ
ำ กึ แบบใหม่่ มีีมุมุ มองต่่อชีีวิติ การเมืือง
ฯลฯ แบบใหม่่ เราจึึงต้้องตั้้�งคำำ�ถามว่่าคนชั้้�นกลางกลุ่่�มใด อยู่่�ภายใต้้เงื่่�อนไขไหน
แล้้วเปลี่่�ยนจริิงหรืือไม่่ บนฐานอะไร เพราะแต่่ละกลุ่่�มภายใต้้ “ร่่มเงาคน
ชั้้�นกลาง/คนกลุ่่�มใหม่่” แต่่สามารถแยกย่่อยได้้มากมาย ไม่่เหมืือนกัันใน
แต่่ละพื้้�นที่่�และเวลา การตีีขลุุมเหมารวมเพื่่�ออธิิบายสำำ�นึึกทางการเมืือง
รสนิิยม ความรู้้�สึึกจึึงทำำ�ให้้ความเข้้าใจพร่่าเลืือนและอธิิบายอะไรไม่่ได้้
แต่่การอธิิบายผู้้�ประกอบการทางการเมืืองข้้างต้้นทำำ�ให้้เห็็นปฏิิบััติิการของ
ผู้้�คนที่่�เข้้าไปในสนามการเมืืองในบทบาทต่่าง ๆ ทั้้�งการเมืืองผ่่านการเลืือกตั้้�ง
และการสร้้างความสััมพัันธ์์ของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ อย่่างหลากหลายผ่่านปฏิิบัติั ิ
การทางเมืืองในโลกออนไลน์์ของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เข้้าใจการเมืืองดิิจิทัิ ลั
ในสัังคมไทยให้้มากขึ้้�น (ชััยพงษ์์ สำำ�เนีียง. 2562)
การเลืือกผู้้�แทนของประชาชนย่่อมขึ้้�นอยู่่�กัับสายสััมพัันธ์์ใน
หลายมิิติิ ที่่�สามารถให้้ประโยชน์์เฉพาะหน้้า ระยะยาว อำำ�นาจต่่อรองแก่่
พวกเขาได้้ ม ากหรืื อ น้้ อ ย ล้้ ว นมีี ปั ั จ จัั ย ที่่�แตกต่่ า งกัั น ของแต่่ ล ะบุุ ค คล
และที่่�สำำ�คัญ
ั การสร้้างกลุ่่�ม สามารถสร้้างอำำ�นาจในการต่่อรองให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น
ด้้วย เพราะการมีีกลุ่่�มหมายถึึงมีีเครืือข่่ายที่่�แปรมาเป็็น “ฐานคะแนน” ในอดีีต
การเลืือกตั้้�งขึ้้�นอยู่่�กัับความสััมพัันธ์์แบบใดแบบหนึ่่�ง เช่่น ระบบอุุปถััมภ์์ ที่่�มีี
ความสัั ม พัั น ธ์์ เชื่่�อมโยงกัั บ ภาคการผลิิ ต ที่่�มีี “ความเปราะบาง” และ
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“ไม่่รอบด้้าน” เหมืือนระบบอุุปถััมภ์์เดิิม แต่่ระบบใหม่่นี้้�มีี “ความยืืดหยุ่่�น”
และทำำ�ให้้ผู้้�ใต้้อุุปถััมภ์์มีีอำำ�นาจต่่อรองมากขึ้้�น (อคิิน รพีีพััฒน์์. 2527; อมรา
พงศาพิิชญ์์. 2539)

3. พื้นที่ออนไลน์กับการสร้างวาระทางการเมืองใหม่

การศึึกษาการเมืืองของสัังคมไทยมีีความเปลี่่�ยนแปลงมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่การศึึกษาการเมืืองชาวนาในฐานะของการต่่อต้้าน การเมืือง
ในชีีวิิตประจำำ�วััน การเมืืองของเครืือข่่ายของขบวนการเคลื่่�อนไหว และ
การเมืืองของอััตลัักษณ์์ ในส่่วนนี้้�ต้้องการชี้้�ให้้เห็็นพลวััตของการศึึกษา
การเมืืองที่่�มุ่่�งเน้้นการศึึกษาปฏิิบััติิการของผู้้�คนในลัักษณะต่่าง ๆ แต่่เน้้น
การศึึกษาในฐานะกายภาพที่่�มีีองคาพยพชััดเจนในพื้้�นที่่�กายภาพ ซึ่่�งแนวทาง
ข้้างต้้นเป็็นรากฐานของการเมืืองดิิจิิตอลที่่�ไม่่ได้้นิิยามในระนาบพื้้�นผิิว
ซึ่่�งรากฐานเหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้เราเข้้าใจพลวััตของการศึึกษาการเมืืองดิิจิิตอล
ต่่อไป
ขณะเดีียวกัันสื่่�อทางสัังคมได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�สร้้างประสบการณ์์
ร่่วมกัันของผู้้�ต้้องการเห็็นการเปลี่่�ยนแปลง พวกเขามาอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นชุุมชน
และขยายขอบเขตการเคลื่่�อนไหวจากร่่างกายมนุุษย์์ไปสู่่�ร่า่ งกายที่่�ไม่่ใช่่มนุุษย์์
เป็็นสื่่�อดิิจิทัิ ลั ที่่�ให้้ภาพ เสีียง และแบบจำำ�ลองเสมืือนจริิง ทำำ�ให้้ร่า่ งกายมนุุษย์์
ที่่�ปรากฏในสื่่�อสัังคมออนไลน์์มีสี ถานะ “เหนืือมนุุษย์์” คืือ ให้้ภาพ แสง เสีียง
จัังหวะ ตลอดจนความสมจริิงที่่�เร้้าอารมณ์์ความรู้้�สึึก ทำำ�ให้้เกิิดอารมณ์์ที่่�
เชื่่�อมต่่อกัันระหว่่างผู้้�คนที่่�หลากหลาย นำำ�ไปสู่่�การเคลื่่�อนไหวในประเด็็น
ต่่างๆ (Hynnä, Lehto and Paasonen. 2019) การต่่อสู้้�ทางการเมืืองได้้เข้้าไป
อยู่่�ในพื้้�นที่่�ออนไลน์์มากขึ้้�น อีีกทั้้�งกลุ่่�มคนที่่�เคลื่่�อนไหวก็็เป็็นคนกลุ่่�มใหม่่ที่่�
ก่่อตััวขึ้้�นมาในโลกออนไลน์์ภายใต้้ความเปลี่่�ยนแปลงของเครื่่�องมืือต่่าง ๆ
พื้้�นที่่�ออนไลน์์ได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�ใหม่่ที่่�มีีการต่่อสู้้�แย่่งชิิงและให้้ความหมายที่่�
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หลากหลาย โดยพื้้�นที่่�ออนไลน์์ได้้เปลี่่�ยนนิิยามและการแสดงออกทางการ
เมืืองลงให้้เหลืือเพีียงสิ่่�งที่่�เราเห็็นได้้จากการสัังเกตการใช้้โซเชีียลมีีเดีียของ
ผู้้�ให้้ข้้อมููลการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลอย่่างมากจากความ
สััมพัันธ์์ทางสัังคมในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ความสััมพัันธ์์ส่่วนบุุคคลคืือปััจจััยหลัักที่่�
ส่่งอิิทธิิพลต่่อการมีีส่่วนร่่วมและการกระทำำ�ทางการเมืืองบนโลกออนไลน์์
(Marin. 2011) การเมืืองกลายเป็็นเรื่่�องที่่�มองไม่่เห็็น และการถกเรื่่�องการเมืือง
ก็็จำำ�กััดในพื้้�นที่่�ส่่วนตััวและที่่�สนิิทสนมกััน เฉพาะในพื้้�นที่่�ที่่�คนใช้้บััญชีีปลอม
หรืือนามแฝงเท่่านั้้�นที่่�เราจะพบการแสดงความเห็็นทางการเมืืองอย่่างตรงไ
ปตรงมาได้้ อีีกทั้้�ง โลกออนไลน์์ได้้สร้้างบรรทััดฐานทางสัังคมที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อ
การที่่�คนคนหนึ่่�งจะตััดสิินใจอภิิปรายเรื่่�องการเมืือง โลกโซเชีียลมีีเดีียมัักเป็็น
หนทางที่่�คนปฏิิสััมพัันธ์์และปฏิิสัังสรรค์์กัันในกลุ่่�มเล็็ก ๆ โซเชีียลมีีเดีียได้้
กลายมาเป็็นพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการทางการเมืืองในอีีกพื้้�นที่่�หนึ่่�ง (Miller. 2562)
จะเห็็นได้้ว่า่ ความเปลี่่�ยนแปลงของการศึึกษากลุ่่�มคนทางการเมืือง และพื้้�นที่่�
ทางการเมืืองมีีความเปลี่่�ยนแปลงมาอย่่างต่่อเนื่่�องภายใต้้บริิบทของสัังคม
ในขณะนั้้�น จากสัังคมชาวนาสู่่�สัังคมผู้้�ประกอบการ และการไร้้ตััวตนในโลก
ออนไลน์์ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นภููมิิทััศน์์การเมืืองที่่�เปลี่่�ยนไป
การเมืืองไม่่ใช่่แค่่เรื่่�องในสภาหรืือเรื่่�องของผู้้�นำำ�ประเทศเท่่านั้้�น
ยิ่่�งในยุุคที่่�เทคโนโลยีีรวมทั้้�งสื่่�อออนไลน์์ นัักการเมืืองหรืือผู้้�นำำ�มวลชนต่่าง
ก็็ต้อ้ งหาช่่องทางการสื่่�อสารที่่�ไว้้วางใจได้้ เพื่่�อสื่่�อสาร ทำำ�ความเข้้าใจทุุกเรื่่�อง
กัับประชาชนและมวลชนของตน ซึ่่�งสื่่�อสัังคมออนไลน์์อย่่างทวิิตเตอร์์
ถืือเป็็นอัันดัับหนึ่่�งที่่�นิิยมใช้้เป็็นช่่องทางการสื่่�อสาร ผู้้�ใช้้งานทวิิตเตอร์์เพิ่่�ม
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยวััตถุุประสงค์์การใช้้งานที่่�แตกต่่างกัันไป โดยส่่วนใหญ่่
ทวิิตเตอร์์เป็็นหนึ่่�งในหลาย ๆ วิิธีีที่่�คนไทยนิิยมใช้้ในการติิดตามเรื่่�องราว
ข่่าวสารและบทสนทนาสาธารณะ รวมถึึงใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้างชุุมชน
ออนไลน์์ด้ว้ ย โดยบทความเรื่่�อง “Twitter ทำำ�ไมถึึงยัังสามารถครองใจผู้้�ใช้้งาน
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ทั่่�วโลก” (18 มีีนาคม 2019 อ้้างอิิง : positioning) ซึ่่�งเผยแพร่่ในเว็็บไซต์์
bangkokbanksme.com บอกวิิธีีการใช้้งานทวิิตเตอร์์ของชาวไทยไว้้ด้้วย
การพิิมพ์์แฮชแท็็ก (#) ยอดนิิยมที่่�ติิดเทรนด์์แล้้วกดติิดตาม ซึ่่�งตอนนี้้�ใน
โลกของสัังคมออนไลน์์ นี่่�เป็็นหนึ่่�งในหลาย ๆ วิิธีีที่่�คนไทยนิิยมใช้้ใน
การติิ ด ตามเรื่่�องราวข่่ า วสารและบทสนทนาสาธารณะ ดัั ง นั้้�น ตอนนี้้�
ทวิิตเตอร์์จึึงเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นบทสนทนาและกระแสสัังคม
บนสื่่�อออนไลน์์ในประเทศไทย ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับละคร วงการบัันเทิิง
ดารา หรืือเหตุุบ้้านการเมืือง โดยเฉพาะที่่�ต้้องเรีียกว่่าเป็็นปรากฏการณ์์ได้้
เช่่นกััน เมื่่�อทุุก Hashtag บนเทรนด์์ทวิิตเตอร์์ของประเทศไทย ที่่�ไม่่ใช่่แค่่
Top 5 แต่่ทะลุุไปถึึง Top 12 ต่่างเป็็นเรื่่�องราวเดีียวกัันทั้้�งหมด ซึ่่�งเป็็น
กระแสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถานการณ์์ทางการเมืืองที่่�เกิิดขึ้้�น
ขณะที่่� Tag เกี่่�ยวกัับการเมืืองที่่�เป็็นกระแสแรง ๆ ในขณะนั้้�น
แต่่ก็็จะเป็็นกระแสอยู่่�แค่่ช่่วงระยะเวลาหนึ่่�งเท่่านั้้�น จะไม่่ค่่อยติิดเทรนด์์
แบบข้้ามวััน หรืือติิดพร้้อมกัันครั้้�งละหลายๆ Tag เหมืือนกัับในกรณีีนี้้�โดย
#ทรงพระสเลนเดอร์์ กลายเป็็นกระแสมาแรงติิดเทรนด์์ทวิิตเตอร์์ของไทย
ข้้ามคืืน หลัังจากที่่�ทููลกระหม่่อมหญิิงฯ ได้้เข้้าไปตอบคอมเมนต์์คนเข้้ามา
ให้้กำำ�ลัังใจว่่าให้้อวยพรว่่า “ทรงพระสเลนเดอร์์” เกิิดภายใต้้บริิบทของ
พรรคไทยรัักษาชาติิที่่�เสนอทููลกระหม่่อมหญิิงอุุบลรััตนราชกััญญาเป็็น
แคนดิิเดตนายกรััฐมนตรีี ท่่ามกลางเสีียงวิิพากษ์์วิิจารณ์์จากฝ่่ายต่่าง ๆ
และในดึึ ก ของวัั น ที่่� 8 กุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2562 ที่่�มีี พ ระราชโองการไม่่ ใ ห้้
ทููลกระหม่่อมฯ เล่่นการเมืือง4 และผู้้�คนเข้้าไปให้้กำำ�ลัังใจในอิินสตาแกรม
(Instagram) ซึ่่�งพื้้�นที่่�นี้้�เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ทููลกระหม่่อมใช้้แสดงวิิถีีชีีวิิตที่่�ผู้้�คนให้้
ความหมายว่่าท่่าน “ใกล้้ชิิดประชาชนและล้ำำ��สมััย”
		ดูรายละเอียดพระราชโองการใน https://www.lapluangprangchannel.com/?p=11405
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นอกจากนั้้�น ยัังตามมาด้้วยหลากหลาย Hashtag ทั้้�งเรื่่�อง
ของการเลืือกตั้้�ง และตััวพรรคอย่่างไทยรัักษาชาติิก็ติ็ ดิ เทรนด์์แบบข้้ามคืืนด้้วย
เช่่นกััน ที่่�สำำ�คััญไม่่ได้้มีีเฉพาะ Hashtag ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องราวการเมืือง
โดยตรงเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีการเชื่่�อมโยงเรื่่�องราวไปกัับตััวละครของภาพยนตร์์
ซููเปอร์์ฮีีโร่่ต่่าง ๆ เช่่น #แม่่มาแล้้วธานอส #Captain Marvel, #End Game
หรืือแม้้แต่่ซี่่�รีส์ี ดั์ งั อย่่าง #Game of Thrones ทำำ�ให้้เรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับการเมืือง
ซึ่่�งคนไทยส่่วนใหญ่่อาจจะมองว่่าน่่าเบื่่�อหรืือไม่่ให้้ความสนใจมากนััก กลาย
เป็็นกระแสที่่�ได้้รับั ความสนใจจากวงกว้้างเป็็นอย่่างมากในช่่วงเวลานี้้� (Brand
Buffet. 2562)
แต่่ในขณะเดีียวกัันกลุ่่�มอนุุรัักษ์์นิิยมและผู้้�สููงอายุุที่่�หวั่่�นเกรง
กระแสของคนรุ่่�นใหม่่ ก็็ได้้มีีการแชร์์ข้้อความในพระราชโองการผ่่านไลน์์
และเฟสบุ๊๊�คกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อตอกย้ำำ��คุุณค่่าและถ้้อยคำำ�ของพระราชโองการ
ฉบัับนั้้�น ซึ่่�งเป็็นจุุดพลิิกผัันให้้กลุ่่�มอนุุรัักษ์์นิิยมที่่�ยัังลัังเลใจว่่าจะเลืือกพรรค
ประชาธิิปััตย์์ พรรคเสรีีรวมไทยหัันมาเลืือกพรรคพลัังประชารััฐที่่�นำำ �โดย
พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา อย่่างถล่่มทลาย ทำำ�ให้้พรรคพลัังประชารััฐ
สามารถชนะเลืือกตั้้�งทั้้�งในเขตภาคใต้้ ภาคกลาง และกรุุงเทพฯ ที่่�ถืือว่่าเป็็น
“เขตวััฒนธรรมไทย” และเป็็นฐานที่่�มั่่�นของกลุ่่�มอนุุรัักษ์์นิิยม อีีกทั้้�งส่่งผล
ให้้พรรคประชาธิิปััตย์์ที่่�เคยเป็็นพรรคของกลุ่่�มอนุุรัักษ์์นิิยมพ่่ายแพ้้อย่่าง
ราบคาบ แม้้ แ ต่่ ใ นพื้้�นที่่�กรุุ ง เทพฯ ที่่�เป็็ น พื้้�นที่่�ฐานเสีี ย งสำำ �คั ั ญ พรรค
ประชาธิิปััตย์์กลัับไม่่ได้้รัับเลืือกตั้้�งแม้้แต่่ที่่�นั่่�งเดีียว5
		สนทนากั บ อาจารย์ ท่ า นหนึ่ ง ก่ อ นเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง มี ค วามคิ ด อนุ รั ก ษ์ นิ ย ม ที่ เ ห็ น ว่ า พรรค
ประชาธิปัตย์ไม่ใช่ทางเลือกแล้ว ส่วนพรรคอนาคตใหม่กับเพื่อไทยก็ไม่ใช่แนวทางที่ท่าน
เห็นด้วย จึงคิดจะเลือกพรรคเสรีรวมไทย แต่พอพระราชโองการฉบับนี้ออกมาได้หัน
ไปเลือกพรรคพลังประชารัฐที่ท่านเคยวิจารณ์และไม่เคยคิดว่าเป็นตัวเลือก โดยให้เหตุผลว่า
“ต้องการรักษาสถาบัน” แสดงให้เห็นว่าภายใต้การสร้างวาระทางการเมืองผ่านโลกออนไลน์
ได้ชักนำ�วาระทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวของแต่ละกลุ่มอย่างพลิกความคาดหมายจาก
การเมืองแบบเดิมที่ยึดโยงตัวบุคคลในพื้นที่มาเป็นการเมืองของอุดมการณ์มากขึ้น
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	ส่่วนเมื่่�อวัันที่่� 7 มีีนาคม 2562 เมื่่�อศาลรััฐธรรมนููญมีีคำำ�ตััดสิิน
ให้้ยุุบพรรคไทยรัักษาชาติิ จากเหตุุการณ์์เมื่่�อวัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ ที่่�ทางพรรค
ได้้เสนอชื่่�อทููลกระหม่่อมหญิิงอุุบลรััตนราชกััญญา สิิริิวััฒนาพรรณวดีี
เป็็นเคนดิิเดตนายกรััฐมนตรีีของพรรค แฮชแทค #ยุุบให้้ตายก็็ไม่่เลืือกลุุง
ติิดเทรนด์์อัันดัับหนึ่่�งบนทวิิตเตอร์์ ซึ่่�งชาวเน็็ตเลืือกใช้้แฮชแทคนี้้�เพื่่�อแสดง
ความไม่่พอใจต่่อการกระทำำ�ที่่�พวกเขาเห็็นว่่าเป็็นความพยายามกำำ�จััดคู่่�แข่่ง
ทางการเมืือง นอกจากนี้้�ชาวเน็็ตยัังโพสข้้อความส่่งเสริิมให้้แต่่ละคนออกไป
ใช้้สิิทธิิเลืือกตั้้�ง และเมื่่�อสััปดาห์์ที่่�แล้้ว เมื่่�อพล.อ.ประยุุทธ์์กล่่าวว่่าตนมีีลููก
68 ล้้านคน ชาวเน็็ตก็็ต่่อต้้านผ่่านแฮชแทค #ใครลููกมึึง นอกจากนี้้�ระบบ
แฮชแทคยัังเป็็นระบบจััดระเบีียบข้้อมููลที่่�มวลชนเป็็นผู้้�จััดการ แฮชแทค
#เลืือกตั้้�งนอกราชอาณาจัักรติิดเทรนด์์ตลอดทั้้�งสััปดาห์์ในขณะที่่�ผู้้�มีีสิิทธิิ
เลืือกตั้้�งในต่่างประเทศแบ่่งปัันเรื่่�องราวอุุปสรรคที่่�พวกเขาต้้องพบเจอใน
การลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�ง ตั้้�งแต่่กรณีีบััตรเลืือกตั้้�งหาย บััตรเลืือกตั้้�งที่่�ลง
คะแนนแล้้วถููกไปรษณีีย์์ตีีกลัับ หรืือการต้้องยืืนรอกว่่าหลายชั่่�วโมงที่่�หน่่วย
เลืือกตั้้�ง และเมื่่�อวัันอาทิิตย์์ที่่�ผ่า่ นมา ชาวเน็็ตก็็ใช้้แฮชแทค #เลืือกตั้้�งล่่วงหน้้า
เพื่่�อเตืือนกัันและกัันถึึงอุุปสรรคที่่�อาจจะเกิิดได้้ในการไปเลืือกตั้้�งและข้้อควร
ระวัังต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่การบอกให้้เตรีียมตััวรอคิิวนาน ไปจนถึึงให้้ตรวจสอบว่่าตน
ได้้รัับบััตรเลืือกตั้้�งถููกเขตหรืือไม่่ นอกจากนี้้�ยัังมีีคำำ�แนะนำำ�ในการทำำ�ให้้
การไปเลืือกตั้้�งสะดวกสบายขึ้้�น เช่่นการแนะนำำ�ว่่าให้้ตรวจสอบข้้อมููลใน
แอพลิิเคชั่่�น Smart Vote ก่่อนไปถึึงคููหา และให้้กำ�ลั
ำ ังใจผู้้�ใช้้รายอื่่�น ๆ ที่่�ต้้อง
พบกัับการต่่อแถวรอเข้้าคููหาเป็็นเวลานานว่่าให้้ “นึึกถึึงหน้้าลุุงแล้้วรอต่่อไป”
คนรุ่่�นใหม่่ที่่�ใช้้ชีีวิิตอยู่่�กัับโลกออนไลน์์มาตลอดยัังเป็็นกลุ่่�มคนที่่�สามารถ
จััดการกัับข่่าวปลอมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่นเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� เมื่่�อมีีการลืือว่่า
พรรคอนาคตใหม่่จะยกเลิิกบำำ�นาญข้้าราชการ ชาวทวิิตเตอร์์ก็็สามารถ
แก้้ข่่าวนี้้�ได้้อย่่างรวดเร็็วและยัังมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องผ่่านฟัังก์์ชั่่�น
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retweet อีีกด้้วย ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีข้้อมููลถููกใส่่ลงไปในโลกออนไลน์์ก็็แทบจะ
มั่่�นใจได้้เลยว่่าจะมีีใครบางคนตรวจสอบว่่าข้้อมููลนั้้�นจริิงหรืือไม่่ (อัันนา
หล่่อวััฒนตระกููล. 2562)
นอกจากนี้้� วัันที่่� 28 มีีนาคม 2562 ในโลกออนไลน์์ เกิิดแฮชเเท็็ก
บััตรเกิิดใหม่่ในหีีบ ขึ้้�นอัันดัับ 1 เทรนด์์ทวิิตเตอร์์ไทย หลัังสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการเลืือกตั้้�ง (กกต.) แถลงผลคะแนนการเลืือกตั้้�ง ส.ส. 100%
อย่่างไม่่เป็็นทางการ แฮชเเท็็กบััตรเกิิดใหม่่ในหีีบ ขึ้้�นอัันดัับ 1 เทรนด์์
ทวิิตเตอร์์ประเทศไทย หลัังคณะกรรมการเลืือกตั้้�ง แถลงผลคะแนนการเลืือกตั้้�ง
ส.ส. 100% อย่่างไม่่เป็็นทางการ (WorkPoint news. 2562) ซึ่่�งปฏิิกิิริิยาที่่�
สะท้้อนผ่่านทวิิตเตอร์์แสดงให้้เห็็นถึึงความไม่่พอใจต่่อผลการเลืือกตั้้�ง
รวมถึึงการตั้้�งคำำ�ถามต่่อความไม่่โปรงใส่่ของคณะกรรมการเลืือกตั้้�งอีีกด้้วย
จะเห็็นว่่าพื้้�นที่่�ออนไลน์์ กรณีีของทวิิตเตอร์์ที่่�ไม่่สามารถระบุุตััวตนได้้
สื่่�อสารเป็็นวลีีสั้้�น ๆ ได้้เข้้ามาเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�คััญในการสื่่�อสารของคนรุ่่�นใหม่่
ที่่�สื่่�ออารมณ์์ความรู้้�สึึกคัับข้้องใจ ความกดดัันทางการเมืือง แม้้จะยัังไม่่
สามารถประเมิินได้้ว่่าจะนำำ�มาสู่่�การปฏิิบััติิการทางการเมืืองแบบอื่่�น ๆ
ในเวลาต่่อมาได้้มีกี ารประท้้วงในท้้องถนนจำำ�นวนมากกระจายทั่่�วทุุกภููมิภิ าค
ของประเทศ (กนกรััตน์์ เลิิศชููสกุุล. 2564) แต่่ทำำ�ให้้เปิิดโลกทางการเมืือง
ที่่�เหนืือการควบคุุมของรััฐ เช่่นการวิิพากษ์์ประเด็็นที่่�อ่่อนไหวต่่าง ๆ แสดง
ให้้เห็็นว่่าพื้้�นทวิิตเตอร์์ได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�ปลดปล่่อยของชาวทวิิภพที่่�รััฐยาก
จะจััดการ

4. ภูมิทัศน์การเมืองใหม่ของคนต่างรุ่นในพื้นที่ออนไลน์

	ภููมิิทััศน์์การเมืืองแบบใหม่่เกิิดภายเงื่่�อนไขที่่�ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง
ครั้้�งเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมากเป็็นประวััติิการณ์์ โดยเว็็บไซต์์ elect.in.th
รายงานว่่าจำำ�นวนผู้้�ใช้้สิิทธิิเลืือกตั้้�งครั้้�งแรกในการเลืือกตั้้�งทั่่�วไป ปีี 2554
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คิิดเป็็น 1.96% ของจำำ�นวนผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งทั้้�งหมด แต่่ในปีี 2562 จำำ�นวน
ผู้้�ใช้้สิทิ ธิิเลืือกตั้้�งครั้้�งแรกกลัับเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 13.74% ของจำำ�นวนผู้้�มีีสิทิ ธิิเลืือกตั้้�ง
ทั้้�งหมด (อัันนา หล่่อวััฒนตระกููล. 2562) คิิดเป็็นจำำ�นวนคนรุ่่�นใหม่่ 7.3 ล้้านคน
(ประชาชาติิธุรุ กิิจ มปป.) หากวิิเคราะห์์โดยยึึดจำำ�นวนผู้้�มีีสิทิ ธิิเลืือกตั้้�งที่่�ประกาศ
อย่่างเป็็นทางการปีี 2560 เป็็นฐานแล้้วหารด้้วยจำำ�นวน ส.ส. ทั้้�งหมด 500 คน
เราจะได้้คะแนนอยู่่�ที่่�ประมาณ 101,793 เสีียง ต่่อ ส.ส. 1 คน เมื่่�อนำำ�สัดั ส่่วน
คะแนนนี้้�ไปหารกัับจำำ�นวนผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งคนรุ่่�นใหม่่แล้้ว จะได้้จำำ�นวน ส.ส.
ถึึง 64 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 12.8 ของจำำ�นวน ส.ส. ทั้้�งหมดในสภาผู้้�แทนราษฎร
ในแง่่นี้้�จึึงเห็็นได้้ว่่ากลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่เป็็นฐานเสีียงสำำ�คััญในการเลืือกตั้้�งครั้้�งนี้้�
ที่่�พรรคการเมืืองต่่าง ๆ พยายามจะช่่วงชิิงคะแนนให้้ได้้ พรรคการเมืือง
ต่่าง ๆ เริ่่�มแข่่งขัันกัันออกมาชููจุุดขาย และนำำ�เสนอภาพลัักษณ์์คนรุ่่�นใหม่่
ของพรรคเพื่่�อดึึงคะแนนเสีียงจากผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งคนรุ่่�นใหม่่มากขึ้้�นนั่่�นเอง
(ปุุรวิิชญ์์ วััฒนสุุข มมป.) ซึ่่�งคนกลุ่่�มนี้้�หลายเป็็นฐานเสีียงที่่�สำำ�คััญของพรรค
อนาคตใหม่่ที่่�เสนอวาระใหม่่ ๆ ที่่�เข้้าถึึงความต้้องการของกลุ่่�มนี้้� เช่่น
การเลิิกเกณฑ์์ทหาร ปลดล็็อกผลพวงของ คสช. สร้้างสวััสดิิการที่่�เท่่าเทีียม
เป็็นต้้น อีีกทั้้�งพรรคอนาคตใหม่่มุ่่�งหาเสีียงผ่่านออนไลน์์ในรููปแบบต่่าง ๆ
ก่่อนยุุบพรรคมีีคนกดถููกใจในเพจพรรค 1,018,114 บััญชีี (Account) กดติิดตาม
พรรค 1,240,718 บััญชีี (พรรคอนาคตใหม่่ มมป.) รวมทั้้�งมีีเพจสาขาพรรค
ตามภููมิิภาคต่่าง ๆ อีีกจำำ�นวนมาก ซึ่่�งยุุทธศาสตร์์สู้้�บน “อากาศ” ที่่�พรรค
อนาคตใหม่่ใช้้เพื่่�อแย่่งชิิงฐานคะแนนของคนรุ่่�นใหม่่6 ขณะที่่�พรรคพลััง
ประชารััฐที่่�มีีแนวคิิดอนุุรัักษณ์์นิิยมในเฟซบุ๊๊�กพรรคถึึงวัันที่่� 30 เมษายน
2563 มีีคนกดถููกใจพรรคจำำ�นวน 179,189 บััญชีี กดติิดตามพรรค 192,325
บััญชีี (พรรคพลัังประชารััฐ มมป.) จะเห็็นได้้ว่่าพรรคพลัังประชารััฐเน้้นการ
หาเสีียงผ่่านเครืือข่่ายหััวคะแนน และใช้้กลยุุทธการเมืืองแบบเก่่าจึึงให้้ความ
สำำ�คััญกัับพื้้�นที่่�ออนไลน์์น้้อยกว่่าพรรคอนาคตใหม่่
		สัมภาษณ์รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันเป็นเลขาธิการพรรคก้าวหน้า
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นอกจากนี้้� การเติิ บ โตขึ้้�นของสื่่�อออนไลน์์ ใ หม่่ ๆ ที่่�เป็็ น
ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร ทำำ�ให้้ “การเมืืองในแบบพื้้�นผิิว” ลดความสำำ�คัญ
ั ลง
หรืือสามารถสื่่�อสารได้้เฉพาะบางกลุ่่�ม เช่่น บััญชีีผู้้�ในทวิิตเตอร์์ในไทยอย่่าง
รวดเร็็ว จาก 2.7 ล้้านบััญชีี ในปีี 2557 เป็็น 4.1 ล้้านบััญชีี ในปีี 2562
(บีีบีีซีีไทย 2562ก) รวมทั้้�งจำำ�นวนผู้้�ใช้้เฟซบุ๊๊�คที่่�เพิ่่�มขึ้้�นโดยใน พ.ศ. 2558
มีีบััญชีีผู้้�ใช้้จำำ�นวน 35 ล้้านบััญชีี (ไอทีี 24 ชั่่�วโมง 2558) แต่่ในปีี 2562
มีีบััญชีีผู้้�ใช้้จำำ�นวน 52 ล้้านบััญชีี7 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นมาเกืือบ 2 เท่่าในช่่วง 5 ปีี
ซึ่่�งเทคโนโลยีีข้้างต้้นนำำ�มาสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนผลการเลืือกตั้้�งในระดัับหนึ่่�ง
ที่่�ได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�แย่่งชิิงของของกลุ่่�มการเมืืองต่่าง ๆ โดยเฉพาะพรรค
อนาคตใหม่่ที่่� ได้้ ปรัับการหาเสีียงในระดัับพื้้�นผิิวที่่�ต้้องอาศััยเครืือข่่าย
ความสััมพัันธ์์ต่่าง ๆ ไปสู่่�การต่่อสู่่�ในพื้้�นที่่�ออนไลน์์ที่่�อาศััยความสััมพัันธ์์
ใหม่่ ๆ ที่่�แตกต่่างจากเดิิม และสามารถได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นจำำ�นวนมาก
อาจถืือว่่าภููมิทัิ ศั น์์การเมืืองแบบเดิิม ๆ ไม่่สามารถอธิิบายความเปลี่่�ยนแปลง
การเลืือกตั้้�ง (2562) นี้้�ได้้อย่่างรอบด้้านอีีกต่่อไป (ดููเพิ่่�มใน, McCargo. 2020)
ความเปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์ทางการเมืืองในทศวรรษ 2560 ไม่่ได้้
เป็็นเพีียงการต่่อสู้้�ของคนรุ่่�นใหม่่กัับคนรุ่่�นเก่่าในเชิิงอายุุ แต่่ภููมิิทััศน์์ที่่�
สำำ�คััญคืือ อุุดมการณ์์ที่่�เข้้ามาเป็็นตััวเชื่่�อมร้้อยคนกลุ่่�มต่่าง ๆ ให้้เข้้ามา
เคลื่่�อนไหว เช่่นการกำำ�เนิิดพรรคอนาคตใหม่่ได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�ของคนที่่�ต้้อง
การความเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งอายุุมากและอายุุน้้อย รวมทั้้�งเข้้ามาแทนที่่�พรรค
เพื่่�อไทยที่่�เน้้นการต่่อสู้้�ในเชิิงนโยบาย แต่่ไม่่ได้้มีอุี ดุ มการณ์์การเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ชััดเจน จากการสััมภาษณ์์ของสื่่�อและการลงพื้้�นที่่�ของผู้้�เขีียน ขอยกตััวอย่่าง
คนต่่างรุ่่�นหลากอายุุที่่�เข้้ามาสนัับสนุุนพรรคอนาคตใหม่่ดัังนี้้�

		https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-thailand/2019/09
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ชลธร8 อายุุ 23 ปีี เธอเป็็นล่่ามภาษาญี่่�ปุ่่�นที่่�มาร่่วมกิิจกรรม
ครบรอบ 1 ปีีพรรคอนาคตใหม่่ เล่่าว่่า เธอสนัับสนุุนธนาธร เนื่่�องจากว่่า
ในเวลานี้้�มัันมีีแค่่คนนี้้�แล้้วที่่�เหมาะสม และเป็็นทางออกที่่�ดีีที่่�สุุด การทำำ�งาน
นอกสภาคงเป็็นสิ่่�งที่่�คิิดว่่าเขาเลืือกแล้้วอาจจะเพราะอะไรก็็แล้้วแต่่ที่่�ทำำ�ให้้
เขาต้้องเลืือกอย่่างนั้้�น และก็็เคารพการตััดสิินใจ เพราะพรรคเขาก็็พููดถึึงว่่า
การลงถนนก็็ไม่่ใช่่ทางออกที่่�ดีีสุดุ มัันอาจจะเกิิดการสููญเสีียอย่่างที่่�เคยเกิิดขึ้้�น
ในอดีีต เธอมองว่่าการหนทางที่่�สุุดโต่่งมัันไม่่เกิิดประโยชน์์ ซึ่่�งต้้องยอมรัับว่่า
ในช่่วงที่่�เขาชุุมนุุมกััน ที่่�มีีสีีเสื้้�อ เสื้้�อแดง เสื้้�อเหลืือง “ตอนนั้้�นที่่�รู้้�ว่่าลุุงตู่่�
(พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา หััวหน้้าคณะรััฐประหาร คสช.) เข้้ามาคืือดีีใจมาก
รู้้�สึกึ ว่่ามัันสงบ แล้้วเราก็็อยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�มันั มีีการประทะกััน ไม่่รู้้�ว่า่ ตััวเอง
จะโดนลููกหลงเมื่่�อไหร่่ แต่่พออยู่่�มาเรื่่�อย ๆ ก็็โกงกัันแบบไม่่อาย” ในส่่วน
ของการประท้้วงในท้้องถนน เธอมองว่่าไม่่คุ้้�มและไม่่ควรทำำ� ซึ่่�งอาจจะเกิิด
การสููญเสีียมากขึ้้�น อาจจะไม่่ใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาเหมืือนแต่่ก่่อน ไม่่ก็็อาจจะเป็็น
กระสุุนจริิงอย่่างที่่�เคยมีีมาก็็ได้้
จากมุุมมองของชลธรเธอเห็็นว่่าการเมืืองควรจะอยู่่�ในระบบ
ไม่่ต้้องลงสู่่�ท้้องถนน การต่่อสู้้�แบบสุุดโต่่งไม่่ก่่อให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลง
ทางการเมืือง ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าก่่อนหน้้าที่่�เธอจะหัันมาให้้การสนัับสนุุนพรรค
อนาคตใหม่่ เธอเคยสนัับสนุุนการรััฐประหารมาก่่อน กล่่าวได้้ว่่า หลัังการ
รัั ฐ ประหาร พ.ศ. 2557 ต่่ อ เนื่่�องถึึ ง การบริิ ง านมาอย่่ า งยาวนานของ
พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา ได้้ทำำ�ให้้คนเปลี่่�ยนใจและเปลี่่�ยนข้้างทาง
การเมืืองจำำ�นวนมาก หรืืออาจเรีียกว่่าปรากฏการณ์์ “ตาสว่่าง”
	ส่่วนธีีระมีีอาชีีพเป็็นนัักประชาสััมพัันธ์์ เขารู้้�จักั พรรคอนาคตใหม่่
และตััดสิินใจเลืือก เนื่่�องจากเป็็นพรรคที่่�มีีอุดุ มการณ์์ชัดั เจน และอุุดมการณ์์นี้้�
ก็็มีีเพื่่�อประชาชนอย่่างแท้้จริิง เป็็นพรรคที่่�เห็็นคุุณค่่าของความเป็็นมนุุษย์์
		ชื่อในรายงานชิ้นนี้เป็นชื่อสมมติทั้งสิ้น
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ดููจากสมาชิิกพรรค หรืือ ส.ส. ที่่�เขารัับสมััครรัับเลืือกตั้้�งก็็เป็็นคนที่่�มาจาก
หลากหลายเชื้้�อชาติิ หลากหลายอาชีีพ หลากหลายเพศ และในอนาคต
ยัังคาดหวัังว่่าในอนาคตประเทศไทยจะดีีขึ้้�น แต่่คงไม่่ใช่่เร็็ว ๆ นี้้� เนื่่�องจากว่่า
เราได้้นายกฯ คนเก่่า ซึ่่�งเราเห็็นผลงานเค้้ามาแล้้ว 5 ปีี ที่่�ผ่่านมาดููจากที่่�
การให้้ แ นวคิิ ด วิิ ธี ี ก ารทำำ �มั ั น เอื้้�อแก่่ ป ระโยชน์์ น ายทุุ น มากกว่่ า คนใน
ประเทศ หรืือกรณีีของลุุงหนุ่่�ม ชาวปทุุมธานีีที่่�มีีอายุุกว่่า 67 ปีี ก็็มองใน
เชิิงอุุดมการณ์์เช่่นกัันว้้าพรรคอนาคตใหม่่ยึึดมั่่�นในระบอบประชาธิิปไตย
ที่่�ผู้้�นำำ�ต้้องมาจากการเลืือกตั้้�งและความยิินยอมจากประชาชน ซึ่่�งมีีความ
เหมาะสมตามประชาธิิปไตยและเป็็นไปตามวาระ เขามองว่่าธนาธรเป็็น
คนเดีียวที่่�เสนอตััวเองเข้้ามาเป็็นทางออกโดยที่่�ไม่่ต้้องให้้ผู้้�คนต้้องมา
เสีียเลืือดเสีียเนื้้�อ พรรคอนาคตใหม่่จึึงเป็็นตััวแทนของการต่่อสู้้�ในระบบ
สภาที่่�เป็็นการต่่อสู้้�ทางการเมืืองที่่�สููญเสีียน้้อยที่่�สุุด
อย่่างไรก็็ตาม ในส่่วนของการออกมาเคลื่่�อนไหวตามท้้องถนน
นั้้�น เขามองว่่าเคลื่่�อนไหวตั้้�งแต่่ปีี 2550 เห็็นถึึงความเสี่่�ยงในการที่่�ประชาชน
ออกมาเคลื่่�อนไหวในลัักษณะนี้้� หลายคนตาย หลายคนพิิการ ไม่่คุ้้�มค่่า
เอาชีีวิติ ไปเสี่่�ยง เล่่นการเมืืองในสภาดีีกว่่าสููญเสีียน้้อยกว่่า อีีกทั้้�ง เขาเห็็นว่่า
เด็็กรุ่่�นใหม่่มีคี วามรู้้�เยอะและหลากหลายกว่่าคนรุ่่�นเขา เนื่่�องจากการพััฒนา
ของเทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารที่่�หลากหลาย และนำำ�มา
คิิดต่่อยอดเองได้้ ว่่าควรจะเชื่่�ออะไรไม่่เชื่่�ออะไร แต่่ระบบการศึึกษาการเป็็น
ตััวสำำ�คััญที่่�จะกำำ�หนดวิิธีีคิิดของเด็็กรุ่่�นใหม่่เช่่นกััน9
ในกรณีีของมนตรีี ชายวััย 77 ปีี10 ที่่�ปรึึกษาบริิษััทด้้านพลัังงาน
ที่่�เคยให้้การสนัับสนุุนพรรคแนวสัังคมนิิยมอย่่างพรรคพลัังใหม่่ในช่่วงปีี
2518-2519 เขาเล่่าว่่า ตอนแรกไม่่รู้้�จัักปิิยบุุตร แสงกนกกุุล เลขาพรรค
		งาน ‘1 ปี อนาคตใหม่’ คึกคัก ผูร้ ว่ มกจิ กรรมหนุนทำ�งานในสภามากกว่าข้างนอก หวัน่ สูญเสีย
อีก https://prachatai.com/journal/2019/06/82866
10
		บทสัมภาษณ์นี้คัดมาจากประชาไทในงานอยู่ไม่เป็น เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2562 ที่ JJ Mall
9
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อนาคตใหม่่ และธนาธร เขาเห็็นว่่าทำำ�ไมอายุุ 40 กว่่า ๆ เก่่งกว่่าเราหลายเรื่่�อง
ทั้้�งที่่�เราก็็จัดั ว่่าเก่่งแล้้ว เช่่นเขาพููดเรื่่�อง BOI สิิทธิิพิเิ ศษต่่าง ๆ ที่่�เราให้้ต่า่ งชาติิ
ทำำ�ให้้เราสููญเสีีย 2 แสนล้้านบาทต่่อปีี เขาพููดเรื่่�องความไม่่เป็็นธรรมของ
กฎหมายโดยเฉพาะพวกองค์์กรอิิสระกลายเป็็นว่่ารััฐธรรมนููญที่่�ออกแบบ
ให้้มีีองค์์กรอิิสระนึึกว่่าจะ Balance แต่่กลัับดููดเลืือดยิ่่�งกว่่ายุุง อีีกประเด็็น
ที่่�สำำ�คััญคืือราชการไทยใหญ่่เทอะทะมากภาษีีที่่�เราเก็็บได้้เกืือบ 3 ล้้านล้้าน
ต้้องเอามาใช้้จ่่ายเรื่่�องนี้้� 40 ปีี นอกจากนี้้�การครอบงำ��ของทหารก็็เป็็น
อัันตราย
นอกจากนี้้� มนตรีียัังมองว่่าแนวคิิดพรรคตอนแรกตั้้�งดููเป็็นตััว
อัันตรายแต่่แท้้จริิงแล้้วก้้าวหน้้า ต้้องการเห็็นความเสมอภาคของผู้้�คน จึึงมีี
การแต่่งเรื่่�องป้้ายสีีว่่าเป็็นคอมมิิวนิิสต์์ สุุดท้้ายพรรคโดนยุุบโดนทำำ�ลาย
แนวคิิดของพรรคที่่�ก้้าวหน้้าเป็็นอัันตรายต่่อกลุ่่�มทุุนบางกลุ่่�ม อำำ�มาตย์์บางคน
จึึงมีีการสร้้างนิิยายทำำ�ลายล้้าง เขากล่่าวว่่าที่่�ชอบพรรคนี้้� นอกจากเรื่่�อง
อุุดมการณ์์แล้้วก็็เพราะถููกรัังแก
	ซึ่่�งเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับเกน ล่่ามภาษาญี่่�ปุ่่�นวััย 36 ปีีที่่�
สนใจการเมืืองตั้้�งแต่่สมััยเรีียนศิิลปศาสตร์์ธรรมศาสตร์์ แลกเปลี่่�ยนทาง
การเมืืองกัับเพื่่�อนมาตลอด เขาเห็็นว่่าเห็็นว่่าพรรคอนาคตใหม่่เป็็นพรรค
เดีียวที่่�กล้้าสู้้�เพื่่�อประชาชน ประชุุมสภาเห็็นชััดเจน มีีพรรคเดีียวที่่�กล้้าสวน
พ.ร.ก.โยกย้้ายกำำ�ลัังพล โดยเมื่่�อก่่อนเขาเคยอ่่านหนัังสืือ “รู้้�ทัันทัักษิิณ”
สมััยที่่�สนธิิ ลิ้้�มทองกุุล ทำำ�กิิจกรรมใหม่่ ๆ แต่่ด้้วยข้้อจำำ�กััดของข้้อมููล
ตอนนั้้�นมีีไม่่มาก อิินเทอร์์เน็็ตไม่่กว้้างเหมืือนทุุกวัันนี้้� ทำำ�ให้้รัับรู้้�ข้้อมููล
ด้้านเดีียวแล้้วก็็เชื่่�อไม่่ได้้ดูดู้ า้ นอื่่�น คนจึึงเห็็นว่่าทัักษิิณเป็็นนายทุุนที่่�เห็็นแก่่ตัวั
กอบโกยแต่่ผลประโยชน์์เข้้าตััวเอง สนธิิเคลื่่�อนไหวจนเกิิดรััฐประหาร 2549
ทัักษิิณต้้องออกนอกประเทศ แต่่ออกไปแล้้วบ้้านเมืืองแย่่กว่่าเดิิม เขาเริ่่�ม
ตั้้�งคำำ�ถามตั้้�งแต่่ตอนนั้้�น และตั้้�งมาเรื่่�อย ๆ ดููจากสถานการณ์์การเมืืองและ
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เรื่่�องคดีีความซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อประเทศในทางที่่�เลวร้้ายลง พรรคอนาคต
ใหม่่สำำ�หรัับเขาจึึงเป็็นตััวแทนของฝ่่ายก้้าวหน้้า และมีีอุุดมการณ์์ที่่�เด็็ดเดี่่�ยว
นอกจากนี้้�เกนยัังใช้้ทวิิตเตอร์์ในการสื่่�อสาร และรัับรู้้�ข้้อมููลต่่าง เขามองว่่า
ทวิิตเตอร์์ “มัันเร็็วกว่่าสื่่�ออื่่�น ๆ”
ไม่่ต่่างจากหลาย ๆ คนที่่�เลืือกพรรคอนาคตใหม่่เพราะเป็็นตััว
แทนของการเมืืองในเชิิงอุุดมการณ์์ รุ่่�งอรุุณ อาชีีพแม่่บ้้านเป็็นคนชั้้�นกลาง
ระดัับกลาง อายุุ 75 ปีี เธอเคยออกมาเรีียกร้้องเลืือกตั้้�งก็็ออกมาชุุมนุุม
เธอชอบพรรคอนาคตใหม่่เพราะมีีอุุดมการณ์์ที่่�ยึึดมั่่�นประชาธิิปไตย ซึ่่�งเธอ
มองว่่าคนอาจวิิจารณ์์ว่่าเขาแรง เขาแข็็ง เพราะสัังคมไทยไม่่เคยเจอพรรค
แบบนี้้�มาก่่อน จริิง ๆ แล้้วเป็็นพรรคประชาธิิปไตยทั่่�วไปที่่�ทั่่�วโลกมีี ซึ่่�งเมื่่�อก่่อน
เธอเคยเลืือกพรรคไทยรัักไทย เพื่่�อไทย เธอเล่่าว่่าผ่่านระบอบการเมืืองไทย
มาเยอะเพิ่่�งได้้เจอพรรคอนาคตใหม่่ที่่�โดนใจ เป็็นพรรคที่่�มีีอุดุ มการณ์์หนัักแน่่น
และให้้ประชาชนช่่วยสนัับสนุุนอุุดหนุุน อยู่่�ได้้เพราะประชาชนจริิง ๆ นอกจากนี้้�
เธอยัังเห็็นว่่าการรััฐประหารทำำ�ให้้ประเทศไม่่ก้้าวหน้้า
	ทั้้�งธีีระ ลุุงหนุ่่�ม มนตรีี เกน และรุ่่�งอรุุณต่่างเลืือกพรรคอนาคตใหม่่
จากจุุ ด ยืื น ทางการเมืื อ งในเชิิ ง อุุ ด มการณ์์ ใ นระบอบประชาธิิ ป ไตย ซึ่่�ง
ส่่ วนหนึ่่�งเกิิ ดจากการเข้้ าร่่ วมเคลื่่�อนไหวต่่ อสู้้�ในทางการเมืื องมาอย่่ าง
ยาวนาน อย่่างกรณีีของมนตรีีเคยสนัับสนุุนพรรคความคิิดฝ่่ายซ้้ายมาก่่อน
อีีกทั้้�งตััวของธนาธร จึึงรุ่่�งเรืืองกิิจ หััวหน้้าพรรคอนาคตใหม่่ก็็เป็็นตััวแทน
เชิิงสััญลัักษณ์์ของการต่่อสู้้�ในระบบที่่�มีีอุุดมการณ์์ อย่่างไรก็็ตามทั้้�งธีีระ
และลุุงหนุ่่�มเห็็นว่่าการต่่อสู้้�ทางการเมืืองในท้้องถนนจะนำำ�มาสู่่�การสููญเสีีย
ของมวลชน นอกจากนี้้�ลุุ ง หนุ่่�มยัั ง มองว่่ าคนรุ่่�นใหม่่ ทั้้� งในพรรคและที่่�
เคลื่่�อนไหวทางการเมืืองต่่างมีีอุุดมการณ์์และความรู้้�ผ่่านการเข้้าถึึงข้้อมููล
ข่่าวสารซึ่่�งต่่างจากยุุคของเขา
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นอกจากนี้้�การติิดตามความเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง หรืือการใช้้
ชีีวิิตภายใต้้ระบบเผด็็จการจำำ�ลองมาอย่่างยาวนานยัังส่่งผลต่่อคนรุ่่�นใหม่่
ที่่�ต้้องการสร้้างเนื้้�อสร้้างตััว แต่่ด้้วระบบที่่�ไม่่เอื้้�อต่่อการเขยิิบฐานะทั้้�งทาง
เศรษฐกิิจและทางสัังคม เขาจึึงมองว่่าพรรคอนาคตใหม่่เป็็นความหวััง
(McCargo. 2020) เช่่นกรณีีของ เพชร โปรแกรมเมอร์์อายุุ 28 ปีี เขาชื่่�นชอบ
พรรคอนาคตใหม่่เพราะเป็็นพรรคเดีียวที่่�กล้้าขััดขืืนต่่อทหาร มีีจุดุ ยืืนหนัักแน่่น
เขาเพิ่่�งมาสนใจการเมืืองไม่่นานนี้้� ช่่วงก่่อนรััฐประหาร 2557 เหตุุที่่�สนใจก็็
เพราะอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาแม้้จะสอนเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์แต่่ก็็สนใจการเมืือง
มากพลอยให้้เขาสนใจไปด้้วย เขาไม่่ชอบทหารเพราะเขาเล่่นนอกเกม และ
ที่่�ผ่่านมาผมไม่่เคยไปร่่วมชุุมนุุมกัับฝ่่ายไหนเลย แต่่ดููสื่่�อทั้้�งสองฝั่่�ง(เหลืือง/
แดง) แต่่ก็็รู้้�สึึกไม่่ค่่อยโอเคกัับทั้้�งคู่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นการปิิดสนามบิินหรืือ
การขู่่�เผาบ้้านเผาเมืือง เขาไม่่เห็็นด้้วยกัับการใช้้ความรุุนแรง นอกจากนี้้�
บรรยากาศในที่่�ทำำ�งานเขาก็็คุุยกัันได้้เรื่่�องการเมืือง แม้้คนก็็ไม่่ได้้ตื่่�นตััว
กัันมากนััก รวมถึึงคนรอบตััวส่่วนใหญ่่ไม่่เอารััฐประหาร แต่่ไม่่ได้้เชีียร์์
อนาคตใหม่่ทุุกคน บางคนบอกว่่าอนาคตใหม่่ไม่่ค่่อยพููดเรื่่�องเศรษฐกิิจก็็
เลยไปเลืือกเศรษฐกิิจใหม่่ ซึ่่�งจะเห็็นว่่าคนในรุ่่�นของเขามองสถานการณ์์
ทางเศรษฐกิิจ หรืือนโยบายเป็็นตััวเลืือกที่่�สำำ�คััญ
นอกจากนี้้�เขายัังติิดตามการเมืืองก็็ติิดตามห่่าง ๆ ทั้้�งนี้้�เพราะมีี
การข่่มขู่่� คุุกคาม มีีคนที่่�อ้้างตััวเป็็นทหารบุุกถึึงโรงเรีียน และทวิิตเตอร์์
ก็็มีีการล่่ากััน ซึ่่�งเขามองว่่าหนทางที่่�ดีีที่่�สุุดคืือ “เก็็บตัังค์์ไปต่่างประเทศ
น่่าจะดีีกว่่า”
ไม่่ต่่างจากบุ๋๋�ม ที่่�มีีอาชีีพรัับจ้้าง อายุุ 48 ปีี เธอสนใจการเมืือง
อยู่่�แล้้วแต่่ก่่อนหน้้านี้้�ไม่่ได้้ชอบพรรคไหนเพราะนโยบายไม่่ค่่อยได้้ช่่วย
คนจน ส่่วนที่่�สนัับสนุุนพรรคอนาคตใหม่่เธอมองว่่าที่่�พรรคมีีนโยบายที่่�
เกี่่�ยวกัับประชาชน โดยเฉพาะแรงงานเกษตรกรคนยากจน ไม่่ต่า่ งปััทมาวรรณ
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ลููกจ้้างในโรงงาน อายุุ 59 ปีี เธอมองว่่าพรรคนี้้�เป็็นพรรคแห่่งความหวััง
เธอรู้้�สึึกว่่าเข้้าถึึงมากกว่่าพรรคการเมืืองอื่่�น ๆ ที่่�ผ่่านมา แม้้แต่่พรรค
เพื่่�อไทยซึ่่�งรู้้�สึึกมีีส่่วนร่่วมได้้มากกว่่า โดยเธอรู้้�จัักพรรคอนาคตใหม่่และ
นโยบายผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย เธอกล่่าวว่่า “รู้้�หมดว่่าเขาจะทำำ�อะไร”
นอกจากนี้้�แนวทางนโยบายเพื่่�อคนชายขอบ หรืือคนที่่�ไม่่ถููกนัับ
ก็็เป็็นทิิศทางหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้คนหัันมาเลืือกพรรคอนาคตใหม่่ ซึ่่�งพรรคที่่�ที่่�มีี
นโยบายทำำ � นองนี้้�มัั ก ถูู ก มองว่่ า เป็็ น พรรคฝ่่ า ยซ้้ า ย ดัั ง ที่่� ศิิ ริิ ลั ั ก ษณ์์
พนัักงานบริิษััท อายุุ 26 ปีี เธอเล่่าว่่าติิดตามพรรคมาตั้้�งแต่่แรกผ่่านสื่่�อ
ออนไลน์์ ทั้้�งทวิิตเตอร์์ เฟซบุ๊๊�ค เธอชอบเพราะเขาพููดในสิ่่�งที่่�คนอื่่�นไม่่พููด
พููดในสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในสัังคมแต่่คนส่่วนใหญ่่มองข้้ามหรืือเคยชิินทั้้�งที่่�ไม่่
ควรชิิน เช่่น เรื่่�องขยะ เรื่่�องคนทำำ�งานดููแลความสะอาด ซึ่่�งคนเหล่่านี้้�เป็็น
คนไม่่ถููกนัับในทางการเมืือง รวมถึึงเธอได้้มีีโอกาสไปต่่างประเทศทั้้�งเกาหลีี
ในญี่่�ปุ่่�น คนทำำ�งานทำำ�ความสะอาดถนนมีีความสุุขกัับงานของเขา เป็็น
professional แต่่ของเราคนทำำ�งานได้้โอกาสน้้อยมาก ๆ อีีกทั้้�ง แม่่ของเธอ
ทำำ�งานในกรุุงเทพฯ จึึงเห็็นว่่าคนเหล่่านี้้�ถููกมองข้้ามและโดนเอาเปรีียบ
พรรคอนาคตใหม่่พููดเรื่่�องแรงงานเรื่่�องการดููแลคนกลุ่่�มอื่่�น ๆ เธอจึึงคิิดว่่า
เป็็นตััวเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดในเวลานี้้� 11

		ประชาไท สุ่มคุยกับคน ‘อยู่ ไม่ เป็น’ ในงานพรรคอนาคตใหม่ (2562) https://prachatai.
com/journal/2019/11/85184
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ตาราง 1
ชื่อ

กลุ่มคนต่างสถานะที่เข้ามาเป็นมวลชนพรรคอนาคตใหม่

ชลธร

อายุ/
ปี
23

ธีระ

25

ลุงหนุ่ม
ปทุม

67

อาชีพ

ภูมิหลัง/บทบาท/
ความสนใจทางการเมือง
ล่ามภาษาญี่ปุ่น เธอมองว่ า ธนาธรเหมาะสม
และเป็นทางออกที่ดีที่สุด โดย
เธอเคยติดตามการเคลื่อนไหว
ของเสื้อแดง
นักประชาสัมพันธ์ เป็นพรรคทีม่ อี ดุ มการณ์ชดั เจน
แ ล ะ อุ ด ม ก า ร ณ์ นี้ ก็ มี เ พื่ อ
ประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง เป็ น
พรรคที่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของความ
เป็นมนุษย์
ยึดมัน่ ตามระบอบประชาธิปไตย
ที่ผู้นำ�ต้องมาจากการเลือกตั้ง
และความยินยอมจากประชาชน
และธนาธรเป็ น คนเดี ย วที่
เสนอตัวเองเข้ามาเป็นทางออก
โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งให้ ผู้ ค นต้ อ งมา
เสี ย เลื อ ดเสี ย เนื้ อ ออกมา
เคลื่อ นไหวตามท้ อ งถนนนั้น
เขาออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี
50 เห็นถึงความเสี่ยงในการที่
ประชาชนออกมาเคลือ่ นไหว

การติดต่อ
สื่อสาร
เฟซบุ๊กและ
ทวิตเตอร์

เฟซบุ๊กและ
ทวิตเตอร์

หนังสือพิมพ์
และสือ่ ต่างๆ
ลุงมีขอ้ จำ�กัด
ในโลก
ออนไลน์

25
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ชื่อ
มนตรี

อายุ/
ปี
77

เพชร

28

บุ๋ม

48

รุ่งอรุณ

75

อาชีพ

ภูมิหลัง/บทบาท/
ความสนใจทางการเมือง
ที่ปรึกษาบริษัท 40 ปีที่แล้วเป็นสมาชิกพรรค
ด้านพลังงาน พลังใหม่ และเห็นถึงความไม่
เป็ น ธรรม รวมถึ ง นโยบาย
ต่าง ๆ เรื่องพลังงานของพรรค
โปรแกรมเมอร์ พรรคเดี ย วที่ ก ล้ า ขั ด ทหาร
จุดยืนหนักแน่น เขาเพิ่งสนใจ
การเมืองไม่นานมานี้ช่วงก่อน
รัฐประหาร 2557 เล็กน้อย
รับจ้าง
ชอบก็เพราะนโยบายของเขา
ทีเ่ กีย่ วกับประชาชน โดยเฉพาะ
แรงงานเกษตรกรคนยากจน
โดยสนใจการเมื อ งอยู่ แ ล้ ว
แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ชอบพรรค
ไหนเพราะนโยบายไม่ค่อยได้
ช่วยคนจน
แม่บ้าน
มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นประชาธิป
เป็นคนชั้นกลาง ไตยและมีความมัน่ คงในเรือ่ งนี้
ระดับกลาง เมือ่ ก่อนเลือกพรรคไทยรักไทย
เพื่อไทย ตอนปี 53 หรือตอน
เรี ย กร้ อ งเลื อ กตั้ ง ก็ อ อกมา
ชุมนุมด้วย อาจารย์ปิยบุตรก็
รู้จักมาก่อนบ้างเพราะติดตาม
ผลงานวิชาการ เสวนาก็เคย
ไปฟัง แต่ธนาธรเพิ่งรู้จักตอน
ตั้งพรรค

การติดต่อ
สื่อสาร
เฟซบุ๊กและ
ทวิตเตอร์

เฟซบุ๊กและ
ทวิตเตอร์

สื่อออนไลน์

สื่อออนไลน์

การเมืองดิจิทัล : การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน
ชัยพงษ์ สำ�เนียง

ชื่อ

อายุ/
ปี
59

อาชีพ

ภูมิหลัง/บทบาท/
การติดต่อ
ความสนใจทางการเมือง
สื่อสาร
ปัทมา
ลูกจ้างโรงงาน พรรคนีเ้ ป็นพรรคแห่งความหวัง เฟซบุ๊กและ
วรรณ
ทวิตเตอร์
เกี้ย
36 ล่ามภาษาญี่ปุ่น พรรคนี้เป็นพรรคเดียวที่กล้าสู้ เฟซบุ๊กและ
เพือ่ ประชาชน ประชุมสภาเห็น ทวิตเตอร์
ชัดเจน มีพรรคเดียวที่กล้าสวน
พ.ร.ก. โยกย้ายกำ�ลังพล สนใจ
การเมืองตั้งแต่สมัยเรียนศิลป
ศาสตร์ธรรมศาสตร์
วรรณ 62
สนับสนุนมาตั้งแต่ไทยรักไทย สื่อออนไลน์
พลัง ประชาชน เพื่อไทยแล้ว
กิจ
แต่ พ วกเขามี ข้ อ จำ � กั ด ในการ
เดิ น ทางต่ อ เพื่ อ เปลี่ ย นโครง
สร้างของประเทศ พรรคอนาคต
ใหม่ เขาจะเปลี่ ย นโครงสร้ า ง
การบริหารงานของประเทศให้
ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี สิ ท ธิ์
มีเสียงแท้จริง
ศิริ
26
พนักงานบริษัท คิ ด ว่ า น่ า สนใจ อยากรู้ ว่ า ใน เฟซบุ๊กและ
ลักษณ์
งานจะมี อ ะไรบ้ า ง ติ ด ตาม ทวิตเตอร์
พรรคมาตั้งแต่แรก ชอบเพราะ
เขาพู ด ในสิ่ ง ที่ ค นอื่ น ไม่ พู ด
พูดในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
แต่คนส่วนใหญ่มองข้ามหรือ
เคยชินทัง้ ทีไ่ ม่ควรชิน เช่น เรือ่ ง
ขยะ เรื่องคนทำ�งานดูแลความ
สะอาด
(ที่่�มา: กลุ่่�มตััวอย่่างจากการสััมภาษณ์์ของประชาไท 2562ก; ข)
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กล่่าวได้้ว่่ากลุ่่�มคนที่่�เข้้าไปสนัับสนุุนพรรคอนาคตใหม่่สามารถ
แยกออกเป็็นคน 2 กลุ่่�มใหญ่่ (ดููจากข้้อมููลข้้างต้้นและตาราง 1) คืือ กลุ่่�มที่่�หนึ่่�ง
กลุ่่�มคนที่่�เคยเข้้าร่่วมเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองอย่่างต่่อเนื่่�อง และเชื่่�อมั่่�นใน
อุุดมการณ์์ระบบประชาธิิปไตย เคยสนัับสนุุนพรรคไทยรัักไทย พลัังประชาชน
และเพื่่�อไทยมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง และเห็็ น ว่่ า พรรคอนาคตใหม่่คื ื อ พรรค
ทางเลืื อ กในเชิิ ง อุุ ด มการณ์์ ที่่� เข้้ ม แข็็ ง จึึ ง หัั น มาสนัั บ สนุุ น พรรคนี้้�แทน
กลุ่่�มที่่�สอง คนรุ่่�นใหม่่ที่่�สนใจการเมืือง และพึ่่�งจะสนใจการเมืือง คนกลุ่่�มนี้้�
เชื่่�อมั่่�นว่่าธนาธรและพรรคอนาคตใหม่่จะสามารถบริิหารประเทศ และมีี
อุุดมการณ์์ ทำำ�ให้้เป็็นความหวัังที่่�จะพััฒนาประเทศได้้ จากความชื่่�นชอบ
ในหััวหน้้าพรรค หรืือคนอื่่�น คนกลุ่่�มนี้้�ได้้เข้้ามาร่่วมเคลื่่�อนไหวกัับพรรค
ในลัักษณะต่่าง ๆ ผ่่านทางเครืือข่่ายออนไลน์์ เช่่น เฟซบุ๊๊�กและทวิิตเตอร์์
และผ่่ า นแพลตฟอร์์ ม ต่่ า ง ๆ รวมทั้้�งเป็็ น ฐานคะแนนในการเลืื อ กตั้้�ง
ส่่งผลให้้พรรคได้้รัับคะแนนจำำ�นวนมาก โดยอาชีีพร่่วมกัันของผู้้�สนัับสนุุน
เป็็นอาชีีพอิิสระ ที่่�ไม่่ยึึดโยงอยู่่�ในระบบราชการที่่�ได้้ประโยชน์์จากการ
รััฐประหาร เขาเหล่่านี้้�อยู่่�ในภาคที่่�มีีความเสี่่�ยงแตกต่่างกััน ไม่่มีีอภิิสิิทธิ์์�
ในเรื่่�องต่่าง ๆ มากนััก จึึงมีีความหวัังว่่าระบอบประชาธิิปไตยจะสร้้าง
ทางเลืือกและเสรีีภาพในชีีวิิต ดัังกรณีีที่่�ปััทมาวรรณบอกว่่า “พรรคนี้้�เป็็น
พรรคแห่่งความหวััง” (McCargo. 2020) จะเห็็นว่่าคนที่่�สนัับสนุุนพรรค
อนาคตใหม่่ ไม่่ ได้้ มีี แต่่ คนรุ่่�นใหม่่ ในสื่่�อออนไลน์์ ต่่ าง ๆ เท่่ านั้้�น แต่่ มีี
คนหลากอายุุ หลายชนชั้้�นแต่่มีีอุุดมการณ์์คล้้าย ๆ กััน พรรคอนาคตใหม่่
โดยนััยนี้้�จึึงเป็็นตััวแทนอุุดมการณ์์ฝ่่ายก้้าวหน้้า จนมีีคำำ�กล่่าวว่่าเขาคืือ
“ทายาทของคณะราษฎร”12 ที่่�เป็็นทั้้�งทิิศทางธงนำำ�ของการเปลี่่�ยนแปลง
และข้้อกล่่าวหาว่่าล้้มเจ้้าอยู่่�ในทีี (อนุุสรณ์์ อุุณโณ. 2564)
		สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาในค่ายพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ
อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

12
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5. สรุป

	ลัักษณะทางการเมืืองในช่่วงนั้้�นการเมืืองที่่�สััมพัันธ์์กัับระบบ
ตััวแทนในช่่วงเปลี่่�ยนแปลงการปกครองในทศวรรษ 2470-2520 ซึ่่�งแม้้จะ
พัั ฒ นาการทางการเมืื อ งที่่�ประชาชนกลุ่่�มต่่ า ง ๆ ได้้ เข้้ า มามีี ส่ ่ ว นร่่ ว ม
ในหลายรููปแบบ แต่่ก็ไ็ ม่่สามารถกำำ�หนดทิิศทางการเมืืองได้้ การเมืืองสััมพัันธ์์
กัับกลุ่่�มชนชั้้�นนำำ�ไม่่กี่่�กลุ่่�มที่่�หมุุนเวีียนเปลี่่�ยนหน้้าเข้้ามาในโครงสร้้างอำำ�นาจ
แต่่ภายหลัังทศวรรษ 2520 มีีขบวนการภาคประชาชนเข้้ามาคานอำำ�นาจรััฐ
และสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมให้้ประชาชน และจุุดพลิิกกลัับของดุุลอำำ�นาจที่่�สำำ�คัญ
ั
คืือ การออกแบบโครงสร้้างทางการเมืืองในรััฐธรรมนููญ 2540 ที่่�เป็็น
“การเมืือง/ประชาธิิปไตยที่่�กิินได้้” ก่่อให้้เกิิดนโยบายประชานิิยมทำำ�ให้้เกิิด
ขบวนการเคลื่่�อนไหวของคนรากหญ้้าในชนบทอย่่างกว้้างขวาง แต่่อย่่างไร
ก็็ตามการเมืืองใน 3 ทศวรรษที่่�ผ่่านมาเป็็นการเมืืองของขบวนการเคลื่่�อนไหว
ในพื้้�นที่่� สััมพัันธ์์กัับโครงสร้้างอำำ�นาจและการจััดตั้้�งมวลชนอย่่างซัับซ้้อน
	พื้้�นที่่�ออนไลน์์ได้้เปิิดพื้้�นที่่�ให้้คนที่่�แตกต่่างกัันในแง่่สถานะ
ความคิิด และวิิถีีชีีวิิต เข้้ามาเชื่่�อมต่่อกัันด้้วยความสนใจ หรืือประเด็็น
ร่่วมกัันในหลายระดัับ และสามารถสร้้างพื้้�นที่่�การเมืืองของการเคลื่่�อนไหว
เชื่่�อมต่่อกัันในการเลืือกตั้้�ง ซึ่่�งจะเห็็นว่่าการเลืือกตั้้�งวัันที่่� 24 มีีนาคม
2562 พรรคการเมืืองต่่าง ๆ ได้้ใช้้พื้้�นที่่�ออนไลน์์ในการหาเสีียงอย่่างเข้้มข้้น
โดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่่ที่่�ได้้รัับเลืือกตั้้�งจำำ�นวนมาก ซึ่่�งการต่่อสู้้�ใน
โลกออนไลน์์ได้้กลายมาเป็็นสมรภููมิิสำำ�คััญในการสร้้างวาระทางการเมืือง
และสถาปนาอำำ�นาจนำำ�ของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ พื้้�นที่่�การเมืืองในระดัับพื้้�นผิิวแม้้
จะมีีความสำำ�คัญ
ั เช่่น กรณีีของการตั้้�งเวทีีปราศรััยหาเสีียงที่่�เป็็นกระบวนการ
ทางการเมืืองแบบเก่่าก็็ลดความสำำ�คัญ
ั ลงไป แสดงให้้เห็็นว่่าการเมืืองในสอง
ระนาบคืือ พื้้�นที่่�ออนไลน์์ในกรณีีของพรรคอนาคตใหม่่ และการเมืืองพื้้�นผิิว
ในกรณีีของพรรคเพื่่�อไทยและพรรคพลัังประชารััฐ ต่่างแย่่งชิิงพื้้�นที่่�กัันอย่่าง
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มีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับการเข้้าถึึงสื่่�อและอายุุ ที่่�นำำ�ไปสู่่�ทััศนคติิทาง
การเมืืองที่่�แตกต่่างกัันของคนกลุ่่�มต่่าง ๆ ในสัังคมไทย
	พื้้�นที่่�ออนไลน์์มีคี วามสำำ�คัญ
ั และเป็็นพื้้�นที่่�ใหม่่ในการสื่่�อสารของ
คนกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อเข้้ามาสร้้างนิิยามและความหมาย เป็็นสมรภููมิิของ
การต่่อสู้้�ใหม่่ ไม่่มีีฝ่่ายหนึ่่�งฝ่่ายใดที่่�จะสามารถผููกขาดวาระที่่�จะเสนอได้้
ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�การเปลี่่�ยนภููมิิทััศน์์ทางการเมืืองใหม่่ในสัังคมไทย ที่่�คนหน้้าใหม่่
ทางการเมืืองได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วม ทุุกคนสามารถเป็็นผู้้�กระทำำ�การได้้อย่่าง
อิิสระโดยสััมพััทธ์์ แม้้ว่่าพื้้�นที่่�ออนไลน์์ของช่่วงวััยต่่าง ๆ จะแตกต่่างกัันโดย
คนที่่�อายุุน้้อยอาศััยพื้้�นที่่�ทวิิตเตอร์์และเฟซบุ๊๊�คในการติิดต่่อสื่่�อสาร ซึ่่�งพื้้�น
ที่่�ทั้้�งสองแบบเป็็นพื้้�นที่่�ของการปะทะประสานไม่่มีีใครควบคุุมประเด็็นใน
การถกเถีียงได้้ ซึ่่�งจะเห็็นได้้จากกรณีีของเอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ที่่�เข้้ามาสู่่�พื้้�นที่่�
ที่่�ไม่่คุ้้�นเคย ท้้ายที่่�สุุดไม่่สามารถสร้้างอำำ�นาจนำำ�ในการเสนอประเด็็นได้้
กลายเป็็นเพีียงคนแก่่ในโลกออนไลน์์ทั้้�งที่่�ก่่อนหน้้านี้้�เขาอยู่่�ในสถานะปััญญา
ชนที่่�มีีพลัังในการกำำ�หนดทิิศทางของสัังคม แตกต่่างจากเสรีีพิสุิ ทุ ธิ์์� เตเมีียเวส
ที่่�สามารถสร้้างตััวตนใหม่่ในพื้้�นที่่�ใหม่่และกลายเป็็นขวััญใจวััยรุ่่�น ซึ่่�งแสดงให้้
เห็็นว่่าพื้้�นที่่�การเมืืองในโลกออนไลน์์ไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�ที่่�อาศััยที่่�เป็็นปััจจััยขัับเคลื่่�อน
แต่่ขึ้้�นอยู่่�กัับประเด็็นที่่�นำำ�เสนอด้้วยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
อาจกล่่าวได้้ว่า่ อายุุในโลกออนไลน์์ “อายุุเป็็นเพีียงตััวเลข” เพราะ
การกำำ�หนดทิิศทางการเมืืองของคนแต่่ละกลุ่่�มขึ้้�นอยู่่�กัับทััศนคติิ และวิิถีีชีีวิิต
ที่่�คนกลุ่่�มต่่าง ๆ ประสบพบเจอ อาทิิเช่่น คนที่่�ชื่่�นชอบพรรคอนาคตใหม่่ที่่�
มีีทุุกเพศทุุกวััย และส่่วนหนึ่่�งคืือกลุ่่�มเสื้้�อแดงเดิิม ที่่�ต้้องการเปลี่่�ยนแปลง
การเมืื อ งในระดัั บโครงสร้้ างที่่�หัั นมาเลืื อ กพรรคอนาคตใหม่่ แ ทนพรรค
เพื่่�อไทย เพราะเห็็นว่่าพรรคอนาคตใหม่่มีแี นวทางที่่�ชััดเจนกว่่าพรรคเพื่่�อไทย
ในเรื่่�องการปฏิิรูปู ทหาร สถาบัันพระมหากษััตริิย์์ ฯลฯ สื่่�อออนไลน์์เป็็นเหมืือน
สื่่�อและพื้้�นที่่�ที่่�ทำำ � ให้้ ค นที่่�มีี ค วามสนใจในเรื่่�องเดีี ย วกัั น สามารถเข้้ า มา
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ปฏิิ สัังสรรค์์กัันมากขึ้้�น อีีกทั้้�งเป็็นพื้้�นที่่�เปิิดที่่�ทุุกคนจะหลุุดพ้้นไปจาก
การควบคุุมของรััฐและอำำ�นาจในโครงสร้้างปกติิ
เห็็นได้้จากกรณีีของทวิิตเตอร์์ที่่�ไม่่สามารถระบุุตััวตนได้้ สื่่�อสาร
เป็็นวลีีสั้้�น ๆ ที่่�คนรุ่่�นใหม่่ได้้สร้้างเป็็นพื้้�นที่่�ในการสื่่�อสารและแสดงปฏิิกิิริิยา
ต่่อการเมืืองในสภาวะต่่าง ๆ ซึ่่�งคนที่่�จะเข้้าใจสารนั้้�น ต้้องมีีฐานคิิดและอาร
มณ์์ร่่วมบางอย่่างในกรณีีนั้้�น ๆ ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�ปฏิิบััติิการบางอย่่างเช่่น #โตแล้้ว
เลืือกเองได้้ ที่่�สื่่�ออารมณ์์ความรู้้�สึึกคัับข้้องทางการเมืือง และเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�
ทำำ�ให้้พรรคอนาคตใหม่่รัับเลืือกตั้้�งจำำ�นวนมากเกิินกว่่าที่่�คาดหมาย พื้้�น
ทวิิตเตอร์์ได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�ปลดปล่่อยของชาวทวิิภพที่่�รััฐยากจะจััดการ
การเปลี่่�ยนภูู มิิ ทั ั ศ น์์ ท างการเมืื อ งไทยภายใต้้ เ ครื่่�องมืื อ การสื่่�อสารที่่�
หลากหลาย นำำ�มาสู่่�การต่่อสู้้�ในเชิิงอุุดมการณ์์ที่่�ชััดเจน มิิได้้เป็็นการต่่อสู้้�
ของคนต่่างรุ่่�นเท่่านั้้�น เพราะจะเห็็นในฝ่่ายต่่าง ๆ มีีกลุ่่�มคนที่่�หลากหลาย
อีีกทั้้�งเป็็นการต่่อสู้้�ในโลกเสมืือนที่่�เหนืือการควบคุุมของรััฐ ไม่่มีีการผููกขาด
การอธิิบายโดยฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งอย่่างที่่�เป็็นมา แม้้ว่า่ เครื่่�องมืือของแต่่ละฝ่่าย
จะเหมืือนกัันแต่่ก็็เข้้าถึึงกลุ่่�มคนต่่างกััน ซึ่่�งการต่่อสู้้�ครั้้�งนี้้�ได้้เปลี่่�ยนภููมิิทััศน์์
ทางการเมืืองไทยจาก 2 ทศวรรษก่่อนหน้้านี้้�อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
แต่่ทศวรรษ 2560 ได้้เกิิดการเมืืองที่่�อาศััยโลกออนไลน์์ในการเชื่่�อม
ต่่อสััมพัันธ์์และสร้้างพื้้�นที่่�เชื่่�อมร้้อยคนกลุ่่�มต่่าง ๆ เข้้ามาเคลื่่�อนไหวแบบ
“ไร้้ตัวั ตน” (Anonymous) ส่่วนหนึ่่�งได้้ขยายพื้้�นที่่�เหนืือการควบคุุมของรััฐและ
สร้้างการเชื่่�อมต่่อผ่่านสื่่�อแบบต่่าง ๆ ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�การเมืืองขยายตััวกว้้างขวาง
ออกไป ภููมิทัิ ศั น์์การเมืืองในพื้้�นที่่�ออนไลน์์ได้้นำ�ำ มาสู่่�การเคลื่่�อนไหวที่่�ไร้้ตัวั ตน
และไม่่จำ�กั
ำ ดั ขอบเขต ส่่งผลให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวไร้้รูปู แบบ ปราศจากการจััดตั้้�ง
ซึ่่�งต่่างจากการเมืืองในทศวรรษก่่อนหน้้านี้้�
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