
การร่วมสร้างอัตลักษณ์ “คนดี” โดยมวล
มหาประชาชน: กรณีศึกษาส่ือส่วนบุคคล

อาจินต์ ทองอยู่คง และ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
15 ธันวาคม 2560





มวลชนร่วมผลิตอะไร 
อย่างไร?

 
สรา้งอัตลักษณ์

แบบไหน?
โจทย์วิจัย



วิธีการศึกษา

➤ ดู การร่วมผลิต ผ่านอะไรได้บ้าง

➤ มีม สินค้า และเซเล็บ ส่ือส่วนบุคคล
ทั้ง 3 ส่ิงนี้คือ “ภาชนะ” 

➤ มีม – การผลิตออนไลน์

➤ สินค้ารักชาติ – การผลิตออฟไลน์

➤ เซเล็บ – บุคคลในฐานะที่เป็นส่ือ 

➤ สรุป – การใช้ส่ือของมวลมหา
ประชาชนในการร่วมสร้างอัตลักษณ์
“คนดี” 



ส่ือในขบวนการทางการเมือง
14 ตุลาคม 2519 นิตยสารกึ่งวิชาการ, ส่ิงพิมพ์นักศึกษา

พฤษภาคม 2535 โทรศัพท์มือถือ, แฟกซ์

2548-2549 
(พันธมิตรฯ)

โทรทัศน์ดาวเทียม,
อินเทอร์เน็ต (เว็บบอร์ด, อีเมล, บล็อก)

หลัง 2552
(นปช. ฯลฯ)

โทรทัศน์ดาวเทียม, วิทยุชุมชน, 
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะส่ือสังคม

2556-2557
(กปปส.)

ส่ือสังคม, โทรทัศน์ดาวเทียม, ส่ือส่วนบุคคล



มีม (MEME)
➤ หน่วยของการส่งผ่านวัฒนธรรม
➤ “Memes are to culture what 

genes are to life. Just as 
biological evolution is driven 
by the survival of the fittest 
genes in the gene pool, cultural 
evolution may be driven by the 
most successful memes.” —
Richard Dawkins 

➤ “An idea, behavior, or style, 
that spreads from person to 
person within a culture.” —
Merriam-Webster

➤ “When a meme catches on, it 
may crystallize whole school of 
thoughts.” —Mike Godwin









มีมอินเทอร์เน็ตกปปส.:
ภาพติดตาและคําติดปาก

กับการร่วมสร้างอัตลักษณ์
ผ่านส่ือออนไลน์



มีม: #ดิจิทัล / คัดลอก-ดัดแปลง-ส่งต่อง่าย / มีเคร่ืองมือช่วยผลิตออนไลน์ / ความ
ตลกที่สร้างภาวะยกเว้น / มวลชนร่วมผลิตง่าย / แสดงอัตลักษณ์หรือจุดยืนได้ง่าย



มีม: #ดิจิทัล / คัดลอก-ดัดแปลง-ส่งต่อง่าย / มีเคร่ืองมือช่วยผลิตออนไลน์ / ความ
ตลกที่สร้างภาวะยกเว้น / มวลชนร่วมผลิตง่าย / แสดงอัตลักษณ์หรือจุดยืนได้ง่าย



ลองเล่นดูได้ à against.splendith.com











สินค้ารักชาติ:
การร่วมสร้างอัตลักษณ์

ผ่านมีมออฟไลน์



สินค้ารักชาติ: 1) ทางการ 2) เหมาโหล 3) DIY (ทําใส่-แจก-ขายเอง)
เคร่ืองแบบกปปส. / ส่ือสารทางการเมืองผ่านเคร่ืองแต่งกาย / สอดแทรกอัตลักษณ์













“ยิ่งเวลาแกนนําปราศรัยโดนใจ นอกจากเสียง
ปรบมือแล้ว เสียงของนกหวีดก็ดังข้ึนทุก
คร้ัง จนระยะหลังพ่อค้าแม่ขายอาจเห็น
เหมือนกันเลยเอานกหวีดมาเป็นสินค้าหนึ่ง
ข้างเวทีและได้รับความนิยม เมื่อเป็นเช่นนั้น
กํานันสุเทพจึงตัดสินใจว่า ‘นกหวีด’ นี่ใช่เลย!

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย









บทบาทของเซเล็บและส่ือใน
ฐานะมวลชนผู้สนับสนุนกปปส.



เซเล็บการเมือง (POLITICIZED CELEBRITY)



การปรากฏของกปปส.บน “นิตยสารไม่การเมือง” (อย่างน้อย 14 ฉบับ)



แฟช่ันกปปส.ในนิตยสารกบัอัตลักษณ์ขบวนการทางการเมืองท่ีร่วมสมัย



สินค้าเซเล็บรักชาติ: ระดมทุน ทําให้การมาชุมนุมเป็นแฟชั่น ลบความรุนแรง ทําให้ดูไม่
เป็นการเมือง



สรุป: การใช้ส่ือของมวล
มหาประชาชนกับการร่วม
สร้างอัตลักษณ์ “คนด”ี



➤ การผลิตส่ือของผู้สนับสนนุกปปส. ทําให้มีส่วนร่วม
สรา้งอัตลักษณ์ของขบวนการ
 

➤ “ทุน” ท่ีผู้สนับสนุนมี ทําให้ผลิตส่ือส่วนบุคคลท่ีมีพลังท้ัง
แง่รูปแบบและเนื้อหาได้ 
➤ มมี - ส่งต่อความคิด แสดงอัตลักษณ์ออนไลน์ ผลิต
ง่าย-รู้สึกได้ร่วมขบวนการ 

➤ สินค้ารักชาต ิ- แสดงอัตลักษณ์และจุดยืนบนร่างกาย 
➤ เซเล็บ - ได้รับความสนใจจากสังคม 



เทคโนโลยี
การผลิต

พ้ืนที่
แลกเปลี่ยน

รูปแบบสื่อ
(ที่อยู่ของมีม)

ภาพ
วาด

GIF 
เคล่ือน
ไหว

วิดี
โอ

ภาพ
ถ่าย

เส้ือผ้า
เครื่องประดับ

ของใช้
กราฟิต้ี สติก

เกอร์
สติก
เกอร์
แชต

#
แฮช
แท็ก

ข้อความ

สื่อสังคม เว็บบอร์ด หนังสือ
พิมพ์บล็อก พ้ืนที่

ชุมนุมตลาดนิตยสาร ถนน

อุตสาหกรรม

การผลิตตามสั่ง
ดิจิทัล ทํามือ DIY

ออนไลน์
ออฟไลน์

การผลิตและแลกเปลี่ยนมีม

“สื่อส่วนบุคคล” กับการร่วมผลิตอัตลักษณ์มวลมหาประชาชน



➤ การกลายเป็นแฟช่ันของการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
➤ ลักษณะร่วมของ 3 สื่อ: สื่อสารประเด็นทางการเมืองในรูปแบบที่
ดูไม่เป็นการเมือง 

➤ การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกทําให้ดูไม่เป็นการเมือง 
(depoliticized political movement)

➤ “ขบวนการทางการเมืองแบบคนดี”
คือเป็นขบวนการทางการเมืองที่ (ดู) ไม่เป็นการเมือง 
(apolitical political movement)

➤ อัตลักษณ์: การหลีกเลี่ยงความเป็นการเมือง 

ผลผลิตของมวลมหาประชาชน:  
การเคลื่อนไหวทางการเมือง
ท่ีถูกทําให้ไม่เป็นการเมือง







ทุนกับการผลิตส่ือส่วนบุคคล

ทําอะไร ใช้ทุนอะไร

มีมอินเทอร์เน็ต
ส่งต่อหน่วยความคิด�

ให้ความรู้สึกเป็น
เจ้าของขบวนการ

ทุนทางวัฒนธรรม ทักษะดิจิทัล
ความคิดสร้างสรรค์

สินค้ารักชาติ แสดงออกอัตลักษณ�์
และจุดยืนบนร่างกาย

ทุนทางวัฒนธรรม�
ทุนทางเศรษฐกิจ

ความคิดสร้างสรรค์�
การเข้าถึงปัจจัยการ

ผลิตสินค้า

เซเล็บ ได้ความสนใจจาก
สังคม ทุนทางสังคม

เครือข่ายส่ือ-คนดัง
ความไม่เป็น
นักการเมือง


