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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการร่วมสร้างอัตลักษณ์ “คนดี” ของมวลชนผู้สนับสนุนคณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(กปปส.) ผ่านการผลิตและใช้งานสื่อส่วนบุคคล อันได้แก่ มีมอินเทอร์เน็ต สินค้าที่สื่อถึงการเคลื่อนไหว หรือ
บุคคลในมวลชนที่เป็นเซเล็บ โดยมองว่าสิ่งเหล่านี้เกิดได้ในบริบทที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต
สื่อส่วนบุคคล ทำให้มวลชนสามารถผลิตซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่สารทางการเมืองได้มากขึ้น
การศึกษาพบว่า มวลชนกปปส. โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางที่มีทุนเพียงพอ ผลิตและเผยแพร่สื่อส่วน
บุคคลในหลายลักษณะ ลักษณะแรกคือมีมอินเทอร์เน็ตที่สื่อสารบนพื้นที่ออนไลน์ ลักษณะที่สองคือสินค้ารัก
ชาติที่สื่อสารบนพื้นที่ออฟไลน์ทั้งในและนอกที่ชุมนุม และลักษณะที่สามคือเซเล็บการเมืองที่ใช้ความนิยมในตัว
บุคคลเชื่อมไปสู่ความสนใจในสารทางการเมือง โดยในแต่ละการผลิตนั้นไม่เพียงเป็นการผลิตซ้ำ แต่มีการ
ออกแบบใหม่หรือการผลิตซ้อนนำอัตลักษณ์ที่มวลชนเป็นหรือต้องการจะเป็น เช่น อัตลักษณ์ถิ่น วิชาชีพ
สถานศึกษา ความเป็นประชาชนของพระราชา การเป็นคนมีความรู้ ผสมไปกับอัตลักษณ์พื้นฐานของกปปส.
ด้วย และที่โดดเด่นที่สุดคือการสร้างความเป็นแฟชั่นให้กับการเคลื่อนไหว
จากข้อค้นพบดังกล่าว งานนี้เสนอว่าอัตลักษณ์ของกปปส.ไม่ได้ถูกกำหนดโดยแกนนำหรือนักวิชาการ
ในขบวนการเท่านั้น แต่ยังถูกร่วมผลิตโดยมวลชนผ่านการใช้สื่อส่วนบุคคล และรูปแบบที่โดดเด่นของสื่อที่ร่วม
ผลิตนี้คือทำให้เนื้อหาการเมืองดูไม่มีความเป็นการเมือง สะท้อนทัศนคติทางการเมืองและอัตลักษณ์ของ
มวลชน “คนดี” ที่ปฏิเสธความเป็นการเมือง

คำสำคัญ: ขบวนการทางการเมือง, สื่อส่วนบุคคล, มีม, เซเล็บ, สื่อออนไลน์, กปปส.
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Abstract
This work looks into the co-production of “Good Man” identity through the production
and consumption of personal media by the “Great Mass of People” or the supporters of the
People's Democratic Reform Committee (PDRC), a political movement which was active in
Thailand from late 2013 to mid 2014. Forms of media we investigated include internet meme
that works on online space, patriotic merchandise that spread offline inside and outside the
demonstration site, and the politicised celebrities that use individual popularity to draw
attention to political message.
With more affordable production technology and more accessible platform, together
with their economic, cultural, and social capital, supporters reproduce, modify, and
disseminate political messages in various creative and generative ways. New design can be
introduced, supporter's identity can be mixed with PDRC base identity, creating new breeds
of political meme that also waiting for further remixing. Supporters' identities that were put
into the mix included locality, profession, alma mater, and loyalty to the king. The biggest
impact from this co-production is it make PDRC movement fashionable and looks more
welcoming for the people who were previously feel deterred by "bad politicians".
We argue that PDRC identity is not entirely produced from the movement central
leaders and scholars, but co-produced from the ground as well by supporters through the use
of personal media. Furthermore, the most interesting feature of this co-production is that it
transforms a political content to an apolitical one, reflexing PDRC supporters’ political attitude
and identity of “Good Man” that ignores politicalness.

Keywords: political movement, personal media, meme, celebrity, online media, PDRC
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บทที่ 1
ที่มาและกรอบการศึกษา
พื้นที่สื่อสังคมและสื่อบุคคลเป็นพื้นที่สื่อสารสำคัญทางการเมือง ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่
ดำเนินต่อเนื่องเกือบหนึ่งทศวรรษ กลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองได้ใช้ประโยชน์พื้นที่สื่อสังคมและสื่อบุคคล
อย่างกว้างขวาง
โครงการวิจัยนี้ใช้นิยาม “สื่อ” ในความหมายกว้างคือ อะไรก็ตามที่สามารถใช้เพื่อการสื่อสารได้ และ
ใช้คำว่า “สื่อส่วนบุคคล” เพื่อหมายถึงสื่อที่บุคคลเป็นเจ้าของ ควบคุมเนื้อหาได้เอง และร่วมผลิตเนื้อหาได้เอง
เช่น พื้นทีส่ ื่อสังคมออนไลน์และพื้นที่บนร่างกายของบุคคล
แม้พื้นที่ออนไลน์จะมีบทบาทกับเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยมาตั้งแต่อย่างน้อยเหตุการณ์
“พฤษภาทมิฬ” เมื่อปี 2535 โดยใช้เพื่อรายงานสถานการณ์ในประเทศให้คนในต่างประเทศได้รับรู้ แต่ในแง่
ความเป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างชัดเจนในตัวขบวนการทางการเมืองเอง น่าจะอยู่ในช่วงที่คาบเกี่ยวกับขบวนการ
การขั บ ไล่ ท ั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ออกจากตำแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ตั ้ ง แต่ ปี 2548 โดยช่ ว งดั ง กล่ า วเป็ น ช่ว งที่
อินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทย สื่อสำคัญที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองคือ เว็บไซต์ข่าว
บล็อก (blog) และเว็บบอร์ด (webboard) โดยเฉพาะเว็บบอร์ดที่เป็นพื้นที่สำคัญในการปะทะทางความคิด
(ชาญชัย 2552) สำหรับพื้นที่บนร่างกาย กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ซึ่งเป็นขบวนการ
หลักในช่วงขับไล่ทักษิณ ก็ได้ให้ความหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนกับเสื้อสีเหลือง รวมถึงการใช้อุปกรณ์
สร้างเสียงประกอบการชุมนุมอย่างมือตบ สิ่งเหล่านีเ้ ป็นต้นแบบให้กับการชุมนุมอื่นๆ ที่จะตามมา
สื ่ อสั งคมออนไลน์ เ ริ ่ มเข้ ามาในสังคมไทยตั้ งแต่ ป ระมาณปี 2549 การทดลองใช้ ในทางการเมื อง
ระยะแรก เช่นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของ รสนา โตสิตระกูล บนไฮไฟฟ์ (Hi5) ส่วนการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในทางการเมืองอย่างชัดเจนสำหรับภาครัฐ น่าจะเริ่มประมาณปี 2551 ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยมีคณะทำงานด้านสื่อสังคมโดยเฉพาะ การใช้งานโดยภาครัฐ
ปรากฏให้เห็นอย่างเข้มข้นในการออกโทรทัศน์แทบจะรายวันของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุ กเฉิน
(ศอฉ.) เพื่อแก้ไข “ความเข้าใจผิด” ที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการชุมนุมและการสลายการชุมนุมของ
กลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเดื อนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 โดยออกอากาศทั้ งในภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ
ปัจจุบันนักการเมืองสำคัญแทบทุกคนต้องมีหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อสื่อสารกับสาธารณะ ทั้งที่เขียนเองหรือมี
คณะทำงานดูแลให้
สำหรับประชาชนผู้ตื่นตัวทางการเมือง ตั้งแต่เหตุการณ์ในปี 2553 ดังกล่าวเรื่อยมา พื้นที่สื่อสังคม
ออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก กลายเป็นพื้นที่สำคัญทั้งในการเผยแพร่ข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสียดสี
ล้อเลียน (อาทิตย์ 2555) นัดหมายเพื่อชุมนุม (อรวรรณ 2556) และระดมทรัพยากร ส่วนขบวนการต่อต้านร่าง
พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่เริ่มเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งต่อมาส่วนหนึ่งพัฒนาเป็น “คณะกรรมการประชาชน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” หรือ
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“กปปส.” ก็ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลักช่องทางหนึ่ง โดยริเริ่มให้ผู้ไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเปลี่ยน
รูปบัญชีในเฟซบุ๊กเป็นป้ายสีดำพร้อมข้อความต่อต้าน มีการผลิต “สติกเกอร์ออนไลน์” หรือภาพสำหรับ
ประดับ รูป ถ่าย เพื ่ อใช้แสดงจุ ดยืน ทางการเมือง นอกจากนี ้ ยั งมี การผลิ ต เสื ้ อผ้ า และของใช้ เช่ น กรอบ
โทรศัพท์มือถือ เสื้อ กระเป๋า ที่มีสัญลักษณ์ต้านนิรโทษกรรม ลายธงชาติ หรือลายอื่นๆ การผลิตทั้งทางดิจิทัล
และกายภาพเหล่านี้ มีทั้งทีท่ ำโดยผู้ชุมนุมเองและที่ทำโดยพ่อค้าแม่ค้า
นอกจากผู ้ ส นั บ สนุ น กปปส.จะเคลื ่ อนไหวอย่า งเป็ น ไปเองและคึ กคั กผ่ า นทางเฟซบุ ๊ กแล้ว การ
เคลื่อนไหวของแกนนำก็มีเฟซบุ๊กอยู่ในยุทธศาสตร์การสื่อสาร แกนนำคนสำคัญทั้ง สุเทพ เทือกสุบรรณ, เอก
นัฏ พร้อมพันธุ์, และจิตภัสร์ กฤดากร (ภิรมย์ภักดี) ล้วนมีหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวทีส่ ื่อสารกับสาธารณะ กระทั่งใน
ที่ชุมนุมก็มีจุดให้ถ่ายรูปกับรูปเหมือนหรือตัวการ์ตูนของแกนนำคนสำคัญ ซึ่งรับกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของคนไทย ทีน่ ิยมถ่ายรูปและแชร์รูปผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ส่วนการผลิตเสื้อผ้าและของใช้ก็มี
ผลิตภัณฑ์ “อย่างเป็นทางการ” จากแกนนำด้วย เช่น นกหวีดรูปสายฟ้า และหนังสือชีวประวัติ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการที่ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ที่มองว่า อัตลักษณ์ของคนใน
ขบวนนั้นจะถูกสะสมและสร้างขึ้นระหว่างการร่วมขบวน และอุดมการณ์ของขบวนนั้นก็จะมีพลวัตเคลื่อนไป
ตามผู้เข้าร่วมขบวนด้วย ความสนใจของการศึกษานี้จึงมีอยู่ว่า ผู้สนับสนุนกปปส.ผลิตสารและใช้สื่ออย่างไรใน
การสร้างและสะท้ อนอัตลักษณ์ของตัวเอง และอัตลักษณ์ ของกปปส.ถู กร่ว มผลิต อย่างไรในกระบวนการ
ดังกล่าว

กรอบทฤษฎี: สื่อสังคมและการผลิตโดยแฟน
ความสนใจที่จะเชื่อมโยงการแสดงออกถึงอัตลักษณ์เข้ากับการมีส่วนร่วมของคนในขบวนการทาง
การเมื อ ง นำมาสู ่ ก ารเลื อ กใช้ แ นวคิ ด เครื อ ข่ า ยสั ง คม (social network) และการผลิ ต โดยแฟน (fan
production) เป็นกรอบทฤษฎีในการศึกษานี้
เราอาจมองการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคม เช่น การสร้างเนื้อหาด้วยตนเอง ได้
ผ่านแนวคิดสองสาย สายแรกเรียกว่าทฤษฎี “สื่อยุคที่สอง” (second media age) ซึ่งเน้นถึงลักษณะโต้ตอบ
ของสื่อออนไลน์และเส้นแบ่งที่พร่าเลือนระหว่างผู้ชมและผู้ผลิตสาร (Poster 1995a อ้างใน Cavanagh 2007:
74) สายที่สองคือแนวคิด “พลเมืองไซเบอร์” (cybercitizen) ซึ่งนิยามว่าพลเมืองไซเบอร์คือคนรุ่นใหม่ ที่มี
ความคิดเสรีนิยม ต่อต้านเผด็จการ เชื่อในการถกเถียงโดยใช้เหตุผล และเชื่อในสิทธิที่จะสร้างและมีส่วนร่วมใน
สื่อ (Katz 1997 อ้างใน Cavanagh 2007: 77)
สิ่งที่ทั้งสองแนวคิดเห็นร่วมกันคือ ความต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการสร้างสิ่งต่างๆ ส่วน
ข้อแตกต่างคือ แนวคิดสื่อยุคที่สองมองว่าความต้องการดังกล่าวเกิดจากตัวสื่อเองที่มีลักษณะโต้ตอบ ในขณะที่
แนวคิดพลเมืองไซเบอร์มองว่าสถานะทางสังคมของผู้ใช้ (เช่น ฐานะ การศึกษา สีผิว) เป็นสิ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้มี
พฤติกรรมแบบนั้นได้บนพื้นที่สื่อออนไลน์ ในอีกแง่หนึ่ง พอจะกล่าวได้ว่า แนวคิดสื่อยุคที่สองเน้นความสนใจที่
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ระดับจุลภาคหรือปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อ ขณะที่แนวคิดพลเมืองไซเบอร์เน้นสนใจความสนใจที่
ระดับมหภาคหรือสถาบันทางการเมือง
เพื่อเชื่อมการวิเคราะห์ระดับจุลภาคและมหภาคเข้าด้วยกัน งานศึกษานี้ใช้แนวคิดทุนทางสังคมเพื่อ
วิเคราะห์วัฒนธรรมการสร้างสรรค์ในยุคอินเทอร์เน็ต ตามที่ David Gauntlett เสนอไว้ เขาเสนอว่าการผลิต
หรือแบ่งปันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Gauntlett 2011: 223-224)
ทั้งนี้การผลิตดังกล่าวไม่จำกัดเฉพาะสื่อดิจิทัลเท่านั้น อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางกายภาพก็ได้ แต่การผลิตนั้น
เกิดขึ้นบนเครือข่ายทางสังคมที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยในการสื่อสารประสานงาน
การร่วมสร้างอัตลักษณ์ของคนกลุ่มหนึ่งด้วยการใช้สื่อ ยังสามารถมองผ่านสิ่งที่ Miller และ Slater
(2000) เรียกว่า “พลวัตของการทำให้เป็นจริงขึ้นมา” (dynamics of objectification) ซึ่งหมายถึงการที่เรา
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้สิ่งที่เรารู้จักและเคยฝันไว้ว่าอยากเป็นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมา (expansive
realization) และพร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็ทำให้เราสามารถค้นพบความเป็นไปได้ของอัตลักษณ์ใหม่ที่เราอยาก
เป็นแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามี (expansive potential) เราอาจพูดได้ว่า แง่มุมแรกนั้นคือการทำความฝันจากอดีต
ให้เป็นจริง ส่วนแง่มุมหลั งคื อการมองไปถึ งความฝัน ใหม่ ในอนาคต สิ่งนี้สอดคล้ องกั บที่ Wellman และ
Hampton (1999 อ้างใน Field 2008: 125) เสนอว่า ปฏิสัมพันธ์ในอินเทอร์เน็ตนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจาก
ปฏิสัมพันธ์บนฐานของสิ่งที่ติดตัวบุคคลมาแต่เดิม (ascribed) ไปสู่ปฏิสัมพันธ์บนฐานของสิ่งที่เขาอยากจะเป็น
(achieved) ในขณะที่ Gauntlett ก็ ม องว่ า สิ ่ ง สำคั ญ ของ “เว็ บ 2.0” ก็ ค ื อ การเป็ น พื ้ น ที ่ ใ ห้ ก ั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจะเป็นตัวบอกเองว่าผู้สร้างอยากจะให้โลกของเขาเป็นอย่างไร
Gauntlett ใช้คำว่า “connect” ที ่ แปลว่ า “เชื ่ อมต่ อ” ในหนังสือ Making is Connecting: The
Social Meaning of Creativity, from DIY and Knitting to YouTube and Web 2.0 เพื่ออธิบายว่า วัตถุ
อย่ างงานฝี มื อและวิ ด ี โ อ นั ้ น ถู กสร้ า งขึ ้ น ได้ ก็ด ้ ว ยการเชื ่ อมต่ อส่ ว นประกอบเข้ า ด้ ว ยกั น และในระหว่าง
กระบวนการนั้น มันก็เชื่อมคนเข้าด้วยกันด้วย ลักษณะดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกันกับงานศึกษาเรื่องแฟน
(fans) ที่มองว่าแฟนในฐานะผู้บริโภคนั้นมีบทบาทอีกด้านหนึ่งในการร่วมผลิตสิ่งที่พวกเขาบริโภคด้วย เช่นงาน
ของ Henry Jenkins (1992) ที่ศึกษาแฟนซีรีส์หรือละครชุดทางโทรทัศน์และพบว่ากลุ่มแฟนไม่เพียงแค่ดู
เนื้อหาตามที่บริษัทผลิตออกมา แต่ยังมีการผลิตเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อบริโภคกันเองด้วย ดังปรากฏในสื่อ
เช่น แฟนซีน (fanzine)1 แฟนฟิก (fan fiction)2 และเพลง ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการผลิตโดยแฟน
(fan production) ซึ่งทำให้ความหมายโดยรวมของซีรีส์ ตามที่กลุ่มแฟนรับรู้เข้าใจ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแต่ฝ่าย
เดียวโดยบริษัทผู้ผลิต แต่แฟนๆ หรือ “มวลชน” ยังมีส่วนร่วมสร้างด้วย
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“นิตยสารทำมือ” ที่จัดทำและเผยแพร่กันเองในกลุ่มแฟน โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบร่วมกัน แฟนซีน
ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ให้แฟนส่งจดหมายมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในยุคก่อนอินเทอร์เน็ตนั้นแฟนซีนเป็นหนึ่งในช่องทาง
การสื่อสารระหว่างแฟนที่สำคัญทีส่ ุด
2
เรื่องแต่ง (fiction) ที่แฟนเขียนโดยนำโครงเรื่องเดิมมาดัดแปลง ต่อเติม หรือเน้นจุดสนใจใหม่ และเผยแพร่กันในกลุม่ แฟน

4
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการผลิตโดยแฟนสามารถแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์หรือวิธีคิดของพวกเขาได้ด้วย
เช่นที่แฟนเพศหญิงของซีรีส์ Star Trek นิยมแต่งแฟนฟิกเกี่ยวกับความรักระหว่างตัวละครชาย-ชาย โดยที่ใน
เนื้อเรื่องดั้งเดิมไม่มีความสัมพันธ์ลักษณะนี้ สิ่งนีแ้ สดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่แฟนเพศหญิงมีต่อค่านิยมทางเพศใน
สังคม (Green et al. 1998: 9-40) ในแง่นี้ สิ่งที่มวลชนผลิตและเผยแพร่ในขบวนการทางการเมืองจึงน่าจะ
แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ย่อยๆ ทีร่ วมกันขึ้นเป็นอัตลักษณ์ร่วมของขบวนการได้เช่นกัน
บริษัทผู้ผลิตยังอาจผนวกเอาสิ่งของหรือเรื่องราวที่ถูกผลิตขึ้นโดยแฟนเข้าไปเป็นอัตลักษณ์ร่วมของ
ตนเองได้ด้วย เช่นกรณีสโมสรฟุตบอลเวสต์แฮมยูไนเต็ดในลอนดอน ที่ในช่วงหนึ่งแฟนบอลนิยมเอาเสื้อไปติด
ชื่อ Julian Dicks ซึ่งเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่ง เนื่องจากเขามีภาพลักษณ์เสมือนเป็นตัวแทนของค่านิยมแบบชน
ชั้นแรงงานในเขตเวสต์แฮม ต่อมาสโมสรก็ได้ผลิตเสื้อแข่งที่มีชื่อ Julian Dicks ติดอยู่เป็นสินค้าอย่างเป็น
ทางการของสโมสร (Fawbert 1997 อ้างใน Crawford 2004: 117) จึงน่าสนใจว่าอัตลักษณ์ในลักษณะใดบ้าง
ที่มวลชนสร้างขึ้นมาและแกนนำยอมรับไปเป็นอัตลักษณ์ร่วมของขบวนการ
การศึกษานี้จะใช้กรอบทฤษฎีข้างต้นมองมวลชนกปปส.ในฐานะ “แฟนๆ ” ที่มีส่วนร่วมในขบวนการ
เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่อ/สาร3โดยแฟนๆ ว่าอะไรคือ “ส่วนประกอบ” ที่ถูกคัดเลือกจากสิ่งที่แฟนรายนั้น
หรือกลุ่มนั้นมีอยู่แล้ว (เช่นอุดมการณ์ ทุนทางสังคม) มาตีความ ตัดต่อ ทำเพิ่ม ร่วมกับส่วนประกอบจากที่อื่น
เช่น เนื้อหาคุณค่าที่หยิบยืมจากแกนนำ รูปแบบที่หยิบยืมจากสื่อกระแสหลัก รูปภาพจากแฟนๆ คนอื่น เพื่อ
สร้าง “ผลิตภัณฑ์” ที่สะท้อนอัตลักษณ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ชิ้นไหน ที่ได้รับการยอมรับจากแกนนำและมวลชน
จนถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในขบวนการหรือกลายเป็น “ส่วนประกอบ” ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีก สิ่งเหล่านี้
สะท้อนหรือเชื่อมโยงกับคุณค่าทางการเมืองเชิงศีลธรรมอย่างไร โดยจุดสนใจหลักของงานจะอยู่ที่การผลิตสื่อ/
สารโดยมวลชน เช่น การสร้างมีมอินเทอร์เน็ต (internet meme) การสร้างมุกหรือคำติดปาก การออกแบบ
เครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม และกระบวนการที่สื่อเหล่านั้นเผยแพร่

คำถามวิจัย
เป้าหมายของโครงการนี้คือ ศึกษาการผลิตสื่อ/สารและสิ่งของที่มีเนื้อหาและสัญลักษณ์ทางการเมือง
โดยผู้สนับสนุนกปปส. จนกลายเป็นอัตลักษณ์ร่วมของขบวนการ คำถามหลักของการวิจัยจึงมีอยู่ว่า
1. การผลิตนั้นเกิดขึ้นอย่างไร และแพร่กระจายอย่างไร
2. มีสื่อและสิ่งของแบบไหนที่มวลชนผลิต สิ่งเหล่านั้นร่วมสร้างอัตลักษณ์ของขบวนการในลักษณะใด
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บางครั้งการผลิตและเผยแพร่สาร (message) อาจแยกไม่ขาดจากการผลิตและเผยแพร่สื่อ (media/medium) เช่นการผลิต
และจำหน่ายเสื้อยืดพิมพ์ลาย ที่ตวั สื่อและสารนั้น “ไหล” ไปพร้อมกัน (กับตัวผู้สวมใส่) กล่าวอีกอย่างก็คือ ตัวสาร (ในตอน
เริ่มแรก) ไม่ได้ไหลไปตามช่องทางสื่อแบบสารที่ไหลบนสื่ออย่างโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ตัวสารดังกล่าว
สามารถถูกทำซ้ำ เช่น ถูกถ่ายภาพ ถูกพบเห็นจดจำ และนำไปเผยแพร่ไหลเวียนต่อในสื่ออื่นได้

5
คำถามทั้ง 2 ข้อนี้จะนำไปสู่คำตอบที่ว่า สื่อ/สารที่มวลชน “ผลิตซ้ำ” ขึ้นมานั้นมีลักษณะอย่างไร สิ่ง
เหล่านี้สะท้อนหรือสร้างอัตลักษณ์ของขบวนการอย่างไร และมันเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับสิ่งที่ชุดโครงการวิจัย
นี้เรียกว่า “การเมืองคนดี” อย่างไร4

สนามและวิธีวิจัย
โครงการศึกษานี้ใช้การติดตามสื่อที่ถูกผลิตและไหลเวียนอยู่ในการเคลื่อนไหวของกปปส. มีพื้นที่ศึกษา
หลักคือพื้นที่สื่อที่เรียกรวมว่า “สื่อส่วนบุคคล” ซึ่งเชื่อมต่อทั้งบนอินเทอร์เน็ตและบนท้องถนน ผ่านทั้งสื่อใหม่
และสื่อดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งอาจแบ่งปันรูปภาพที่ตัวเองสร้างทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว
ภาพดังกล่าวถูกผู้ดูแลหน้าเฟซบุ๊กสาธารณะที่ได้รับความนิยมนำไปเผยแพร่ต่อ จากนั้นมันถูกนำไปเล่าบนเวที
ชุมนุมหรือรายการโทรทัศน์ ก่อนจะถูกเผยแพร่ต่อทางออนไลน์ในจำนวนที่มากกว่าเดิมอีกทีบนบัญชีเฟซบุ๊ก
ของผู้สนับสนุนการชุมนุมคนอื่นๆ และกลายเป็นลายบนเสื้อยืด การศึกษาจึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจ
เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือขนานกันไปตามพื้นที่ต่างๆ
โครงการนี้จะติดตามสื่ อสังคมของผู้ ใช้ อินเทอร์เน็ต ที่ มีผู้ ติด ตามมาก เช่น กลุ่มคนดังหรือเซเล็บ
ออนไลน์ (online celebrity) และหน้าเฟซบุ ๊ก (เพจ) ที่ได้รับความนิย ม เช่น เพจของกลุ ่มสนั บสนุ น การ
เคลื่อนไหว เพจล้อเลียน และติดตามของใช้และสินค้าจากการชุมนุม โดยกรอบเวลาเก็บข้อมูลจะย้อนถึงช่วง
เริ่มต้นรณรงค์คัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม (ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2556)

ข้อจำกัดของการวิจัย
เนื่องจากโครงการวิจัยซึ่งเริ่มในปี 2558 นี้ เป็นการย้อนกลับไปศึกษาการใช้สื่อของผู้ร่วมขบวนการ
กปปส.ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2556 ทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจาก
เหตุผลหลายประการ เช่น ข้อมูลถูกลบออกโดยระบบหรือตัวผู้ใช้งานเอง5 หรือข้อมูลบางส่วนเป็นการสื่อสาร
ในกลุ่มเฉพาะซึ่งผู้วิจัยไม่อาจเข้าถึงได้ ด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัยนี้จะไม่กล่าวอ้างว่าสามารถแสดงให้เห็นถึงภาพ
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งานชิ้นนี้เป็นเสมือนด้านกลับของงานอีกชิ้นในชุดโครงการเดียวกันของ อุเชนทร์ เชียงเสน เรื่อง “การสร้าง ‘อุดมการณ์’:
กระบวนการและปัจจัยความสำเร็จของกรอบโครงความคิดของปัญญาชนกปปส.” โดยขณะทีอ่ ุเชนทร์มุ่งศึกษากรอบโครง
ความคิดที่ถูกผลิตโดยปัญญาชนกปปส. งานวิจัยนีจ้ ะมุ่งศึกษาภาคปฏิบัติการของมวลชนทีร่ ่วมสร้างอัตลักษณ์ของกปปส.อย่าง
ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามกรอบโครงความคิดที่ถูกผลิตโดยปัญญาชนกปปส.ไปเสียทั้งหมด
5
การลบดังกล่าวอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีผู้เปิดหน้าเฟซบุ๊ก “สวัสดีเรามาจากโลกอนาคต”
www.facebook.com/hellookmaitookkon ซึ่งจะนำความคิดเห็นทางการเมืองในอดีตระหว่างการชุมนุมของกปปส.ของ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมาเผยแพร่ซ้ำ การเผยแพร่ดังกล่าวทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นท้ายเนื้อหาต้นทาง จน
บางครั้งเกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียง และในบางกรณีเจ้าของเนื้อหาอาจตัดสินใจซ่อนหรือลบเนื้อหาดังกล่าวทิ้ง ดู
เทวฤทธิ์ มณีฉาย. 30 มีนาคม 2559. “น้าอาจำได้ใช่ไหม คุยกับแอดมินนักขุด 'สวัสดี เรามาจากโลกอนาคต'.” ประชาไท.
เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2559 prachatai.com/journal/2016/03/64972

6
ของการร่วมสร้างอัตลักษณ์ “คนดี” โดยมวลมหาประชาชนได้ในทุกแง่มุม แต่จะใช้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์ดังกล่าว
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บทที่ 2
การใช้สื่อในขบวนการทางการเมืองและสื่อในการเคลื่อนไหวของกปปส.
การสื่อสารเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งในขบวนการทางการเมือง ทั้งเพื่อเผยแพร่ความคิด เพื่อ
ระดมทรัพยากร และเพื่อขับเคลื่อนขบวนการ สื่อที่ขบวนการใช้เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและพฤติกรรม
การใช้สื่อของคนในสังคม บทนี้จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ การใช้สื่อในขบวนการทางการเมืองในไทยและ
ต่างประเทศ และการใช้สื่อในขบวนการกปปส.ซึ่งเป็นประเด็นศึกษาหลักของงานวิจัยนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าที่
ผ่านมาขบวนการทางการเมืองใช้สื่ออย่างไร และการที่เทคโนโลยีการสื่อสารเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถส่ง
สารได้สะดวกขึ้นทำให้บทบาทของมวลชนในขบวนการทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

สื่อในขบวนการทางการเมืองไทย
นับตั้งแต่ช่วงก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มาจนถึงการเคลื่อนไหวของกปปส.ในช่วงปี 25562557 ลักษณะของการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี แนวโน้มที่สำคัญคื อการเปลี่ยนไปสู ่ การ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่คนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้น
ในช่วงก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นิตยสารกึ่งวิชาการและหนังสือของนักศึกษานับว่าเป็นสื่อที่มี
บทบาทในการสร้างเครือข่ายปัญญาชน-นักศึกษา ในช่วงนั้นจำนวนนักศึกษาในประเทศเพิ่มมากขึ้นและเริ่มมี
นักวิชาการที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในขณะที่หนังสือพิมพ์และนิตยสารมักถูกรัฐควบคุมอย่าง สิ่งที่
เกิดขึ้นคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเริ่มทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่กันเองมากขึ้น ส่วนกลุ่มปัญญาชนเริ่มจัดทำนิตยสาร
กึ่งวิชาการอย่างเช่น “สังคมศาสตร์ปริทัศน์” สิ่งพิมพ์นักศึกษาและนิตยสารกึ่งวิชาการเหล่านี้ช่วยเชื่อมโยง
ปัญญาชนกับนักศึกษาจนเกิดเป็นเครือข่ายวาทกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง จนนำไปสู่การก่อ
ตัวของขบวนการ จึงนับได้ว่าสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการช่วง 14 ตุลา (ประจักษ์ 2548: 99134)
ในช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การสื่อสารมวลชนอย่างโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ มี
บทบาทสำคัญในขบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะสื่อภายใต้การควบคุมของรัฐที่มีส่วนปลุกเร้าและระดม
มวลชนฝ่ายขวา บทบาทที่ชัดเจนสำหรับสื่อกระจายเสียง เช่น สถานีวิทยุยานเกราะ ที่นำแนวคิดของกิตติวุฑ
โทที่ว่าหลั กพุ ทธศาสนารั บรองการฆ่ าคอมมิวนิส ต์มาเสนอ และเปิดเพลงที่ มี เนื้ อหาปลุกใจอย่า ง “หนัก
แผ่นดิน” และ “รกแผ่นดิน” ส่วนบทบาทสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ ดาวสยามที ่นำเสนอข่ า ว
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของฝ่ายขวาและโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง (แอนเดอร์สัน 2544: 134-135)6
เมื่อมาถึงการชุมนุมประท้วงการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2535 สื่อที่มีบทบาทมากขึ้นคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลศึกษาของธนาคารโลก (World

6

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็มี “สถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย” (สปท.) เป็นกระบอกเสียงเช่นกัน

8
Bank) พบว่ า ในช่ ว งดั ง กล่ า วผู ้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที ่ ใ นประเทศไทยกำลั ง เพิ ่ ม อย่ า งก้ า วกระโดด 7
โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารอันทรงประสิทธิภาพของประชาชนภายใต้สถานการณ์ที่รัฐปิดกั้น
ข่าวสาร เนื่องจากสามารถใช้สื่อสารด้วยตนเองได้ในหลายพื้นที่ รวมถึงจากท้องถนน และรัฐยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ แม้ผู้ร่วมชุมนุมในเหตุการณ์นี้จะไม่ได้มีเฉพาะชนชั้นกลางซึ่งเป็นคนกลุ่มหลักที่มีโทรศัพท์มือถือใน
ขณะนั้น8 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทโดดเด่น จนการชุมนุมครั้งนี้ถูก
เรียกอีกชื่อว่า “ม็อบมือถือ” (อาทิตย์ 2555: 27-29) ในช่วงเดียวกันนี้ เริ่มมีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อรายงาน
สถานการณ์แล้ว เช่นผ่านห้องสนทนา (นิวส์กรุ๊ป) soc.culture.thai แต่ก็ยังอยู่ในวงที่จำกัดมาก (Daorueng
2004)
สื่อประเภทที่มีบทบาทโดดเด่นในการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติ
(พธม.) ช่วงปี 2548-2549 คือสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต และเสื้อผ้า-เครื่องประดับ ช่องโทรทัศน์
ดาวเทียม ASTV มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดประเด็นการเคลื่อนไหว ผ่านรายการวิเคราะห์การเมืองและ
การถ่ายทอดสดการชุมนุม นอกจากนี้รายการในช่องยังถูกใช้เพื่อระดมทรัพยากรและนัดหมายการชุมนุมอีก
ด้วย สื่อกระจายเสียงในเครือผู้จัดการทำให้ผู้สนับสนุนสามารถรับรู้ประเด็นสำคัญและความเป็นไปจากการ
ชุมนุมได้ตลอดเวลาราวกับไปร่วมชุมนุมด้วยตัวเอง แม้ไม่ได้เข้าร่วมที่สถานที่ชุมนุมก็ตาม
ผู้สนับสนุนยังสามารถร่วมแสดงออกสนับสนุนการชุมนุมได้ในทุกที่ ผ่านการแต่งกายแสดงสัญลักษณ์
เสื้อผ้า-เครื่องประดับเป็นอีกสื่อสำคัญของพธม. ขบวนการได้นำเสื้อสีเหลืองมาเป็นสัญลักษณ์และเป็นที่จดจำ
ของคนทั่วไป จนถูกเรียกอย่างลำลองว่า “ม็อบเสื้อเหลือง” การนำสีหรือสัญลักษณ์บนเครื่องแต่งกายมาให้
ความหมายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการชุมนุมทางการเมืองของพธม.นี้ นับได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับการชุมนุม
ครั้งต่อๆ มาในประเทศไทย
พธม.ยังเป็นขบวนการทางการเมื องระดับชาติครั้ งแรกๆ ที่สื่อออนไลน์ มี บทบาทโดดเด่นชั ดเจน
เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์9เป็นสื่อหลักอันหนึ่งของขบวนการ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ “แนวร่วม” อย่างเช่น

7

ธนาคารโลกระบุว่าปีแรกที่ประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คือปี 2529 จำนวน 821 คน และเพิ่มมากขึ้นจนปี 2535 มี
ผู้ใช้ 250,584 คน
8
เครื่องมือสื่อสารที่เริม่ แพร่หลายมากในขณะนั้นคือเครื่องโทรสารหรือแฟกซ์ โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุน สำหรับคนกลุ่มนี้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกใช้เพื่อติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ ในขณะที่โทรสารถูกใช้เพื่อรับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์อย่างแทบจะ
ทันทีหลังปิดตลาดในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังมีการสมัครบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกที่ทำให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ของหลักทรัพย์แต่ละตัวได้ตามเวลาจริง
9
ที่ manager.co.th

9
เว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์10ที่คัดค้านรัฐบาลเช่นกัน และ “แนวร่วมมุมกลับ” อย่างเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน11
และประชาไท12ที่ช่วงแรกคัดค้านรัฐบาลในทิศทางคล้ายพธม. แต่ต่อมาเปลี่ยนทิศทางหลังพธม.เสนอให้ มี
นายกรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ นอกจากเว็บไซต์ที่มีทิศทางอย่างเป็นเอกภาพดังที่
กล่าวมาแล้ว ยังมีเว็บไซต์อีกลักษณะหนึ่งที่เป็นการเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถนำเสนอเนื้อหาของตนเองได้
อย่างเว็บบอร์ด (webboard หรือ internet forum) เช่นห้องราชดำเนินในเว็บไซต์พันทิป13หรือขบวนการเสรี
ไทยเว็บบอร์ด14 รวมถึงเว็บล็อก (weblog) หรือบล็อก (blog) อีกจำนวนมาก (อาทิตย์ 2555: 29-37)
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ภาพ 1 จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จากการสำรวจของเนคเทค (แสดงทุกช่วง 5 ปี)

บทบาทที่โ ดดเด่น ขึ้น มาของสื่ อ ออนไลน์ ในพธม.และการเคลื ่ อนไหวข้ างเคี ย งในช่ ว งเดี ย วกั น นี้
สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว ข้อมูลจาก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มปป.) แสดงให้เห็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในปี 2549 มีจำนวนมากกว่าสิบล้านคน จากในปี 2534 ที่มีผู้ใช้เพียง 30 คน
10

ที่ www.thai-insider.com ปัจจุบันเว็บไซต์นปี้ ิดตัวแล้ว โดยปิดหลังการเสียชีวิตของ เอกยุทธ อัญชันบุตร เจ้าของเว็บไซต์
เมื่อปี 2556, ดู MGR Online. 13 มิถุนายน 2556. “ปิดตำนาน ‘ไทยอินไซเดอร์’ ในวันไร้เงา ‘เอกยุทธ’ ขึ้นภาพขาวดำพ่วง
ข้อความไว้อาลัย.” Manager Online. เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2559
www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000071143
11
ที่ v1.midnightuniv.org
12
ที่ prachatai.com
13
ที่ pantip.com/forum/rajdumnern
14
ที่ forum.serithai.net
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ตั้งแต่หลังปี 2550 เป็นต้นมา สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมได้รับความ
นิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจาก Socialbakers ระบุว่าในปี 2555 ประเทศไทยมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 15.8
ล้านคน หรือคิดเป็น 9 ใน 10 ของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตไทย สื่อหลักมีการเชื่อมโยงตัวเองกับสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ชัดเจน สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในสื่อหลัก รายการ
โทรทัศน์ใช้หน้าเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชม ใน
ส่วนของขบวนการทางการเมืองก็เช่นกัน เครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นอย่างชัดเจน การเคลื่อนไหว
ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในปี 2553 เป็นการเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กมีบทบาท
อย่างเด่นชัดเป็นครั้งแรก (ควบคู่ไปกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยุชุมชน) มีกลุ่มและแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก
ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหลายกลุ่ม มีการใช้เฟซบุ๊ก ยูทูบ และทวิตเตอร์ รายงาน
สถานการณ์จากพื้นที่ชุมนุม มีการใช้เพจเฟซบุ๊กรายงานข่าว วิพากษ์วิจารณ์ หรือล้อเลียนทางการเมือง ไป
จนถึงการนัดหมายชุมนุมของทั้งฝ่ายนปช. (เช่น “กิจกรรมวันอาทิตย์สีแดง”) และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย (เช่น
กิจกรรมของกลุ่มเสื้อหลากสี) ทำให้เฟซบุ๊กกลายเป็นสนามต่อสู้ทางการเมืองที่สำคัญอีกอันหนึ่ง (อาทิตย์
2555)

ภาพ 2 ข้อความจากหน้าเฟซบุ๊ก “คนอนุรักษ์” รณรงค์คดั ค้านเขื่อนแม่วงก์15

สื่อสังคมออนไลน์ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังถูกใช้เป็นพื้นที่หลักหรือใช้ผสานกับ
พื้นที่อื่นๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อการทำกิจกรรมอีกด้วย ตัวอย่างที่โดดเด่นอันหนึ่งก็คือการรณรงค์
คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ที่ดำเนินมาหลายสิบปี หลังจากรัฐบาลริเริ่มโครงการดังกล่าวในปี 2532 (มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร 30 เมษายน 2555) ในต้นปี 2556 มีการเชิญชวนให้ผู้คัดค้านเข้าชื่อบนเว็บไซต์ Change.org16 การ

15
16

ที่ www.facebook.com/Khonanurak/posts/447375165378227
ที่ change.org/maewongdam
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รณรงค์นี้มีผู้สนใจมากขึ้นเมื่อ ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และคณะ ประกาศเดินเท้าจาก
แม่วงก์เข้ากรุงเทพเมื่อต้นเดือนกันยายน 2556 และจากนั้นได้เผยแพร่ความเคลื่อนไหวลงบนเฟซบุ๊ก Sasin
Chalermlarp ตลอดการเดินทาง 13 วันว่าคณะอยู่ที่จุดไหนแล้ว ได้พูดคุยอะไรกับใครระหว่างการเดินทาง
โดยระหว่างนี้มีผู้สนับสนุนการรณรงค์ ซึ่งรวมถึงดาราและคนดัง ร่วมรณรงค์ออนไลน์ ทั้งด้วยการโพสต์ภาพ
และข้อความคัดค้าน (ภาพบางส่วนเป็นวาดขึ้นใหม่เองโดยผู้ร่วมรณรงค์) การแชร์ลิงก์ข่าวและข้อมูล การติด
แฮชแท็ก (hashtag) เช่น #หยุดเขื่อนแม่วงก์ และ #nodam หรือด้วยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และรูปปก (cover
photo) ของสื่อสังคมเป็นคำว่า “No Dam” (ไม่เอาเขื่อน) สีดำบนพื้นเหลือง หรือคำอื่นที่สื่อความหมาย
เดียวกัน (Voice TV 24 กันยายน 2556; ไทยรัฐออนไลน์ 5 ตุลาคม 2556) ไปจนถึงการทำภาพยนตร์ประกอบ
เพลงเพื่อการรณรงค์ (nao sangkara 22 กันยายน 2556) กระแสออนไลน์ดังกล่าวนำไปสู่การเดินขบวนครั้ง
ใหญ่เมื่อศศินและคณะเดินทางถึงกรุงเทพในวันที่ 22 กันยายน 2556 โดยเมื่อเดินทางถึงหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) มีผู้ร่วมชุมนุมนับพันคน (MGR Online 22 กันยายน 2556)

ภาพ 3 การรณรงค์คัดค้านเขื่อนแม่วงก์17

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าสื่อมีบทบาทในขบวนการทางการเมืองครั้งใหญ่ๆ ในสังคมไทยมาตลอด
โดยสื่อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและความนิยมของสังคม เมื่อพิจารณาตั้งแต่การ
17

จากมุมซ้ายบนตามเข็มนาฬิกา: โพสต์จากอินสตาแกรม (จาก www.instagram.com/p/eoQ-c_C7NC/), ภาพวาดโดย
นิตยสาร happening (จาก twitter.com/happeningmag/status/382736801426710528) , โลโก้ No Dam (จาก
twitter.com/tompadmardser/status/384711052413239296) , ข้อความในทวิตเตอร์ (จาก
twitter.com/cnamm/status/396555313337217026) , ผู้ร่วมชุมนุมใส่หน้ากากเสือชูโลโก้ No Dam (ภาพโดย ธิติ วรรณ
มณฑา บางกอกโพสต์ จาก search.posttoday.com/search/image_detail?imageId=34641)
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ใช้สื่อสิ่งพิมพ์มาจนถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะเห็นว่าลักษณะการใช้สื่อนั้นมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่สื่อที่
มวลชนสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารและผลิตเนื้อหาด้วยตนเองได้มากขึ้นและง่ายขึ้น

สื่อในขบวนการทางการเมืองในต่างประเทศ
การทรงอิทธิพลขึ้ นของสื่ อออนไลน์ในขบวนการทางการเมืองไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เฉพาะของ
สังคมไทยเท่านั้น แต่เป็นไปในทางเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งบทบาทของสื่อออนไลน์กำลังเพิ่มสูง
มากขึ้นเรื่อยๆ และก็เป็นไปในทางที่มวลชนผู้ร่วมขบวนการสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารทางสื่อออนไลน์
ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
ช่วงทศวรรษ 1990-2000 มีขบวนการที่เรียกว่า Global Justice Movement ซึ่งมุ่งต่อต้านการขยาย
อำนาจของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และเรียกร้องให้กระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียม การเคลื่อนไหวตาม
แนวทางเดียวกันนีเ้ กิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดประชุมขององค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การใช้เว็บไซต์และอีเมลกลุ่ม (listserv) เป็นช่องทางสื่อสารสำคัญที่ช่วยให้ผู้ชมุ นุมในหลายพื้นที่เชื่อมต่อกันได้
พอมาถึงขบวนการ Occupy Movement ช่วงปี 2011 สื่อสังคมออนไลน์ก็มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารมาก
ขึ้น เช่นกรณีของผู้ชุมนุมในบอสตันที่ใช้ทวิตเตอร์ช่วยในการรวมตัวกัน (Juris 2012: 259-279)
ในเดือนสิงหาคม 2014 ผู้ไม่พอใจกรณีตำรวจสหรัฐที่ยิงวัยรุ่นแอฟริกันอเมริกันตายที่ถนนเฟอร์กูสัน
ได้ถ่ายรูปตัวเองชูมือเปล่าลงทวิตเตอร์และใช้แฮชแท็ก #Ferguson สร้างพื้นที่และเวลาสาธารณะ (public
space and public time) ร่วมกันทางออนไลน์ (Bonilla and Rosa 2015) ในช่วงเวลาใกล้กันที่ฮ่องกง ผู้
ชุ ม นุ ม “การปฏิ ว ั ติ ร ่ ม ” (Umbrella Revolution) ก็ ใ ช้ ส ื ่ อ สั ง คมและแอปสื ่ อ สารอย่ า ง FireChat ติ ด ต่ อ
ประสานงานการชุมนุม (Hilgers February 18, 2015; Smith IV October 7, 2014) และนอกจากสัญลักษณ์
ร่มที่ถูกนำไปใช้ในการออกแบบต่างๆ เกี่ยวกับการชุมนุม (Dunne October 1, 2014; Lau November 14,
2014) ยังมีการยืมสัญลักษณ์จากการชุมนุมอื่นมาใช้ เช่น แฮชแท็ก #OccupyCentral ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ
จากการชุมนุม Occupy ในเมืองอื่นๆ ของโลก และการชูมือเปล่าจากการชุมนุมที่ถนนเฟอร์กูสัน18

สื่อในขบวนการกปปส.
จากตัวอย่างขบวนการทางการเมืองทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารมี
บทบาทสำคัญในขบวนการ และประเภทของสื่อที่มีบทบาทมากก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและความนิยมของ
สื่อในแต่ละยุค ขบวนการกปปส.ก็เช่นกัน ตลอดการเคลื่อนไหวมีสื่อหลายประเภทเข้ามามีบทบาท โดยสื่อที่มี
บทบาทโดดเด่นก็เป็นไปในทิศทางเดียวกั บขบวนการอื่นในยุคเดียวกั น คือสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้
สัญลักษณ์ผ่านสื่อบุคคล

18

เช่น twitter.com/AbbyMartin/status/516423807394131968
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การชุมนุมของกปปส.ช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 เริ่มก่อตัวขึ้นจากกระแสการต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม
ฉบับที่ วรชัย เหมะ และคณะ เสนอ โดยในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2556 พรรคประชาธิปัตย์แสดง
จุดยืนว่าไม่ยอมรับพ.ร.บ.ฉบับนี้และเริ่มจัดเวทีปราศรัยชั่วคราว “ผ่าความจริง” ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้จัดการเวทีเดินหน้าผ่าความจริง
ได้เริ่มเชิญชวนให้มวลชนร่วมแสดงออกทางสัญลักษณ์ด้วยการโพสต์ภาพถ่ายและขึ้นป้ายไม่เอากฎหมายนิร
โทษกรรมทางภาพประจำตัวในเฟซบุ๊ก ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ “ป้ายดำคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษ
กรรม” หนึ่งในสัญลักษณ์ของขบวนการที่ถูกมวลชนนำไปผลิตซ้ำและเผยแพร่จนเป็นกระแสที่สำคัญอันหนึ่ง
ในช่วงก่อตัวของขบวนการ (ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 พฤศจิกายน 2556)
ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมเริ่มมีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ เช่นกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ
(กปท.) ที ่ ส วนลุ มพิ นี หรือกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาปั ญญาชนปฏิร ูป ประเทศไทย (คปท.) ที ่ แยกอุ ร ุ พ งษ์
จนกระทั่งวันที่ 31ตุลาคม พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เริ่มตั้งเวทีปราศรัยที่สถานีรถไฟสามเสน และต่อมาก็ได้ย้าย
มาที่ถนนราชดำเนินเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งในช่วงเวลานี้เองที่ธงชาติและนกหวีดเริ่มถูกนำมาใช้เป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการเคลื ่ อ นไหวอย่ า งชั ด เจน จนกระทั ่ ง วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายนก็ ไ ด้ ม ี ก ารประกาศก่ อ ตั้ ง
“คณะกรรมการประชาชนเพื ่ อ การเปลี ่ ย นแปลงประเทศไทยให้ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยที ่ ส มบู ร ณ์ อ ั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (กปปส.) ขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในช่วงแรกของขบวนการที่การเรียกร้องอยู่ในประเด็นคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรม กระแสที่ชั ดเจน
อันหนึ่งคือการทีด่ ารา นักแสดง ผู้ทำงานในแวดวงบันเทิง และกลุ่มผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมชั้นสูงจำนวนมาก
แสดงออกในเชิงสนับสนุนขบวนการ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม (คมชัดลึก 6
พฤศจิกายน 2556) อย่างเช่นการเปลี่ยนรูปประจำตัวเป็นป้ายดำคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรม เขียนแสดงความไม่
เห็นด้วยกับพรบ.ฯ และถ่ายรูปตนเองในสถานที่ชุมนุม
ระหว่างการเคลื่อนไหวของกปปส. การปราศรัยบนเวทีชุมนุมถูกถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
“บลูสกายแชนแนล” ตลอด 24 ชั่วโมง ในลักษณะเดียวกันกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งก่อนหน้า
แต่การเคลื่อนไหวของกปปส.นั้นก็ดูจะให้น้ำหนักกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แกนนำ
หลายคนมีการใช้เพจ (page) หรือหน้าเฟซบุ๊กของตนเองโพสต์ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เช่นเฟซบุ๊กของสุ
เทพ เทือกสุบรรณ, จิตภัสร์ กฤดากร, หรือเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และยังมีหน้าเฟซบุ๊กที่มีบทบาทร่วมสนับสนุน
อีกจำนวนมาก เช่นเพจ “สายตรงภาคสนาม”, “ขบวนการเสรีไทยเฟซบุ๊ค”, หรือ “แฉ..ความลับ” นอกจากนี้
ยังมีกลุ่ม (group) เฟซบุ๊กของกปปส.กลุ่มย่อยต่างๆ (ทั้งที่แบ่งตามพื้นที่ สถานศึกษา อาชีพ หรือการรวมกลุ่ม
ในลักษณะอื่นๆ ) ซึ่งใช้เป็นที่นัดหมายและติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม เช่นกลุ่ม “กปปส.ภูเก็ต”, “กปปส.
อุบลราชธานี”, หรือ “กปปส.ชลประทาน”
นอกจากสื่อสังคมออนไลน์แล้ว อีกสื่อหนึ่งที่มีบทบาทในขบวนการกปปส.ด้วยก็คือสื่อบุคคล ผ่าน
สิ น ค้ า หรื อ เครื ่ อ งใช้ ท ี ่ ม ี ส ั ญ ลั ก ษณ์ ข องกปปส. อย่ า งเช่ น การแขวนนกหวี ด หรื อ การสวมใส่ เ สื ้ อ ผ้ า และ
เครื่องประดับลายธงชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกปปส. สินค้าเหล่านีม้ ีจำหน่ายอยู่ในสถานที่ชุมนุม ซึ่งมีทั้งที่เป็น
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สินค้าที่กปปส.ผลิตเองโดยตรงและที่คนทั่วไปผลิตขึ้น ในช่วงเวลาที่มีการชุมนุมจะพบว่ามีคนจำนวนมากสวม
ใส่สินค้าเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะอยู่ในที่ชุมนุมหรือไม่ เพื่อแสดงออกว่าสนับสนุนการเคลื่อนไหว
ของกปปส. ในแง่นี้จึงนับว่าเป็นสื่อในลักษณะหนึ่งด้วยเช่นกัน
สื่ออีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏบทบาทในช่วงการเคลื่อนไหวของกปปส. แต่ไม่ถูกกล่าวถึงมากนักคือสื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะนิตยสารแฟชั่นหรือนิตยสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง ทั้งที่ปรากฏบนหน้าปกและ
เนื้อหาภายในเล่ม ตัวอย่างที่ชัดเจนคือนิตยสาร LIPS ที่เลือกเอาแกนนำกปปส.มาขึ้นปกหลายครั้ง เช่นฉบับ
ปักษ์หลังเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มี สุเทพ เทือกสุบรรณ ขึ้นปกนิตยสาร ฉบับปักษ์หลังเดือนมีนาคม 2557 มี
จิตภัสร์ กฤดากรและทยา ทีปสุวรรณ ขึ้นปกนิตยสาร ส่วนเนือ้ หาด้านใน นิตยสาร LIPS ทุกฉบับที่วางจำหน่าย
ระหว่างการชุมนุมจะมีส่วนที่กล่าวถึงการชุมนุมของกปปส.ในเชิงสนับสนุนอยู่เสมอ
ปรากฏการณ์หนึ่งที่แสดงถึงบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในการเคลื่อนไหวของกปปส. โดยเฉพาะ
จากมวลชน คือการถ่ายภาพตนเองหรือ “เซลฟี่” (selfie) ซึ่งเป็นลักษณะการถ่ายภาพที่กำลังได้รับความนิยม
ในช่วงนั้น การเซลฟี่และโพสต์ทางอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้ร่วมชุมนุม ทำ
ให้มีภาพเซลฟี่ของผู้ร่วมชุมนุมถูกเผยแพร่เป็นจำนวนมากในสื่อสังคมออนไลน์

ภาพ 4 สติกเกอร์ “Kamnan Sticker”

นอกจากเซลฟี่แล้ว การตกแต่งรูปภาพด้วย “สติกเกอร์” ตัวการ์ตูนของแกนนำกปปส.ก็ได้รับความ
นิยมเช่นกัน ตัวอย่างเช่นแอปตกแต่งภาพด้วยสติกเกอร์ “Kamnan Sticker” (สติกเกอร์กำนัน) ซึ่งเริ่มเผยแพร่
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ในเดือนมีนาคม 2557 ทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์19และไอโอเอส20 จำหน่ายในราคา 0.99 ดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 32-35 บาท) ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก (แนวหน้า 30 มีนาคม 2557) จนติดอันดับ 1 ของ
App Store ประเทศไทยภายในเดือนเดียว (AON 30 มีนาคม 2557) ผู้ใช้แอปดังกล่าวสามารถเลือกรูปแกนนำ
เช่น สุเทพ, จิตภัสร์, และ อัญชะลี ไพรีรกั มาตกแต่งภาพถ่ายของตัวเองได้21

สื่อในการเคลือ่ นไหวทางการเมืองและโอกาสของมวลชนผู้ร่วมใช้สอื่
จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสื่อเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการเคลื่อนไหวของกปปส. สื่อ
หลายประเภททั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ไปจนถึงสื่อส่วนบุคคลในลักษณะต่างๆ กลายเป็นอีก
องค์ประกอบสำคัญของการเคลื่อนไหว ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการใช้สื่อใน
การเคลื่อนไหวทางการเมือง และยิ่งเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น สื่อที่สามารถใช้ได้ก็หลากหลายขึ้นไปด้วย
เมื่อวางการใช้สื่อของกปปส.ลงไปในบริบททางประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวทางการเมือง จะเห็นได้
ถึงความสืบเนื่องลักษณะหนึ่ง คือปรากฏการณ์ที่สื่อซึ่งมวลชนสามารถมีส่วนร่วมเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น
เรื่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้น การที่กปปส.เป็นการเคลื่อนไหวที่มีสัญลักษณ์เป็นจำนวนมาก (เช่นการใช้ป้ายสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูนพื้นหลังสีดำ การใช้นกหวีด หรือการใช้สีของธงชาติ) และสัญลักษณ์เหล่านี้มีลักษณะหลวมๆ ที่
เอื้อต่อการ “ผลิตซ้ำ” ก็ยิ่งทำให้มวลชนสามารถมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวผ่าน “สื่อส่วนบุคคล” ทั้ง “มีม
อินเทอร์เน็ต” ที่เผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์และ “มีมออฟไลน์” หรือสินค้าที่เผยแพร่ผ่านการสวมใส่
ของบุคคล

19

ที่ play.google.com/store/apps/details?id=air.com.imi.kamnansticker
20
ที่ itunes.apple.com/th/app/kamnan-sticker-kanan-stikkexr/id835427594
21
ดูวิดีโอตัวอย่างที่ youtu.be/2JVbVT5vewk
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บทที่ 3
มีมอินเทอร์เน็ตกปปส.: ภาพติดตาและคำติดปาก
กับการร่วมสร้างอัตลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์

ภาพ 5 มีมป้ายดำคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ระหว่างการก่อตัวขึ้นของกปปส. ภาพสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีดำนี้
น่าจะผ่านตาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย เนื่องจากมันถูกส่งต่อและถูกใช้เป็นรูปแทนตัวโดยผู้ไม่เห็นด้วยกับร่าง
กฎหมายนิรโทษกรรมที่อยู่ในสภาขณะนั้น ถ้อยคำ “คัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม” ที่ถูกทำซ้ำและดัดแปลงใน
รูปแบบต่างๆ บนสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์เป็นส่วนหนึ่งของบรรดา “มีม” ที่นำพาสารเกี่ยวกับจุดยืนของผู้
คัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไปสู่ส่วนต่างๆ ของสังคม

อะไรคือ “มีม”
“มีม” (meme) หมายถึง วิธีคิด พฤติกรรม หรือรูปแบบ ที่แพร่จากบุคคลไปสู่บุคคลในวัฒนธรรมหนึ่ง
ในแนวคิดของมีม วัฒนธรรมนั้นถูกส่งต่อด้วยการเลียนแบบ มีมที่เป็นหน่วยที่นำพารหัสทางวัฒนธรรมนี้ ล้อกับ
ลักษณะของยีน (gene) ซึ่งเป็นหน่วยที่นำพารหัสทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถทำซ้ำตัวเองได้ กลาย
พันธุ์ได้ และถูกคัดเลือกได้ (ตามกระบวนการแบบดาร์วิน) พูดแบบรวบรัด ถ้ายีนคือ “รหัสทางพันธุกรรม” มีม
ก็คือ “รหัสทางวัฒนธรรม”
คำนี้คิดขึ้นโดยนักชีววิทยา Richard Dawkins (1989) ในหนังสือ The Selfish Gene เพื่อใช้ทฤษฎี
วิวัฒนาการอธิบายการแพร่ของวิธีคิดและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ในหนังสือดังกล่าวเขายกตัวอย่างมีม
เช่น ทำนองเพลง คำติดปาก (catchphrases) แฟชั่น และเทคโนโลยีในการสร้างช่องโค้ง (arch) ซึ่งแพร่หลาย
ไปในวัฒนธรรม
Mike Godwin นักกฎหมายและนักกิจกรรมอินเทอร์เน็ต อธิบายว่า “มีมคือวิธีคิด (idea) ที่ทำงานใน
ความคิด (mind) ในลักษณะเดียวกับที่ยีนหรือไวรัสทำงานในร่างกาย วิธีคิดที่ติดเชื้อได้ (เรียกมันว่า ‘ไวรัลมีม’
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- viral meme) อาจกระโดดจากความคิดหนึ่งไปยังอีกความคิดหนึ่ง เหมือนกับที่ไวรัสกระโดดจากร่างกายหนึ่ง
ไปยังอีกร่างกายหนึ่ง” เขาเสนอว่า สิ่งสำคัญของมีมก็คือ มันอาจสรุปใจความสำคัญทั้งหมดของวิธีการคิดใน
เรื่องหนึ่ง (When a meme catches on, it may crystallize whole schools of thought.) นอกจากทำ
ให้คนจากที่ต่างๆ รู้ว่ากำลังพูดถึงเรื่องเดียวกัน มันยังอาจถูกใช้เป็นอุปลักษณ์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องอื่นๆ ได้
ต่อไปอีกด้วย (Godwin October 1, 1994)
มีมที่ถูกทำซ้ำหรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่าย จะมีโอกาสอยู่รอดได้นานขึ้น ใน
บริบทของสื่อสังคม มีมที่ต่อยอดได้ง่าย ตลก หรือมีแรงดึงดูดใจ-แทนใจ เป็นมีมเด่นที่มีโอกาสจะถูกส่งต่อและ
ปรากฏได้นานขึ้นบนไทม์ไลน์ ซึ่งหมายถึงโอกาสแพร่พันธุ์ที่มากขึ้นหรือเร็วขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ Dawkins มอง
ว่า มีมอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเซ็ตย่อยของมีมทั่วไป และการกลายพันธุ์ของมันนั้นไม่ได้มีลักษณะสุ่มในแบบดาร์วิน
เหมือนมีมในความหมายแรกเริ่ม แต่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างจงใจโดยความสร้างสรรค์ของมนุษย์ (Dawkins,
cited in Solon June 20, 2013)
ลั ก ษณะของมี ม ในการสรุ ป รวบยอดใจความสำคั ญ ของเรื ่ อ งดั ง ที่ Godwin เสนอ หรื อ การถู ก
เปลี่ยนแปลงอย่างจงใจโดยมนุษย์ดังที่ Dawkins ตั้งข้อสังเกตข้างต้น เป็นสิ่งสำคัญที่คณะวิจัยสนใจศึกษามีม
การเมือง โดยมีความสนใจในอย่างน้อย 2 ด้าน ด้านแรกคือการที่มันถูกสร้างโดยใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็น
แกนนำ และการไหลเวียนหรือล้มหายไปของมันเกิดจากการคัดเลือกโดยมวลชน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการ
ร่วมผลิตโดยมวลชน ด้านที่สองคือวิธีการแสดงออกด้วยรูปภาพแบบต่างๆ ของมีมอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้อง
กับประเภทสื่อที่ถูกส่งต่อมากในอินเทอร์เน็ต

มีมการเมืองไทย
มีมการเมืองของไทยที่แพร่หลายมากอันหนึ่งในช่วงก่อนและหลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็คือ มีม “ชัชชาติ”
ซึ่งเป็นชุดความคิดเกี่ยวกับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร ที่มีภาพหลักเป็นภาพของชัชชาติใส่เสื้อแขนกุดสีดำเดินเท้าเปล่าหิ้วถุงอาหารเข้าไปในวัดแห่งหนึ่ง หลัง
ภาพนี้ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ก็มีคนนำไปล้อเลียนต่ออีกจำนวนมาก ทั้งนำภาพไปตัดต่อ ทำท่าทาง
เลียนแบบ (พฤกษาไร้สำเนียง 28 ธันวาคม 2556; Vvkungx 28 มกราคม 2557; mk 6 กุมภาพันธ์ 2557) ไป
จนถึงทำเกมคอมพิวเตอร์ที่มีรูปดังกล่าวเป็นกราฟิกหลักในเกม (Thai Marketing 2557) แนวคิดหลักของรูป
เหล่านี้จะเน้นอย่างเกินจริงให้เห็นถึงความแข็งแรงหรือความสามารถเหนือมนุษย์ปกติของชัชชาติ เหมือนกับ
ชื่อหน้าเฟซบุ๊ก “ชัชชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี”22

22

หน้าเฟซบุ๊กนี้อธิบายตัวเองว่า “รวมรวบความแข็งแกร่งและตำนานของรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไว้ ณ ที่นี้ที่
เดียว” ข้อมูลวันที่ 3 มิถุนายน 2559 มีผู้ถูกใจหน้านี้ 149,538 คน. ที่ www.facebook.com/chutchartpower

18

ภาพ 6 ภาพต้นฉบับอันเป็นที่มาของมีมชัชชาติ

ภาพ 7 มีมชัชชาติที่ใช้องค์ประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง 300

ภาพ 8 คนแต่งกายและทำท่าทางเลียนแบบชัชชาติ
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ภาพ 9 เกมบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ภาพจากมีมชัชชาติ

มีมที่เกี่ยวกับตัวบุคคลทางการเมืองอีกมีมหนึ่งก็คือ มีม “อีโง่” ซึ่งกล่าวถึง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย
จากสายตาของคนที่ไม่พอใจยิ่งลักษณ์ ความผิดหรือความไม่เหมาะสมในการเป็นผู้นำของเธอนั้นมี
หลายประการ เช่น การเป็นหุ่นเชิดของทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและพี่ชายของเธอ การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ทุจริต การป้องกันและบรรเทาภัยน้ำท่วมที่ล้มเหลว แต่สิ่งหนึ่งที่ถูกล้อเลียนอย่างชัดเจน
เจาะจงระดับบุคคล คือการใช้ภาษาที่ผิดพลาดของเธอ ทั้งที่เธอพูดผิดเองจริงๆ23 พูดถูกแล้วแต่คนเข้าใจว่า
ผิด24 หรือเป็นคำที่ยิ่งลักษณ์ไม่เคยพูดเลยแต่ถูกล้อจนคนนึกว่าเธอพูดจริงๆ25

23

เช่น ใช้คำว่า “หญ้าแพรก” (ที่ถูกต้องคือ หญ้าแฝก) “จังหวัดหาดใหญ่” (อำเภอหาดใหญ่) “ประเทศซิดนีย”์ (เมืองซิดนีย์)
“ห้าหมื่นสามแสนเก้าร้อยสิบแปดล้านบาท” (53,980,000,000) “พฤศจิกาคม” (พฤศจิกายน) และ “คอ-นก-รีต” (คอนกรีต)
ดูคลิปรวมคำที่ยิ่งลักษณ์พูดผิด “ฮาอีโง่ขายชาติ ปี54 เครดิตผู้ทำคลิป คุณ ชวชาติ นัยนะแพทย์ (Chart50)” ได้ที่
youtu.be/thQVOcuuTeM
24
เช่น “3.10” ที่เป็นหัวข้อย่อย ยิ่งลักษณ์อ่านว่า “สาม-จุด-สิบ” ซึ่งถูกต้องแล้วตามหลักภาษา แต่มีผเู้ ข้าใจว่าควรจะอ่านเป็น
“สาม-จุด-หนึ่ง-ศูนย์” เหมือนการอ่านเลขทศนิยม, ดู ดราม่าแอดดิคดอทคอม. 31 พฤษภาคม 2556. “อีปู!อีโง่!!” เข้าถึงเมื่อ
11 ธันวาคม 2558. drama-addict.com/2013/05/31/อีปูอีโง่/
25
เช่น กรณีที่ ศิริโชค โสภา กับ เทพไท เสนพงศ์ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และผูด้ ำเนินรายการสายล่อฟ้า เล่นมุกตลกแซวว่า
ถ้ายิ่งลักษณ์อ่านคำว่า “ขนอม” ที่เป็นชื่ออำเภอ คงจะอ่านเป็น “ขน-อม” (ที่ถูกต้องคือ “ขะ-หนอม”) มุกนี้ถูกเล่าปากต่อปาก
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บทความใน ASTVผู้จัดการ สื่อที่วิพากษ์การทำงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาโดยตลอด ระบุว่า “สาเหตุ
ที่ทำให้ชาวบ้านเขาสงสัยว่านายกฯยิ่งลักษณ์ ไม่ฉลาด ขาดข้อมูล ขาดความรู้ ขาดความรู้รอบตัวไม่พร้ อม
สำหรับการเป็นผู้นำ ซึ่งก็สะท้อนออกมาจากคำพูดของเธอนั่นแหละ” (ASTVผู้จัดการออนไลน์ 17 กันยายน
2556)

ภาพ 10 มีม “อีโง่”

คำที่รวบยอดความ “ไม่ฉลาด ขาดข้อมูล ขาดความรู้” ก็คือคำว่า “อีโง่” ที่ถูกใช้แพร่หลายทั ้ งใน
รูปแบบข้อความหรือรูปภาพ ไม่พบแน่ชัดว่าคำนี้เริ่มใช้ทั่วไปตั้งแต่เมื่อใด แต่เท่าที่สืบค้นได้ อย่างน้อยก็น่าจะ
ก่อนกลางปี 2556 คำนี้ถูกใช้เขียนถึงยิ่งลักษณ์มากเสียจนเมื่อค้นหาคำว่า “อีโง่” ในกูเกิล จะได้ผลการค้นหา
เป็นข่าวและรูปภาพเกี่ยวกับเธอ (พี่ขนฟู 10 กันยายน 2556) และมีเพลงในยูทูบที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วย (โฟล์ค
เหน่อ 6 พฤษภาคม 2556)

กปปส.และมีม “คัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม”
หนึ่งในประเด็นรณรงค์ที่นำมาสู่การชุมนุมกปปส.ก็คือการคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ที่
อาจนับได้ตั้งแต่การคัดร่างพ.ร.บ.ปรองดองเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2555 โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (MGR Online 31 พฤษภาคม 2555ก; MGR Online 31 พฤษภาคม 2555ข) ต่อเนื่องมาสู่การ
คัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัย ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2556 และขยายวงกว้างมา
สู่ขบวนการกปปส.

จนคนคิดว่ายิ่งลักษณ์พูดเองจริงๆ, ดู ดราม่าแอดดิคดอทคอม. 31 พฤษภาคม 2556. “อีปู!อีโง่!!” เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม
2558. drama-addict.com/2013/05/31/อีปูอีโง่/
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ภาพ 11 กราฟิกรณรงค์ของกลุ่มพันธมิตรฯ

ภาพ 12 ป้ายและกราฟิกรณรงค์ของพรรคประชาธิปัตย์

คำที่ถูกกล่าวซ้ำในบทความและกราฟิกรณรงค์ของกลุ่มพันธมิตรเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2555 นั้น
ได้แก่คำเช่น “หยุดกฎหมายนิรโทษกรรม” “ล้างความผิดทักษิณ” “หยุดคืนเงินทุจริต” “พ.ร.บ.สร้างความ
แตกแยก” (MGR Online 31 พฤษภาคม 2555ข) ในขณะที่ป้ายของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถูกติดตั้งช่วงต้น
เดือนมิถุนายน 2555 ก็ใช้คำคล้ายกันว่า “หยุดกฎหมายล้างผิด” และเพิ่มคำขึ้นมาอีกสองคำคือ “โกงชาติ”
“หมิ่นสถาบัน” (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 4 มิถุนายน 2555) และต่อมาก็ใช้คำว่า “ล้างผิดคนโกง” ในสื่อ
ประชาสัมพันธ์เวทีปราศัย (ประชาธิปัตย์ 10 มิถุนายน 2555) โดยแม้การออกแบบจะยังแตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชัด เช่น ทางกลุ่มพันธมิตรยังใช้สีหลักของกลุ่มคือสีเหลืองในการออกแบบ ในขณะที่ทางพรรคประชาธิปัตย์
ใช้สีขาว-ดำ-แดง ประกอบกับรูปสายฟ้าสีฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของรายการ “ผ่าความจริง” อย่างไรก็ตาม ตัว
ข้อความหลักนั้น ทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน คือมีแกนกลางที่คำว่า “ล้างผิด” “โกง/ทุจริต” สำหรับการ
รณรงค์ทางออนไลน์ ในช่วงนี้ยังอยู่ในวงจำกัด
การรณรงค์ในวงกว้างทั้งพื้นที่ออฟไลน์และออนไลน์เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2556 เมื่อกระแส
ต่อต้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเข้มข้นขึ้นอีกครั้ง หลังนายวรชัย เหมะ เสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม
ฉบับใหม่ พรรคประชาธิปัตย์เปิดเวทีผ่าความจริงทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 จนถึง 7
สิ งหาคม 2556 ซึ ่ งเป็ น วั นพิ จารณาร่างกฎหมายนิ รโทษกรรมฉบับ ดังกล่าว ทั ้ งนี้ สาทิ ต ย์ วงศ์ ห นองเตย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังจากพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้จัดการเวทีผ่าความจริง ยังเชิญชวนให้มวลชนร่วม
แสดงออกทางสัญลักษณ์ผ่านสื่อสังคมด้วยการโพสต์ภาพถ่ายและขึ้นป้ายคัดค้านลงเฟซบุ๊กและนัดรวมพลสวม
ชุดเพื่อประท้วงรัฐบาล ในช่วงนี้ มีม “ป้ายดำคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม” เริ่มแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ต่อมา
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ในเดือนพฤศจิกายน 2556 หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวันลงบทความเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วม
แสดงสัญลักษณ์เพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม (ASTVผู้จัดการรายวัน 3 พฤศจิกายน 2556) ดังนี้
“การใช้สัญลักษณ์ ในการสื ่ อสารแทนความคิดทางการเมืองมีให้เห็ นในหลายยุ คสมั ย
ตั้งแต่การสวมเสื้อเหลือง เสื้อแดง จนถึงสัญลักษณ์มือตบ มาถึงประเด็นคัดค้านพ.ร.บ.นิร
โทษกรรม ในโซเชียลมีเดียก็มีปรากฏรูปภาพโลโก้ป้ายพร้อมข้อความ ‘คัดค้านพ.ร.บ.นิร
โทษกรรม’ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกอย่างเรียบง่ายและชัดเจน นอกจากนี้ทางฝ่าย
ประชาธิปัตย์ก็มีการประกาศให้แนวร่วมติดธงชาติไว้หน้าบ้านเป็นสัญลักษณ์ในการร่วม
คัดค้านอีกด้วย”

ภาพ 13 การดัดแปลงมีมคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม (1)

มีมป้ายดำนี้เป็นที่นิยมและถูกดัดแปลงไปในหลายรูปแบบ ทั้งการระบุอย่างชัดเจนหรือละเอียดมาก
ขึ้นว่าคิดเห็นอย่างไรกับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม หรือนำไปล้อเลียนเป็นการเรียกร้องแบบขบขัน เช่น พูดถึง
นักร้อง นักแสดง ไปจนถึงการทำพ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์

ภาพ 14 การดัดแปลงมีมคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม (2)

นอกจากนี้ยังแตกแขนงในเชิงรูปแบบด้วย เช่น ใช้รูปการ์ตูนแทนป้ายสี่เหลี่ยม แต่ยังโครงร่างขาวดำไว้ หรือ
เป็นรูปแบบอื่นเลย แต่คงข้อความลักษณะเดียวกันไว้
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ภาพ 15 กราฟิติ “คัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม” บนกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

คำพูดดังกล่าวปรากฏในพื้นที่ออฟไลน์เช่นกัน เช่น ภาพกราฟิติ “คัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม” บนกำแพง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

มีมมือปืนป๊อปคอร์น จากถุงข้าวโพดห่อปืนสู่ป๊อปปูลาร์ฮีโร่

ภาพ 16 ภาพพิกเซลอาร์ต “มือปืนป๊อปคอร์น”

“วงใหม่มาแรง 'POPCORN Warrior' กับอัลบั้ม 'Pop Secret' สมาชิกทั้ง 7 คน แต่งตัว
สบายๆ ด้วยธีมสี Earth Tone และ Navy Blue ปิดหน้าปิดตาคล้ายวง Getsunova
วีรกรรมจ๊าบสุดๆ โดยการเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกก็กระหึ่มไปทั้งประเทศ แนวเพลงไม่อาจ
ทราบได้ รู้แต่พวกฮาร์ดคอร์ฟังแล้วกระเจิงกระจายจ้า”
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คำบรรยายภาพข้างต้นจากหน้าเฟซบุ๊ก BKK BROS. (BKK BROS. 5 มีนาคม 2557) เป็นคำบรรยาย
ภาพพิกเซลอาร์ต26 แสดงรูปคน 7 คนใส่ผ้าคลุมหน้าหรือแว่นตาดำแบบเดียวกับกลุ่มศิลปินเพลงร็อก “เก็ตสึ
โนวา”27 มีข้อความ “Popcorn Warrior” สีเขียว บนพื้นหลังสีเหลือง

ภาพ 17 ที่มาของ “มือปืนป๊อปคอร์น”

ที่มาของภาพ “นักรบป๊อปคอร์น” หรือ “มือปืนป๊อปคอร์น” ดังกล่าวมาจากเหตุการณ์ชายชุดดำที่มี
ปืนซ่อนอยู่ในถุงกระดาษยิงต่อสู้ ในเหตุปะทะรุนแรงบริเวณแยกหลักสี่ (matichon tv 1 กุมภาพันธ์ 2557;
สิงห์สนามหลวง 3 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมแห่งหนึ่งของกลุ่มกปปส. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2557 ก่อนหนัาวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปหนึ่งวัน โดยถุงกระดาษดังกล่าวมีสีพื้น
เขียวเหลืองและมีข้อความระบุยี่ห้อเมล็ดข้าวโพดอบแห้ง “Popcorn Kolk” (ป๊อปคอร์นคอล์ก)
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พิกเซลอาร์ต (pixel arts) คือศิลปะประเภทหนึ่งที่เลียนแบบการวาดภาพด้วยจุดแสดงผล (พิกเซล) บนจอคอมพิวเตอร์
ภาพที่ได้จะมีลักษณะคล้ายภาพจากการเรียงกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรสั
27
วงดนตรีจากค่ายไวท์มิวสิก ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เพลงทีเ่ ป็นทีน่ ิยมคือ “ไกลแค่ไหนคือใกล้”
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ภาพ 18 กลอนขอบคุณ “นักรบป๊อปคอร์น”

ในความรู้สึกของผู้ร่วมชุมนุมกปปส.ขณะนั้น กลุ่มนักรบป๊อปคอร์นคือวีรบุรุษที่มาปกป้องพวกตน
ตัวอย่างเช่นการตั้งชื่อหัวข้อข่าวในรายการ Face Time ทางช่องสปริงนิวส์ว่า “'มือปืนป๊อปคอร์น' จากวีรบุรุษ
สู่เหยื่อการเมือง” (Spring News 24 มีนาคม 2557) หรือที่หน้าเฟซบุ๊ก Kanok Ratwongsakul Fan Page
ซึ่งนายกนก รัตน์วงศ์สกุล พิธีกรข่าวและผู้บริหารเครื อเนชั่น ใช้เผยแพร่ความคิดเห็นและภาพกิจ กรรม
กับกปปส. ลงกลอนขอบคุณนักรบป๊อปคอร์น (ข่าวสด 5 กุมภาพันธ์ 2557) มีเนื้อความว่า
“ยังไงก็สันติ อหิงสา
ยิงถูกขามันบ้างก็ได้
สวดอิติปิโสไว้ในใจ
ใส่ไม่ยั้งขี้ข้าทรราช
พี่ๆ ครับอารยะขัดขืน
เขมรมีปืนพี่อย่ายิงพลาด
โกตี๋บอกประยุทธ์จะพิฆาต
มัจจุราชจัดการพวกเราเฉยไว้
ตำรวจถือปืนซุ่มยิงเห็นๆ
กำนันเค้นถาม"มึงยิงข้างไหน"
นักรบป๊อบคอร์นไม่รู้กี่นาย
ขอบคุณจากใจปกป้องประชาชน”

26

ภาพ 19 การเปลี่ยนมือปืนป๊อปคอร์นให้กลายเป็นตัวการ์ตูน Popcorn Warrior

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว อัตลักษณ์ถุงป๊อปคอร์นและมือปืนป๊อปคอร์น กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับ
ความนิยมในหมู่ผู้สนับสนุนกปปส. ถูกดัดแปลงเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ โดยมีความคิดแกนกลางเป็นเรื่องของ
วีรบุรุษผู้ปกป้องประชาชนปราบทรราช เมื่อพิจารณามีม “มือปืนป๊อปคอร์น” นี้ จะเห็นว่าภาพความรุนแรงถูก
ลดทอนลง ถูกทำให้ชอบธรรม หรือถูกทำให้ไม่น่ากลัว สำหรับกรณีของตัวการ์ตูน Popcorn Warrior ซึ่งตัว
ละครแต่ละตัวถูกใส่รายละเอียด มีชื่อเสียงเรียงนาม (ตั้งตามรสชาติหรือยี่ห้อของป๊อปคอร์น ได้แก่คาราเมล,
คั่ว, บัตเตอร์, โตโร่, นาโช่, ชีส, และท๊อฟฟี่) และทั้งหมดถูกนำเสนอในรูปแบบวงดนตรีวัยรุ่น ที่ไม่ได้มีลักษณะ
น่ากลัว (BKK BROS 5 มีนาคม 2557) ทำให้มีมิติที่ผู้สนับสนุนสามารถเป็น “แฟน” ได้มากขึ้น โดยไม่ได้รู้สึกว่า
กำลังสนับสนุนความรุนแรง28

มีมกึ่งสำเร็จรูปและเครือ่ งมือในการสร้างมีม
มีมบางตัวนั้นอยู่ในรูปแบบสื่อและประเภทของการเล่าเรื่องเฉพาะอย่าง เช่น มีมประเภท “อิมเมจมา
โคร” (image macro) ที่เป็นตัวอักษรทับอยู่ บนรูปภาพที่ เป็นที่รู้จั ก หรือมีมประเภท “เรจคอมิก” (rage
comics) ที่เป็นการ์ตูนช่องและตัวละครแต่ละตัวมีบุคลิกและนิสัยประจำตัวอยู่ การผลิตมีมในประเภทนี้จึง
เหมือนมีตัวช่วยบางอย่างให้กับผู้ผลิตในการเล่าเรื่อง เนื่องจากมีองค์ประกอบภาพกำหนดมาค่อนข้างตายตัว
เหลือเพียงภาพและคำพูดที่ผู้สร้างต้องเลือกหามาใส่เพื่อเล่าเรื่องของตัวเอง ซึ่งมีมประเภทเหล่านี้อาจจะเรียก
ได้ว่าเป็น “มีมกึ่งสำเร็จรูป”
28

งานวิจัยในชุดโครงการเดียวกันนีข้ องประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่อง “ธรรมาธรรมะสงคราม ความรุนแรงเชิงศีลธรรม และ
อนารยะขัดขืน: การเมืองอัตลักษณ์ของ “คนดี” ในวิกฤตการเมืองไทย (2556-2557)” เสนอว่า การยอมรับและยกย่องการใช้
ความรุนแรงโดยมือปืนป๊อปคอร์นของกปปส.นั้น เป็นการยกระดับความรุนแรงให้กลายเป็นความรุนแรงเชิงศีลธรรม (virtuous
violence) ซึ่งไม่ได้มองว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องเลวร้าย แต่กลับกัน มันยิ่งเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “คนดี/ผูร้ ักชาติ”
ภายใต้หลักศีลธรรม (moral code) ที่มองว่าการใช้ความรุนแรงเพือ่ ปกป้องคนดี ปราบคนชั่ว และพิทักษ์รักษาชาติและ
แผ่นดินนั้นเป็นสิ่งที่มีความชอบธรรมแล้ว ซึ่งในแง่นี้ การเกิดขึ้นมาของมีมมือปืนป๊อปคอร์นจึงอาจพิจารณาได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการยกระดับความรุนแรงให้มคี วามชอบธรรมภายใต้การเป็นความรุนแรงเชิงศีลธรรม
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ภาพ 20 มีมประเภทอิมเมจมาโคร

ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นมีมประเภทอิมเมจมาโคร ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือภาพและข้อความที่ทับอยู่บน
ภาพ ภาพจะเป็นกรอบการเล่าเรื่องหลัก และในกรณีที่เขียนข้อความเป็นสองท่อน ข้อความท่อนแรกที่ส่วนหัว
ของภาพก็จะเป็นกรอบการเล่าเรื่องสำหรับข้อความท่อนที่สองที่ส่วนท้ายของภาพด้วย ผู้สร้างจะออกแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น ตลกร้าย เรื่องหักมุม หรือการเล่นคำ
นอกจากนี้ ในกรณีที่ภาพที่นำมาใช้ในอินเมจมาโครนั้นเป็นภาพจากแม่แบบ (template) ของตัว
ละครที่มีบุคคลิกเป็นที่จดจำของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว บุคลิกดังกล่าวก็จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อความท่อนแรกกับข้อความท่อนหลังด้วย อิมเมจมาโครประเภทนี้มีชื่อเรียกประเภทย่อยว่า Advice Animal
(“สัตว์ที่ปรึกษา”) หนึ่งในมีมที่ได้รับความนิยมของมีมประเภทย่อยนี้ คือมีม Success Kid (“เด็กที่ประสบ
ความสำเร็จ”) ซึ่งเป็นภาพเด็กชูกำปั้นทาบอก และมีโครงสร้างการเล่าเรื่องคือ ข้อความท่อนแรกจะเป็น
สถานการณ์บางอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ปกติทั่วไปหรือสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเป็นเรื่องไม่ดี แต่
ข้อความท่อนหลังจะเล่าตอนจบซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวอาจจะเป็นความสุข
เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน หรือการผลิกผันสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีก็ได้
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ภาพ 21 มีม Success Kid (เด็กประสบความสำเร็จ) ในรูปแบบ “Advice Animal”

ภาพเด็กอายุ 11 เดือนที่ถูกใช้เป็นตัวละครในมีม Success Kid นี้ ถูกอัปโหลดขึ้นบริการอัลบั้มภาพ
ออนไลน์ Flickr ในปี 2550 โดยแม่ของเด็กเอง ภาพเดิมนั้นเป็นรูปเด็กมีหาดทรายโล่งเป็นฉากหลัง ต่อมาภาพ
ดังกล่าวแบบเต็มภาพก็ถูกนำไปใช้เป็นมีม I Hate Sandcastles (“ฉันเกลียดปราสาททราย”) และต่อมาก็ถูก
ตัดหาดทรายและฉากหลังออกเหลือเฉพาะตัวเด็ กและนำมาใช้เป็ นมี ม Success Kid ราวปี 2553 (Know
Your Meme August 24, 2009) หลังจากนั้นภาพตัวเด็กบนพื้นหลังสีม่วงก็กลายเป็นแม่แบบที่ถูกใช้อย่าง
แพร่หลาย จะเห็นว่ามีมที่ถูกสร้างขึ้นในกรณีนี้ มีทั้งส่วนที่เป็นรูปจากแม่แบบที่ถูกทำซ้ำ ส่วนโครงสร้างการเล่า
เรื่องที่ก็ถูกทำซ้ำ และส่วนข้อความที่ผู้ใช้เติมเข้าไป โดยข้อความนั้นอาจคิดขึน้ ใหม่หรือยืมมาจากบริบทอื่นก็ได้

ภาพ 22 Meme Generator ของมีม Success Kid

แม้จะมีแม่แบบตัวละครมาให้ใช้พร้อมกับโครงสร้างการเล่าเรื่อง แต่ทักษะอีกประการที่จำเป็นต้องใช้
ในการสร้างมีมรูปภาพเหล่านี้ก็คือ ทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิกคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจไม่ใช่ทุกคนที่มีทักษะ
ดังกล่าว หรืออาจมีทักษะดังกล่าว แต่ในเครื่องของตัวเองไม่มีซอฟต์แวร์ตัดต่อภาพให้ใช้ เว็บไซต์หรือแอปสร้าง
มีมจึงเป็น อี กเครื่ องมื อที่ช ่วยให้การสร้า งมี มง่า ยขึ ้น ไปอี ก ซึ่งปัจจุบั น ก็ มี ให้ ใช้ หลากหลายเช่น ที่ Meme

29
Generator29, Imgur30, และ imgflip31 โดยการใช้งานก็คล้ายคลึงกัน คือเลือกประเภทมีม เลือกภาพ และใส่
ข้อความเข้าไป

ภาพ 23 Meme Generator ของมีมป้ายดำคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม32

สำหรับมีมคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ก็อาจถือได้ว่าเป็นมีมในประเภทอิมเมจมาโคร โดยตัวภาพนั้น
คือป้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีดำ กับข้อความสีขาว ซึ่งมีโครงสร้างเรื่องเล่าในลักษณะการคัดค้า นหรื อ
เรียกร้องอะไรบางอย่าง มีมนี้มีเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างเช่นกัน ชื่อว่าเว็บไซต์ “สร้างป้ายคัดค้านในรูปแบบของคุณ”
ซึ่งได้รับความนิยมมากในช่วงการรณรงค์คัดค้านไม่เอาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมช่วงปลายปี 255633

29

ที่ memegenerator.net
30
ที่ imgur.com/memegen
31
ที่ imgflip.com/memegenerator
32
ภาพซ้ายสุด: เว็บไซต์ “สร้างป้ายคัดค้านในรูปแบบของคุณ” ที่เพียงใส่ข้อความก็จะสร้างป้ายให้นำไปใช้ได้; ภาพกลาง 2
ภาพ: หน้าจอของแอป Molome ที่ให้ผู้ใช้ใส่ข้อความ ปรับตำแหน่ง เลือกรูปแบบอักษร และใส่ตัวการ์ตูนเพิ่มเติมในป้ายได้;
ภาพขวาสุด: หน้าจอของแอป Molome ที่ให้ผู้ใช้สามารถแชร์ภาพทีท่ ำเสร็จแล้วไปยังสื่อสังคมได้ทันที
33
ใช้ได้ที่ against.splendith.com บริการสร้างป้ายนีส้ ร้างโดย คุณัช ฉัตรมงคลพร นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ใช้ครั้งแรกเมื่อ 5 พ.ย. 2556 และภายในเวลาประมาณเกือบสองวัน
มีผู้ใช้งานประมาณ 170,000 คน ปัจจุบัน (14 เม.ย. 2559) เปลี่ยนชื่อแอปเป็น “สร้างป้ายอเนกประสงค์ในแบบของคุณ!”
และมีผู้ใช้งานแล้ว 534,000 คน. ดู Asina Pornwasin. 6 พฤศจิกายน 2556. “เปิดใจ "น้องบุ๊ค" คุณัช ฉัตรมงคลพร นศ.วิศ
วะ คอมพิวเตอร์ ม.เกษตร ผู้พัฒนาแอพฯ "สร้างป้ายคัดค้านในรูปแบบของคุณ".” เก็บข่าวมาเล่า…. เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน
2559. lekasina.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
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ภาพ 24 หน้าจอติดสัญลักษณ์ร่วมรณรงค์ลงไปบนภาพโปรไฟล์ของเฟซบุ๊ก

หรือกรณีหน้าจอติดสัญลักษณ์ร่วมรณรงค์ลงไปบนภาพโปรไฟล์ของเฟซบุ๊กก็อาจนับเป็น Meme
Generator อันหนึ่ง ซึ่งตัวเฟซบุ๊กเป็นผู้เตรียมไว้เองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดสัญลักษณ์ใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องไป
ใช้ซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ภายนอก
แอปบางตัวยังเพิ่มความสามารถดังกล่าวเข้าไปอยู่ในตัวแอปเองโดยตรง เช่นกรณีของ Molome ซึ่ง
เป็นแอปถ่ายภาพที่พัฒนาโดยคนไทย (Nuuneoi 7 พฤศจิกายน 2556) หรือสื่อสังคมบางแห่งซึ่งตัวมันเองก็
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนมีมอยู่แล้ว อาจมีเครื่องมือสร้างมีมในตัวเลย เช่น การติดสัญลักษณ์บนรูปโปรไฟล์หลัง
เหตุการณ์ก่อการร้ายในฝรั่งเศส ที่สามารถทำได้จากภายในเฟซบุ๊กเลย โดยเลือกรูปจากตัวเลือกที่เ ฟซบุ๊ก
เตรียมไว้ให้

สรุป
นอกจากการเป็นข้อมูลดิจิทัลที่สามารถคัดลอกได้ง่ายแล้ว ลักษณะสำคัญของมีมอินเทอร์เน็ตคือมัน
เอื้อต่อการดัดแปลงและเผยแพร่ต่อ โดยคุณสมบัติที่จะทำให้มีมสามารถมีชีวิตและแพร่กระจายไปในวงกว้าง
อาจแบ่งได้เป็นสามข้อคือ ต่อยอดได้ง่าย, ตลก, และดึงดูดใจ-แทนใจ อย่างเช่นกรณีของมีมป้ายดำคัดค้าน
พ.ร.บ.นิรโทษกรรมซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญตรงที่มันมีรูปแบบพื้นฐานง่ายๆ คือเป็นข้อความบนสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูนสีดำ ซึ่งทำให้ดัดแปลงเอาข้อความอื่นใส่เพิ่มเติมหรือใส่ลงไปแทนได้ง่าย หรือกระทั่งการมีโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับสร้างป้ายดำในแบบของตนเอง หรือกรณีของมีมอีโง่ที่มีทั้งมิติของความตลกขบขันที่สร้างภาวะ
พิเศษในการกล่าวถึงเรื่องที่ปกติอาจกล่าวถึงได้ยาก รวมทั้งมิติของการรวบเอามุมมองแง่ลบที่ผู้สนั บสนุน
กปปส.มีต่อยิ่งลักษณ์ให้ถูกแทนออกมาได้อย่างน่าดึงดูดใจในคำสั้นๆ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อมีมถูกนำมาใช้
ในบริบทของการเคลื่อนไหวทางการเมือง มันจึงเป็นช่องทางสำคัญที่มวลชนจะสามารถมีส่วนร่วมในการ
เคลื่อนไหวและแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของตนเองได้
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บทที่ 4
สินค้ารักชาติ: การร่วมสร้างอัตลักษณ์ผ่านมีมออฟไลน์
ไม่เพียงการแสดงออกในสื่ อออนไลน์ มวลชนกปปส.ยังแสดงออกผ่ านเครื่ องแต่ งกาย-เครื่ องใช้เครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์เชื่อมโยงกับกปปส. เช่น สีของธงชาติไทยและนกหวีด นอกจากประโยชน์โดยตรง
อย่างการสวมใส่แล้ว เครื่องใช้-เครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ หรือ “สินค้ารักชาติ” เหล่านี้ ยังมีบทบาทในอีก
สองด้าน ด้านแรกคือ เป็นสื่อเพื่อแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนับสนุนกปปส. และด้านที่สองคือ เป็น
สื่อที่มวลชนในฐานะปัจเจกได้สอดแทรกอัตลักษณ์ของตนเองเข้าไป

ตลาดนัดรักชาติ
นอกจากการปราศรัยและการแสดงตัวของผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวแล้ว พื้นที่ชุมนุมของกปปส.ยัง
ประกอบไปด้วยการออกร้านจำนวนมาก ทั้งร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ รวมไปถึงสินค้ารัก
ชาติ ความโดดเด่นอันหนึ่งของการชุมนุมของกปปส.คือการเต็มไปด้วยร้านค้าเหล่านี้ ซึ่ง “ตลาดนัดรักชาติ” นี้
เองที่เป็นแหล่งสำคัญในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ารักชาติ

ตลาดในที)ชุมนุม
หากแบ่งการชุมนุมของกปปส.ออกตามช่วงเวลาและสถานที่ อาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ช่วงแรกคือการ
ชุมนุมที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสนและถนนราชดำเนิน ช่วงที่สองคือปฏิบัติการ “ชัตดาวน์กรุงเทพฯ” ที่
กระจายเวทีออกไป 7 จุดทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ช่วงที่สามคือการชุมนุมที่สวมลุมพินี ซึ่งไม่ว่าจะย้ายการ
ชุมนุมไปพื้นที่ใด องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในทุกการชุมนุมของกปปส.คือร้านค้าจำนวนมากที่ตั้งรวมกันเป็น
ตลาดขนาดไม่ย่อม
การชุ มนุ มช่ ว งแรกเริ ่ มที ่ บ ริ เ วณสถานี ร ถไฟสามเสนตั ้ งแต่ ว ั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2556 ต่ อมาวั น ที่ 4
พฤศจิกายนมีการเคลื่อนขบวนไปปักหลักชุมนุมบนถนนราชดำเนิน โดยตั้งเวทีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หัน
หน้าไปทางสะพานผ่านฟ้า ถัดจากเวทีออกมาจะเป็นพื้นที่สำหรับฟังการปราศรัยและร่วมกิจกรรม ตลอดสอง
ข้างทางมีเต็นท์ที่ทำอาหารแจกและเต็นท์พักอาศัยของผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆ และส่วนท้ายระยะทางร่วม 100
เมตรยาวไปตามแนวถนนจนเกือบถึงสะพานผ่านฟ้าเป็นที่ตั้งของร้านค้าจำนวนมาก
ในช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 กปปส.กระจายตัวออกไปตั้งเวที 7 จุดทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่
แยกปทุมวัน, แยกราชประสงค์, แยกอโศก, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ห้าแยกลาดพร้าว, สวนลุมพินี, และแจ้ง
วัฒนะ ซึ่งแต่ละจุดก็ล้วนแต่มีร้านค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะจุดชุมนุมที่อยู่บริเวณใจกลางเมือง ทั้งร้านค้าหน้า
ใหม่ ร้านค้าจากถนนราชดำเนินที่ย้ายตามมา หรือกระทั่งร้านค้าเดิมที่ราชดำเนินซึ่งขยายไปเปิดสาขาขายตาม
เวทีต่างๆ (คมชัดลึก 14 มกราคม 2557)
ตลาดในพื้นที่ชุมนุมมีทั้งร้านค้าของผู้ค้าทั่วไปและร้านค้าที่มวลชนกปปส.เป็นผู้ดำเนินการเอง ในส่วน
แรกคือร้านของผูค้ ้าทั่วไปที่ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนกปปส. ร้านค้ากลุ่มนี้จะดำเนินธุรกิจเพื่อธุรกิจเพียง
ส่วนเดียว อย่างเช่นผู้ค้าที่เปิดร้านขายเพาเวอร์แบงค์ในที่ชุมนุมคนหนึ่งระบุว่า “ดิฉันไม่ยุ่งการเมือง มาขาย
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ของอย่างเดียว เป็นแม่ค้าก็รักบ้านเมืองเหมือนกัน อยากให้บ้านเมืองสงบสุขโดยเร็ว” (ข่าวสด 17 มกราคม
2557) อีกส่วนหนึ่งคือร้านค้าที่มวลชนผู้สนับสนุนกปปส.เป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งมักจะไม่ได้มีเฉพาะจุดประสงค์
ทางธุรกิจแต่เป็นไปด้วยเหตุผลทางการเมืองด้วย ผู้ชุมนุม-ผู้ค้าคนหนึ่งซึ่งทำเข็มกลัดลายธงชาติด้วยตัวเองแล้ว
นำมาขายในที่ชุมนุมระบุว่าหากความคิดทางการเมืองของเธอกับการชุมนุมไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันเธอก็ไม่
คิดที่จะมาขาย (มณนิสา 16 มกราคม 2557)
ตลาดในพื้นที่ชุมนุมที่มวลชนเป็นผู้ดำเนินการและมีสีสันมากที่สุดอันหนึ่งในการเคลื่อนไหวของกปปส.
คือ “Art Lane” (ถนนศิลปะ) ซึ่งเริ่มต้นจากการจัดเป็นกิจกรรมคู่ขนานไปกับเวทีชั่วคราวชิดลม34 ตั้งแต่
ช่วงชัตดาวน์กรุงเทพฯที่กระจายเวทีออกไป 7 จุดเมื่อกลางเดือนมกราคม 2557 โดยจัดเป็นประจำทุ กสุด
สัปดาห์35 (ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 มกราคม 2557) จนเมื่อถึงช่วงที่สามที่ยุบเวทีชุมนุมไปรวมกันที่สวม
ลุมพินี ก็ได้ย้าย Art Lane ไปจัดที่สวมลุมพินีอีกหลายครั้ง36 โดยในแต่ละครั้งจะมีกิจกรรมเช่นงานศิลปะ
ทอล์กโชว์ คอนเสิร์ต และการออกร้านขายสิน ค้ารักชาติเป็นจำนวนมาก และมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้ กับ
ครอบครัวของผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิต (รัชชา 2557: 176-181) ร้านค้าใน Art Lane โดยมาก
เป็นร้านของผู้ร่วมชุมนุมเอง ซึ่งผู้จัดกิจกรรมได้มีการคัดเลือกอย่างเข้มงวด โดยผู้ดูแลเรื่องร้านค้าของกลุ่มที่จัด
กิจกรรมระบุว่า
“จนถึงตอนนี้เรามีผู้ค้าอยู่ประมาณแปดสิบเจ้า ซึ่งจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ...ความจริงเรา
ค่อนข้างเข้มงวดในการคัดเลือกคนที่เข้ามา เพราะเราพยายามให้มีสินค้าที่ทำขึ้นมาเป็น
พิเศษ ไม่ใช่ของที่วางขายทั่วไป ...สินค้าที่นำมาขายในงาน Art Lane เราระบุคุณสมบัติ
ไว้ว่า จะต้องเป็นของดีไซน์หรือของที่ไม่มีขายที่อื่น แต่ก็จะมีหลุดมาบ้างเล็กๆ น้อยๆ”
(กองบรรณาธิการ 2557: 42)
จากที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าตลาดที่เกิดขึ้นมาในสถานที่ชุมนุมของกปปส.ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่
ประกอบธุรกิจเพื่อทำกำไรของผู้ค้าเท่านั้น แต่ในอีกส่วนยังมีร้านค้าของมวลชนผู้สนับสนุนกปปส.ที่ไม่ ได้
ดำเนินการด้วยเหตุผลทางธุรกิจด้านเดียวหากแต่ยังมีเหตุผลทางการเมืองร่วมอยู่ด้วย หรือกระทั่งที่กลุ่มผู้
ชุมนุมได้ดำเนินการจัดตลาดขึ้นมากันเองอย่างกรณีของ Art Lane ในแง่นี้แล้วตลาดในที่ชุมนุมจึงไม่ได้เป็น
เพียงสถานที่ประกอบธุรกิจเท่านั้น แต่มันยังเป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางการเมืองของผู้ร่วมชุมนุมด้วย
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ซึ่งต่อมาเวทีนี้ถูกตั้งชื่อเรียกตาม Art Lane ว่าเวที Art Lane Fabulous (ไทยรัฐออนไลน์ 3 กุมภาพันธ์ 2557)
35
เช่น Art Lane ครั้งที่ 1 ชื่อ “Art Lane @ ชิดลม”, ครั้งที่ 2 “ชิดลม Round 2”, ครั้งที่ 3 “ปิกนิกที่ชิดลม”, ครั้งที่ 4 “ชิด
ลมรักชาวนา”
36
เช่น Art Lane ครั้งที่ 5 และ 6 ชื่อ “Art Lane in The Park”
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ภาพ 25 ภาพและบทความเกี่ยวกับ "Art Lane" ในนิตยสารอิมเมจ พฤษภาคม 2557

การชุมนุมทางการเมืองที)เป็ นทั6งตลาดนัด, ถนนคนเดิน, และงานเทศกาล
การชุมนุมกว่า 7 เดือนของกปปส. ส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจหลายส่วน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ได้รับผล
ทางบวก โดยเฉพาะสำหรับตลาดและร้านค้าที่เกิดขึ้นมารองรับการชุมนุม อันที่จริง การชุมนุมขนาดใหญ่ก็
มักจะก่อให้เกิดตลาดขนาดย่อมๆ ขึ้นเพื่อรองรับการบริโภคอย่างน้อยก็ขั้นพื้นฐานของผู้ชุมนุมอยู่แล้ว แต่ความ
โดดเด่นสำหรับตลาดในการชุมนุมของกปปส.ก็คือ วงเงินหมุนเวียนมหาศาลและร้านค้าจำนวนมาก จนถูก
กล่าวถึงว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่เป็นทั้งตลาดนัด ถนนคนเดิน และงานเทศกาล
ความใหญ่โตของตลาดในที่ชุมนุมกปปส.แสดงให้เห็นชัดเจนผ่านยอดขาย สินค้าที่จำหน่ายในการ
ชุมนุมมีตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้จำเป็นในการชุมนุม ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับติดสัญลักษณ์ ซึ่ง
ยอดขายก็มากน้อยไล่เรียงกันไปตามขนาดของร้านค้า
กิจการขนาดย่อมอย่างการเดินเร่ขายสินค้าชิ้นเล็กๆ ทำกำไรให้กับผู้ค้าหลักหลายร้อยบาทต่อวัน ผู้ค้า
คนหนึ่งระบุว่าปกติเขาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่เมื่อมีการชุมนุมเขาก็รับสินค้ามาเร่ขายในที่ชุมนุมเป็นอาชีพ
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เสริม สินค้าที่เขาขายคือนกหวีดและสติกเกอร์ ทำรายได้ประมาณวันละ 300-400 บาท หรือแม่บ้านคนหนึ่งที่
รั บ ธงชาติ แ ละนกหวี ด มาขายต่ อ บริ เ วณถนนราชดำเนิ น มี ก ำไรอย่ า งน้ อ ยวั น ละ 400-500 บาท
(Journalism108 8 ธันวาคม 2556)
ร้านที่ขายสินค้าจำนวนมากก็จะมีรายได้มากขึ้น บางร้านมีรายได้ตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นบาท บทความ
ในเว็บไซต์ของนิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจอย่าง Positioning ระบุว่า “รายได้เฉลี่ยของผู้ค้าของที่ระลึกขาประจำ
ตั้งแต่ราชดำเนินจะอยู่ที่วันละ 7,000–10,000 บาท แต่ถ้าวันไหนเป็นวันที่นัดชุมนุมใหญ่ รายได้จะขึ้นไปถึง
20,000 เลยทันที” (admin 22 มกราคม 2557) นอกจากนี้แล้ว การขายสินค้าที่มีสัญลักษณ์ของการชุมนุมก็
จะยิ่งทำให้มีรายได้มากกว่าสินค้าทั่วๆ ไป ผู้ค้า (ที่ก่อนหน้านี้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูก) คนหนึ่งระบุว่าใน
ช่วงแรกเธอขายน้ำดื่ม แต่เห็นว่าได้กำไรน้อย จึงเปลี่ยนมาขายนกหวีดและสินค้าที่มีสัญลักษณ์ของกปปส.โดย
เน้นลายธงชาติเป็นหลัก ซึ่งทำให้เธอมีเงินเก็บเกือบแสนบาท จนสามารถซื้อรถยนต์คันแรกในชีวิตเป็นรถมือ
สองด้วยเงินสดในราคา 80,000 บาท จากการขายสินค้าในที่ชุมนุมเป็นเวลาประมาณ 70 วัน (มณนิสา 16
มกราคม 2557)
แม้โดยตัวมันเองแล้วการชุมนุมของกปปส.จะเป็นไปเพื่อเรียกร้องทางการเมือง แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้น
ด้วยความที่มีร้านค้าและสินค้าจำนวนมากทำให้การชุมนุมนี้มักจะถูกกล่าวเปรียบเทียบว่าเป็นตลาดนัด, ถนน
คนเดิน, และงานเทศกาล ไม่ว่าจะทั้งจากสื่อมวลชน, จากคนทั่วไปที่ไม่ได้นิยามตนเองว่าเป็นมวลชนกปปส.,
หรือกระทั่งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ด้วยร้านค้าจำนวนมากและสินค้าที่หลากหลาย ทำให้ตลาดในที่ชุมนุมของกปปส.ถูกกล่าวถึงผ่านสื่อว่า
มีลักษณะเป็นตลาดนัด ข้อเขียนเรื่อง “สารพัดสินค้าในม็อบ "ตลาดนัด" ก็ไม่ปาน”ในหนังสือพิมพ์มติชนได้
กล่าวถึงการชุมนุมครั้งนี้โดยเปรียบเทียบว่าเป็นตลาดนัด เนื่องจากมีร้านค้าและสินค้าจำนวนมากวางขายอยู่
และมีผู้ชุมนุมมาร่วมจับจ่ายเป็นจำนวนมาก สินค้าที่ข้อเขียนนี้ยกตัวอย่างมาแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย
ไม่ต่างกับตลาดนัด ทั้ง “เสื้อยืด, เสื้อกล้าม, กางเกงขาสั้น-ขายาว, ผ้าเช็ดหน้า, รองเท้าผ้าใบ, สร้อย-กำไล-ต่าง
หูแฟชั่น, รองเท้าผ้าใบ, สายชาร์จโทรศัพท์, เพาเวอร์แบงก์,กระเป๋าสตางค์, น้ำหอม, ชุดชั้นใน, อาหารคาว
หวาน, บริการนวดฝ่าเท้า เป็นต้น” (ข่าวสด 17 มกราคม 2557) หรือบทความในเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจที่
เรียกว่าเป็น “ตลาดนัดม็อบธงชาติไทย” และกล่าวถึงว่าเป็น “วิถีการชุมนุมของชนชั้นกลาง” (แม้ว่าผู้ชุมนุมที่
บทความนี้อ้างถึงบางส่วนจะไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ก็ตาม) (fanga 27 มกราคม 2557)
ในยุคสมัยที่บล็อกเกอร์และผู้ใช้กระดานสนทนาชาวไทยนิยมเขียนบทความแนะนำสินค้าหรือสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ สถานที่ชุมนุมของกปปส.ก็ถูกนำมาเขียนรีวิวด้วยเช่นกัน ในฐานะที่เป็น “ถนนคนเดิน ”
อันหนึ่ง ในช่วงที่กปปส.กระจายจุดชุมนุมไป 7 เวที Khajochi Blog ได้เขียนบล็อคหัวข้อ “รีวิว: ถนนคน
เดินกปปส. แหล่งชอปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพ” โดยวิจารณ์ร้านค้าในกปปส.บริเวณสยามสแควร์ในลักษณะ
เดียวกับการวิจารณ์ถนนคนเดิน มีการบรรยายถึงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ที่มีในที่ชุมนุม ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม
ข้าวของเครื่องใช้ จุดถ่ายรูป กิจกรรมบันเทิง ไปจนถึงจุดใช้บริการสุขา โดยสรุปภาพรวมและข้อดี-ข้อเสีย
ทั้งหมดไว้ว่า

35
“ถนนคนเดินกปปส. จัดเป็นแหล่งชอปปิ้งใจกลางเมืองแบบกล๊างกลางเมืองขั้นสุด เปิด
ตลอดทั้งวันทั้งคืน ท่านสามารถเดินทางมาได้ทุกเวลา มีสินค้ารักชาติมากมายให้อุดหนุน
และความบันเทิงก็มีอยู่ตลอดบนเวที
ข้อเสียคือหากท่านไม่ ได้สนใจในสิน ค้ารั กชาติ ก็อาจจะไม่มีอะไรให้น ่าซื้ อหามากนั ก
รวมถึงเรื่องความปลอดภัยที่ต้องระวัง โดยเฉพาะการพาเด็กมานั้นไม่แนะนำอย่างยิ่ง
โดยรวมแล้วถนนคนเดินกปปส. เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่มีใจรักชาติ หรือ
ต้องการเปิดหูเปิดตาดูอะไรแปลกใหม่ในชาติบ้านเมือง จนถึงตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าถนนคน
เดินกปปส.จะประกาศชัยชนะจนต้องปิดตัว หรือจะถูกสลายไปเมื่อไหร่ อาจจะเป็นครั้ง
เดียวในชีวิตที่ท่านจะได้มาเดินนะเออ”
พร้อมทั้งให้คะแนนถนนคนเดินกปปส.ไว้ว่าช่วงกลางวันได้ 7.5/10 คะแนน ส่วนกลางคืนได้ 5/10
คะแนน (เนื่องจากเหตุผลเรื่องความปลอดภัย) (Khajochi Blog 15 มกราคม 2557) นอกจากนี้ในเว็บไซต์
กระดานสนทนาพันทิปก็ยังมีรีวิวถนนคนเดินกปปส.ช่วงสยาม-สีลมเอาไว้ด้วย โดยผู้เขียนมีความเห็นต่อ
ลักษณะเสมือนถนนคนเดินของการชุมนุมทางการเมืองนี้ไว้ว่า “คิดว่าเป็นม็อบ+การปิดถนนที่ประหลาดที่สุด
อาจจะเป็น Thailand Only” (ฮั้วหัวโต 17 มกราคม 2557)
นอกจากมุมมองของสื่อหรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทยแล้ว กระทั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้เข้าไป
ในพื้นที่ชุมนุมก็บรรยายถึงประสบการณ์ดังกล่าวด้วยน้ำเสียงประหลาดใจ ทั้งในแง่ที่เป็นการชุมนุมทาง
การเมืองที่ดูผ่อนคลาย-สนุกสนาน มีการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการชุมนุม รวมถึงลักษณะหลายอย่างที่ไม่
สามารถเห็นได้จากการชุมนุมประท้วงที่ยุโรป โดยเขาเขียนถึงการชุมนุมครั้งนี้ว่า “มันไม่ใช่การจลาจล ไม่ใช่
กระทั่งอะไรที่เรานึกถึงว่าเป็นการประท้วง มันดูเหมือนงานเทศกาลพื้นบ้านเสียมากกว่า”37 (MARIE-CARMEN
January 13, 2014)
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า แม้โดยตัวเองแล้วการชุมนุมของกปปส.จะเป็นการชุมนุมที่มีข้อ
เรียกร้องทางการเมือง แต่ในอีกส่วนหนึ่งมันก็ก่อให้เกิดกิจกรรมรายล้อมจำนวนมาก โดยเฉพาะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของการค้าขายในที่ชุมนุม ในเบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของตลาดนัดรักชาตินี้สัมพันธ์อยู่กับ
ลักษณะทางประชากรของผู้ร่วมชุมนุมซึ่งมีชนชั้นกลางในเมืองที่มีกำลังในการบริโภคสูงร่วมอยู่ด้วยเป็นจำนวน
มาก ในด้านหนึ่งการชุมนุมทำให้เศรษฐกิจของการค้าในที่ชุมนุมเฟื่องฟู และพร้อมกันนั้น ในอีกด้านหนึ่งตลาด
นัดรักชาตินี้ก็มีส่วนเปิดพื้นที่ให้กับการแสดงออกทางการเมือง โดยมี “สินค้ารักชาติ” เป็นสื่อกลางสำคัญใน
การแสดงออกนั้น
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ข้อความต้นฉบับคือ “This wasn’t a riot, it wasn’t even what we would recognise as a ‘protest’. It was
more like a folk festival.”
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ภาพ 26 ตลาดในบริเวณชุมนุมกปปส. ใต้สถานีรถไฟฟ้าสยาม

ที่มาของสินค้ารักชาติ
สินค้ารักชาติสามารถแบ่งได้ว่าถูกผลิตมาจากสามส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือสินค้าอย่างเป็นทางการของ
กปปส.เอง อย่างเช่นนกหวีดสายฟ้าที่ผลิตโดยบลูสกายทีวี ส่วนที่สองคือ “สินค้าเหมาโหล” ที่ผลิตโดยผู้ผลิต
รายใหญ่ แล้วผู้ค้ารายย่อยไปซื้อมาขายปลีกในที่ชุมนุม และส่วนที่สามคือสินค้าที่ผลิตโดยมวลชนกปปส.เอง
ซึ่งมีทั้งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เอง เพื่อแบ่งปันให้กับมวลชนคนอื่นๆ หรือเพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าในกลุ่มต่างๆ จะ
เป็นการแสดงออกและถูกใช้ในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์มวลมหาประชาชนในลักษณะและระดับที่ต่างกันไป
สินค้าซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าอย่างเป็นทางการของกปปส.คือสินค้าที่บลูสกายทีวีเป็นผู้ผลิต เช่น
เสื้อยืด หมวก โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ “นกหวีดสายฟ้า38 นกหวีดที่มีรูปร่าง
เป็นสายฟ้าตามสัญลักษณ์ของบลูสกายทีวีมีการผลิตออกมาทั้งหมด 10 สี และมีนกหวีดสายฟ้ารุ่นพิเศษที่ทำ
มาจากทองคำและเงินด้วย นกหวีดสายฟ้าของบลูสกายทีวีเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากมวลชนกปปส.มาก
กระทั ่ งมี ผ ู ้ ค้ ารายอื ่ น ผลิ ต นกหวี ด สายฟ้ าที ่ มี ห น้ า ตาลั ก ษณะเดี ย วกั น ออกวางจำหน่ าย จนหน้า เฟซบุ๊ ก
“BLUESKY Channel” ประกาศใช้มาตรการ “คุณซื้อมาขาย เรายึด” โดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของเวทีชุมนุมเข้ายึดนกหวีดสายฟ้าที่ผลิตโดยผู้ค้ารายอื่น (ประชาไท 16 มกราคม 2557) เหตุการณ์ดังกล่าว
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ดูสินค้าบางส่วนของบลูสกายทีวไี ด้ที่ blueskydirect.tarad.com/product.php?lang=th
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ก่อให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิ์ในการจำหน่ายนกหวีดสายฟ้า ทั้งในแง่ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
ความเป็นเจ้าของในสัญลักษณ์ทางการเมือง (ดราม่าแอดดิคดอทคอม 8 มกราคม 2557) ซึ่งไม่ว่าข้อถกเถียงนี้
จะมีคำตอบอย่างไร การทีเ่ จ้าหน้าที่ของเวทีชุมนุมดำเนินการในด้านที่ปกป้องผลประโยชน์ให้กับบลูสกายทีวีก็
แสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ผลิตโดยบลูสกายทีวีนั้นถูกยอมรับในฐานะที่เป็นสินค้าอย่างเป็นทางการของกปปส.ได้
อย่างชัดเจน
ที่มาของสินค้ารักชาติรูปแบบที่สองคือสินค้าที่ผลิตครั้งละมากๆ ในลักษณะอุตสาหกรรม และมีผู้ค้าไป
ซื้อมาขายต่อในที่ชุมนุม โดยผู้ค้านั้นอาจเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องทางการเมืองของกปปส.หรือไม่ก็ได้ บางส่วน
เป็นผู้ค้าที่ต้องการผลกำไรโดยเฉพาะหรือบางส่วนอาจเป็นผู้ร่วมชุมนุมที่หารายได้เสริมระหว่างชุมนุม สถานที่
หลักที่ผู้ค้ากลุ่มนี้ไปรับสินค้ามาจำหน่ายต่อคือที่ตลาดสำเพ็งและโบ๊เบ๊ ซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งเสื้อผ้า-ข้าวของ
เครื่องใช้ขนาดใหญ่ ผู้ค้ารายย่อยจะไปรับสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายต่อในทีช่ ุมชนและบวกส่วนต่างราคาเพิ่มเข้า
ไปเป็นกำไร ในบางกรณีอาจมีการเพิ่มราคาเข้าไปถึง 1 เท่าตัว อย่างเช่นนกหวีดรวมสายที่ซื้อส่งในราคาโหลละ
120 บาท แต่เมื่อนำไปขายปลีกในที่ชุมนุมจะตกชิ้นละ 20 บาท ส่วนใหญ่แล้วร้านค้าส่งเหล่านี้จะรับซื้อหรือสั่ง
ทำสิ น ค้ า จากโรงงาน มี บ างร้ า นค้ า ที ่ พ ยายามนำสิ น ค้ า มาดั ด แปลงตกแต่ ง ให้ น ่ า สนใจขึ ้ น หรื อ ถึ ง ขั ้ น ไป
สังเกตการณ์ในพื้นที่ชุมนุมว่าสินค้าชนิดใดกำลังเป็นที่นิยม แม่ค้าขายส่งที่ตลาดโบ๊เบ๊คนหนึ่งระบุว่า “...ตั้งแต่มี
ม็อบโบ๊เบ๊คึกคักมาก จากเมื่อก่อนขายได้เพียงวันละแค่ 5,000-7,000 บาท วันนี้แค่ช่วงเช้าขายได้ 20,000
บาทแล้ว ถือว่าคึกคักกว่าแต่ก่อนมาก" (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 23 มกราคม 2557) สินค้าในกลุ่มนี้มักจะมี
ลักษณะเป็น “สินค้าเหมาโหล” อย่างเช่นสายคล้องนกหวีดลายธงชาติ เครื่องประดับลายธงชาติ หรือเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายที่สกรีนเป็นสัญลักษณ์หรือข้อความต่างๆ
สินค้ารักชาติรูปแบบที่สามคือสินค้าที่มวลชนกปปส.เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายด้วยตัวเอง โดยมีทั้งที่เป็น
สินค้าที่วางจำหน่ายให้กับผู้ซื้อทั่วไปกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกลุ่มไม่ได้มีวางจำหน่ายทั่วไป ใน
ส่ ว นของผลิ ต ภั ณฑ์ เ ฉพาะกลุ่ มที ่ มี มากคื อเสื้อประจำกลุ่ มภูมิ ล ำเนา อาชี พ หรือสถาบัน การศึกษาต่างๆ
อย่ างเช่ น เสื้ อของกปปส.สงขลาหรื อกปปส.มอ.ปั ต ตานี ซึ ่ งผลิ ต ภัณฑ์ เ หล่ านี ้จ ะมี สั ญลักษณ์ ที่ บ่ งชี ้ความ
เป็นกปปส.กลุ่มเฉพาะ และผลิตขึ้นมาซื้อขาย-แจกจ่ายกันภายในกลุ่มเท่านั้น อีกส่วนหนึ่งคือสินค้าที่มวลชน
ผลิตขึ้นมาจำหน่ายในวงกว้าง สินค้าในกลุ่มนี้มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ
ไปจนถึงอาหารที่มีสัญลักษณ์ของกปปส. อย่างเช่นผู้ชุมนุม-ผู้ค้าคนหนึ่งที่เพิ่งจบการศึกษาแล้วมาร่วมชุมนุมกับ
ครอบครัว ต่อมาจึงสนใจที่จะนำสินค้ามาขาย ช่วงแรกเธอรับสินค้าจากร้านค้าส่งมาขาย ต่อมาจึงคิดที่จะทำ
สินค้าขึ้นมาขายเอง โดยทำเป็นเครื่องประดับและของใช้อย่างเช่นกำไลข้อมือและเนคไทถักลายธงชาติ เธอระบุ
ว่าสินค้าที่ทำเองเหล่านี้เป็นงานฝีมือที่มีคุณค่า “...ถ้าชอบก็ลดได้นะ เราก็ไม่ได้เขี้ยว (ยิ้ม) ปกติขายไม่ได้กำไร
มาก อยากทำให้ผู้ชุมนุมได้มีตัวเลือกกับอะไรสวยๆ งามๆ กลับไป” (ASTVผู้จัดการรายวัน 10 กุมภาพันธ์
2557) ผู้ชุมนุม-ผู้ค้าบางส่วนจะแบ่งรายได้ไปบริจาคให้กับกปปส.เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการชุมนุมด้วย
อย่างเช่นผู้ชุมนุม-ผู้ค้ากลุ่มหนึ่งที่ขายและบริการติดรูปลอกสัก (แทตทู) ลายธงชาติที่พวกเขาออกแบบเอง โดย
ระบุว่าพวกเขามีความคิดที่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ชุมนุม อยากเห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง จึงออกมาทำกิจกรรม
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การค้าและมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับกปปส. ซึ่งถึงแม้จะต้องเหนื่อยกับที่ทั้งร่วมชุมนุมและขายสินค้า แต่สิ่งที่
ได้รับกลับมาก็คือความสนุกในการได้ร่วมเคลื่อนไหว (มณนิสา 16 มกราคม 2557) ในแง่นี้แล้ว การที่ผู้ร่วม
ชุมนุมผลิตสินค้ามาจำหน่ายนั้นจึงไม่ได้เป็นการค้ากำไรเพียงด้านเดียว แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นสินค้าเหล่านี้ยัง
เป็นเหมือนสื่อกลางที่ทำให้พวกเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมชุมนุมคนอื่นๆ และได้รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมใน
การชุมนุมแสดงออกทางการเมืองด้วย
สินค้ารักชาติของมวลชนกปปส.ส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสินค้าที่ออกแบบและผลิตโดย
มวลชนที่เป็นเซเล็บหรือผู้มีชื่อเสียงนอกแวดวงการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะและบันเทิง
สินค้ากลุ่มนี้มีสถานะเป็นเสมือนสินค้าระดับพิเศษที่ทั้งราคาสูงและหาซื้อยากกว่าสินค้ารักชาติทั่วไป เนื่องจาก
มักจะผลิตในจำนวนจำกัดและมีความต้องการซื้อที่สูง (จะกล่าวถึงสินค้ารักชาติกลุ่มนี้อย่างละเอียดอีกครั้งใน
ภายหลัง)
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เป็นภาคการผลิตขนาดใหญ่ของประเทศไทยทำให้การผลิตเสื้อ
หรือสินค้ารักชาติต่างๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจำนวนมากสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการซื้อทั้งด้วยการเป็นผู้ผลิตเอง (ในกรณีของ “สินค้าเหมาโหล”) และผลิตตามแบบที่มีให้ (ในกรณีของ
สินค้าที่ออกแบบโดยมวลชนกปปส.) รวมไปถึงภาคการผลิตอย่างไม่เป็นทางการและการจ้างแบบเหมาช่วง
สำหรับการประดิษฐ์เครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์ของกปปส.ลักษณะต่างๆ ดังที่จะเห็นได้ว่าในช่วงชุมนุมนั้น
เศรษฐกิ จ ของแหล่งผลิต เสื้ อผ้ า-เครื่ องประดั บใหญ่ๆ ของไทยอย่ า งสำเพ็ งหรื อโบ๊เ บ๊ เฟื ่ องฟูขึ ้น กว่าปกติ
หลายเท่าตัว

อัตลักษณ์มวลมหาประชาชนในสินค้ารักชาติ
การบริโภคเป็นทั้งภาพที่สะท้อนรากฐานตัวตนของผู้คนและสิ่งที่เขาต้องการจะเป็น ซึ่งการบริโภค
สินค้ารักชาติก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมชุมนุมทางการเมืองของกปปส.อย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มอันเป็นสินค้ารักชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การแต่งกายนั้นไม่ใช่แค่การห่มคลุมร่างกายแต่ใน
อีกส่วนหนึ่งมันยังเป็นการสื่อสาร-แสดงออกอัตลักษณ์ของผู้สวมใส่ด้วย ไม่ว่าจะทั้งในแง่ที่เสื้อผ้าทำให้ผู้คนที่
สวมใส่อยู่ภายใต้อัตลักษณ์ อย่ างใดอย่างหนึ่งหรือที่ผู้สวมใส่เลื อกใช้เสื้อผ้าเพื่ อสื่ อสารอัตลักษณ์ ข องตน
(Schneider 1987: 409-448; Hansen 2004: 369-392) ในแง่นี้การผลิตและบริโภคสินค้ารักชาติจึงเต็มไป
ด้วยอัตลักษณ์ของมวลมหาประชาชน

นกหวีด: เครื) องแบบของมวลมหาประชาชน
นกหวีดเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของกปปส. ดังที่หลายคนเรียกการชุมนุมครั้งนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า
“ม็อบนกหวีด” ภายในการชุมนุมของกปปส.จะมีเสียงนกหวีดดังขึ้นเป็นระยะ ทั้งที่มาจากการเป่านำของผู้
ปราศรัยและเสียงเป่ารับของมวลชน ผู้ร่วมชุมนุมเกือบทั้งหมดมักจะห้อยนกหวีดไว้ที่คอด้วยสายคล้องลายธง
ชาติ เรียกได้ว่านกหวีดนั้นเป็นเครื่องแบบสำคัญที่สุดของมวลมหาประชาชน
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นกหวีดเป็นสินค้าที่วางขายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ชุมนุม ทั้งที่ผลิตโดยบลูสกายทีวีและผู้ค้ารายอื่นๆ ซึ่งกรณี
พิพาทระหว่างบลูสกายทีวีผู้ริเริ่มผลิตนกหวีดสายฟ้ากับผู้ค้าที่ทำเลียนแบบดังที่กล่าวมาในส่วนก่อนหน้านี้
แสดงให้เห็นว่านกหวีดเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในการชุมนุมนี้

ภาพ 27 นกหวีดสายฟ้าแบบครบชุด

นอกจากถูกใช้เป่าในที่ชุมนุมแล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ที่ผู้สนับสนุนกปปส.ใช้เสียง
จากการเป่านกหวีดเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความไม่เห็นด้วยเมื่อพบกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่น
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรหลายครั้ง
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย อธิบายถึงที่มาของการใช้นกหวีดของกปปส.ไว้ว่า
“'นกหวีด' เริ่มมาจากเวทีผ่าความจริงซึ่งกำนันสุเทพสังเกตพบว่าในเกือบทุกเวทีผ่าความ
จริง มีคนเอานกหวีดไปเป่าทุกครั้ง ยิ่งเวลาแกนนำปราศรัยโดนใจ นอกจากเสียงปรบมือ
แล้ว เสียงของนกหวีดก็ดังขึ้นทุกครั้ง จนระยะหลังพ่อค้าแม่ขายอาจเห็นเหมือนกันเลย
เอานกหวีดมาเป็นสินค้าหนึ่งข้างเวทีและได้รับความนิยม เมื่อเป็นเช่นนั้น กำนันสุเทพจึง
ตัดสินใจว่า 'นกหวีด' นี่ใช่เลย!
ตอนที่เราชุมนุมข้ามคืน แล้วเดินจากอุรุพงษ์ไปสภาครั้งแรก คุณสุเทพบอกว่าเป็นการเป่า
นกหวีดครั้งแรกของประชาชน และคุณสุเทพบอกว่าวาระ 3 เมื่อไหร่ ผมจะเป่านกหวีด
เอง ก็เป็นที่มาของนกหวีด ผมเชื่อว่าคนที่เอานกหวีดมาเป็นคนแรกๆ น่าจะคิดแล้วว่า
น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่เวิร์ก และเราก็ได้ไอเดียมา”
(จำนง ศรีนครและกองบรรณาธิการ 2557: 60)
จากข้อมูลตามที่สาทิตย์ระบุมา การเลือกใช้นกหวีดมาเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งของกปปส.จึงเป็นการ
สะท้อนการแสดงออกของมวลชนที่แกนนำหยิบมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของขบวนการด้วย
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หากพิจารณาเทียบเคียงกับบริบทของการเมืองระดับโลก การใช้นกหวีดของกปปส.เกิดขึ้นมาใน
ช่ ว งเวลาใกล้ เ คี ย งกั บ กรณี ข อง Edward Snowden ซึ ่ ง ถู ก เรี ย กว่ า เป็ น หนึ ่ ง ใน “ผู ้ เ ป่ า นกหวี ด
(whistleblower)” เปิดโปงการสอดส่องข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยข่าวกรองในหลายประเทศ ในแง่นี้การเป่า
นกหวีดอาจเทียบได้ กั บ อัต ลั กษณ์ที่มวลชนกปปส.มองตนเองว่า เป็ นผู ้เปิดโปงและต่ อต้านการทุจ ริ ต ของ
รัฐบาล39
ไม่ว่านกหวีดจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านผู้มีอำนาจที่ฉ้อฉล ในสายตาของผู้สนับสนุนกปปส. หรือ
เป็นภาพสะท้อนคนส่วนน้อยที่เสียงดัง ในสายตาผู้ไม่สนับสนุน แต่ที่สุดแล้วการคล้องและเป่านกหวีดก็เป็น
เสมือนการสวมใส่ความเป็นผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกปปส. เป็นเครื่องแบบที่เปลี่ยนประชาชนธรรมดา
ให้กลายเป็นมวลมหาประชาชนผู้ต่อต้านรัฐบาล อันเป็นอัตลักษณ์ร่วมพื้นฐานที่สุดที่ผู้ชุมนุมมีร่วมกัน

เสื6 อผ้า-เครื) องประดับ: การสื)อสารทางการเมืองผ่านเครื) องแต่งกาย
ในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยช่วงปี 2548-2549 การแต่งกายด้วยเสื้อสีและ
การใช้อุปกรณ์ประกอบการชุมนุมเป็นรูปแบบของการแสดงออกทางการเมืองที่เป็นที่จดจำ และการชุมนุมทาง
การเมืองครั้งต่อๆ มาก็เดินตามแนวทางนี้ ทั้งการชุมนุมของคนเสื้อแดงและเสื้อหลากสี การชุมนุมของกปปส.ก็
เช่นกัน การสวมใส่เสื้อผ้าและตกแต่งด้วยเครื่องประดับกลายเป็นหนึ่งในการสื่อสารทางการเมืองที่สำคัญ
นอกจากนกหวีดแล้ว สัญลักษณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งของกปปส.คือธงชาติ สีแดง-ขาว-น้ำเงินของธงชาติ
ไทยถูกนำมาใช้กับสินค้ารักชาติจำนวนมากโดยเฉพาะเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ทั้งเสื้อยืด สายรัดข้อมือ ที่คาด
ผม ในระดับพื้นฐานที่สุดแล้วเสื้อผ้าและเครื่องประดับรักชาติเหล่านี้ทำหน้าที่แบบเดียวกันกับนกหวีด คือเป็น
เสมือนเครื่องแบบที่แสดงให้เห็นว่าผู้สวมใส่เป็นผู้สนับสนุนกปปส.
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ซึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม/การเมืองหลายกรณีก็ใช้การเป่านกหวีดเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงต่อความไม่ชอบ
มาพากลมาก่อนแล้ว ดูประวัติศาสตร์การใช้นกหวีดในหลายๆ วัฒนธรรมที่ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. 7 ธันวาคม 2556.
"ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ “นกหวีด”: จากแดนไกลสูไ่ ทยแลนด์." ประชาไท. เข้าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2559.
www.prachatai.com/journal/2013/12/50258
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ภาพ 28 เครื่องประดับที่วางขายในที่ชุมนุม

มวลชนใต้อาภรณ์และเครื่องประดับต่างๆ เป็นสีสันและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ไปพร้อมกัน ในการ
ชุมนุมทางการเมืองนับจากพธม.เป็นต้นมา จะมีผู้ชุมนุมที่ตกแต่งร่างกายให้โดดเด่นไม่ต่างกับแฟนกีฬาที่แต่ง
กายแบบ “จัดเต็ม” โดดเด่นกว่าผู้ชุมนุมทั่วไปปรากฏอยู่เสมอ นอกจากเสื้อผ้าเครื่องประดับที่มีจำหน่าย
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ร่วมชุมนุมหรือแฟนกีฬาบางกลุ่มก็มักจะมีการประดิษฐ์และผสมผสานอุปกรณ์ในการแต่งกาย
อย่างฉูดฉาด40 ดังที่ผู้ร่วมชุมนุมกปปส.คนหนึ่งซึ่งมักแต่งกายในลักษณะ “แฟชั่นจัดเต็ม” อธิบายถึงการแต่ง
กายของตนเองไว้ว่า “การที่เราแต่งตัวสวยมาร่วมชุมนุม นอกจากเป็นการแชร์ความสวยระหว่างกันแล้ว ยัง
เป็นการแชร์ความรู้สึกถึงความรักชาติผ่านเครื่องแต่งกายของเราอีกด้วย” (RYT9 14 พฤษภาคม 2557)
นอกจากการแสดงอัตลักษณ์ของผู้สนับสนุนกปปส.แล้ว ในอีกส่วนหนึ่ง การเลือกใส่เสื้อยืดที่มีลวดลาย
หรือข้อความแบบใดก็แสดงให้เห็นว่ามวลชนให้ความหมายกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพวกเขาว่า
อย่างไร เช่นแบบเสื้อที่ได้รับความนิยมอันหนึ่งในกลุ่มมวลชนคือเสื้อที่มีข้อความว่า “เราคือประชาชนของ
พระราชา” การที่มวลชนจำนวนมากเลือกใส่เสื้อที่มีลวดลายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับ
สถาบันกษัตริย์ และในอีกด้านหนึ่ง การที่มีมวลชนสวมเสื้อที่มีข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมากก็เป็นการขับ
เน้นอัตลักษณ์ดังกล่าวของขบวนการขึ้นมาด้วยเช่นกัน
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การแต่งกายของแฟนกีฬาก็มีวัตถุประสงค์ในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์เช่นกัน ในการเข้าชมการแข่งขันแต่ละครั้ง แฟน
บอลบางส่วนมักจะแต่งกายด้วยสีประจำสโมสร มีการทาสีที่หน้าหรือร่างกาย ใส่วิกหรือหมวกที่ประดิษฐ์มาโดยเฉพาะ ทั้งเพื่อ
เป็นการสร้างสีสันในสนาม แสดงออกซึ่งการสนับสนุนสโมสร และแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สโมสรตั้งอยู่ ดู อาจินต์ ทอง
อยู่คง 2555. แฟนบอล: ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 153-157.
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ภาพ 29 เสื้อ “เราคือประชาชนของพระราชา”

ข้อความบนเสื้อที่ได้รับความนิยมมากในการชุมนุมครั้งนี้คือ “เราคือประชาชนของพระราชา” “รัก
ชาติ” และ “เสรีชน” การปรากฏร่วมกันของข้อความทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นซึ่งค่านิยมทางการเมือง
ของผู้ชุมนุมผ่านการบริโภคสินค้ารักชาติ แต่ละข้อความโดยตัวมันเองแล้วสะท้อนถึงค่านิยมทางการเมืองที่อาจ
ทั้งซ้อนทับและแตกต่างกัน แต่การได้รับความนิยมร่วมกันในขบวนการเคลื่อนไหวเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึง
ความหมายเฉพาะที่ผู้ชุมนุมมองต่อข้อความเหล่านี้ นั่นคือขณะที่ผู้ชุมนุมมองนิยามตนเองตนเองว่าเป็น “เสรี
ชน” แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็นิยามตนเองเป็น “ประชาชนของพระราชา” ด้วย ในแง่นี้จึงหมายความว่า
ความเป็นเสรีชนนั้นก็ไม่ได้เป็นเสรีที่ปราศจากพันธะทั้งปวง แต่เป็นเสรีที่อยู่ภายใต้พระราชา ซึ่งความ “รัก
ชาติ” เองก็ย่อมอยู่ภายใต้นิยามของชาติในลักษณะเดียวกันด้วย
ข้อความบนเสื้อของมวลมหาประชาชนนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดทางการเมืองที่ไหลเวียนอยู่ในมวลชน
ของขบวนการ ซึ่งถึงแม้ว่ากปปส.จะดูมีความสืบเนื่องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯที่แสดงอัตลักษณ์
“ประชาชนของพระราชา” อย่ างชั ด เจน แต่กรอบโครงความคิด ทางการเมืองที่นำเสนอโดยแกนนำและ
นักวิชาการกปปส.นั้นก็ไม่ได้เน้นย้ำประเด็นสถาบันกษัตริย์เท่ากับการพยายามตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาล
และมุ่งเสนอรูปแบบโครงสร้างทางการเมืองแบบใหม่ ในแง่นี้ข้อความบนเสื้อที่ได้รับความนิยมในมวลชนจึงเป็น
การสะท้อนถึงแนวคิดทางการเมืองของตัวมวลชนที่เน้นความสำคัญในบางประเด็นที่มากไปกว่ากรอบโครง
ความคิดของแกนนำขบวนการเอง
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ภาพ 30 สินค้าที่มีสัญลักษณ์มือปืนป๊อปคอร์น

ไม่เพียงเป็นพื้นที่ที่มวลชนสอดแทรกอัตลักษณ์และความคิดทางการเมืองของตนเองเข้าไปได้เท่านั้น
สินค้ารักชาติที่ผลิตโดยมวลชนยังแสดงถึงมุมมองของมวลชนต่อเหตุการณ์ในการชุมนุม รวมทั้งเป็นการให้
ความหมายใหม่กับมันขึ้นมา อย่างเช่นกรณีของ “มือปืนป๊อปคอร์น” ที่หลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงเมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้ว ภาพของมือปืนป๊อปคอร์นผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในความ
รุนแรงก็ถูกมวลชนกปปส.สร้างขึ้นมาใหม่ผ่านการนำสัญลักษณ์ของถุงป๊อปคอร์นที่ผู้ก่อเหตุใช้คลุมปกปิดอาวุธ
ปืนมาทำเป็นสินค้ารักชาติอย่างเช่นกระเป๋าผ้าหรือเสื้อยืด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างความหมายใหม่และให้
ความชอบธรรมกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องยอมรับความรุนแรงอย่างตรงไปตรงมา
แต่แสดงออกผ่านการผลิตและใช้สินค้ารักชาติ41

สิ นค้ารักชาติประจํากลุ่ม: อัตลักษณ์กลุม่ ในที)ชุมนุม
ลักษณะอย่างหนึ่งของการร่วมชุมนุมกับกปปส.คือการร่วมชุมนุมโดยใช้อัตลักษณ์ของกลุ่มทางสังคม
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นกลุ่มอาชีพ สถานศึกษา หรือภูมิลำเนา ซึ่งอัตลักษณ์กลุ่มเหล่านี้สะท้อนออกมาให้เห็น
ผ่านสินค้ารักชาติที่เป็นของประจำกลุ่มต่างๆ

41

งานวิจัยในชุดโครงการเดียวกันนีข้ องประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่อง “ธรรมาธรรมะสงคราม ความรุนแรงเชิงศีลธรรม และ
อนารยะขัดขืน: การเมืองอัตลักษณ์ของ “คนดี” ในวิกฤตการเมืองไทย (2556-2557)” เสนอว่า การผลิตสินค้ารักชาติจากมีม
มือปืนป๊อปคอร์นนี้เป็นการทำความรุนแรงให้เป็นสินค้า (commodification of violence) ซึ่งเป็นหนึง่ ในกระบวนการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับความรุนแรงและสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับความรุนแรงให้กลายเป็นความรุนแรงเชิงศีลธรรม
(virtuous violence) ที่มองว่าการใช้ความรุนแรงในนามของความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความชอบธรรม
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ภาพ 31 เสื้อสีม่วงด้านหลังเขียนว่า “กปปส.จังหวัดสงขลา” สัญลักษณ์ของกลุ่มกปปส.จังหวัดสงขลา

ผู้ร่วมชุมนุมแต่ละกลุ่มมักผลิตสินค้ารักชาติสำหรับแสดงความเป็นพวกเดียวกันภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นเสื้อ ผ้าคาดหัว รวมทั้งอุปกรณ์อย่างป้ายข้อความสำหรับนำขบวนเข้าที่ชุมนุม โดยทั่วไปแล้วสินค้าเหล่านี้
มักผลิตขึ้นเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายกันเองเฉพาะภายในกลุ่ม (ซึ่งผลกำไรที่ได้ก็มักนำไปใช้สำหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในกลุ่ม เช่นค่าเดินทาง) อย่างเช่นการผลิตเสื้อประจำกลุ่มของกปปส.สงขลาและกปปส.มอ.ปัตตานี หรือ
การผลิตเครื่องหมายสัญลักษณ์ของกลุ่มกปปส.วิชาชีพแพทย์และกปปส.การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น
สินค้าที่ผลิตโดยผู้ชุมนุมเองเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างอัตลักษณ์ซ้อนลงไปบนอัตลักษณ์รวม
ของการเป็นผู้สนับสนุนกปปส. ทำให้ความเป็นกปปส.นั้นถูกซ้อนทับลงไปด้วยอัตลักษณ์ที่หลายหลาก ไม่ว่าจะ
ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น42 อัตลักษณ์ทางอาชีพ ไปจนถึงอัตลักษณ์ของสถาบันการศึกษา อัตลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้
เพียงแค่บอกว่าผู้สวมใส่เป็นใคร แต่ในอีกด้านหนึ่งมันยังเป็นการร่วมสร้างอัตลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหว
ในแง่ที่เป็น ตัว แทนของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปด้ว ย ซึ ่ งการหยิ บ เอาอั ต ลั กษณ์ เ หล่ านี ้ มาแสดงตนในการ
เคลื่อนไหวก็เป็นการสร้างนัยยะของขบวนการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่นการมาจากท้องถิ่นใด การเป็นผู้มี
การศึกษา หรือการมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคง หรืออาจกล่าวได้ว่านอกจากการสวมใส่สินค้ารั กชาติ
โดยทั่วไปที่เป็นการ “ผลิตซ้ำ” อัตลักษณ์กปปส.แล้ว สินค้าประจำกลุ่มเหล่านี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมชุมนุมได้
“ผลิตซ้อน” หรือร่วมเติมแต่งอัตลักษณ์กลุ่มของผู้ร่วมชุมนุมลงไปบนอัตลักษณ์ของกปปส.ด้วย

สินค้ารักชาติ: การร่วมสร้างอัตลักษณ์ผ่านสินค้าและการเชื่อมโยงมีมสู่ท้องถนน
ขณะที่พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เปิดโอกาสให้มวลชนได้แสดงความเห็นทางการเมืองและร่วมสร้างอัต
ลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวด้วยการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ในอีกส่วนหนึ่งนั้นการประดับตกแต่งร่างกาย
42

ดูประเด็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการเคลื่อนไหวของกปปส.ได้ในงานวิจัยในชุดโครงการเดียวกันนี้ของชลิตา บัณฑุวงศ์ เรื่อง
““ผมจะไปช่วยพี่น้องเรา รัฐบาลขี้ฉ้อทำร้ายประชาชน”: ความคิดและปฎิบตั ิการ “การเมืองคนดี” ของคนใต้ย้ายถิ่นใน
กรุงเทพฯ”

45
ด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับที่มีสารทางการเมืองก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้มวลชนได้ร่วมสร้างอัตลักษณ์
ของขบวนการขึ้นมาด้วยเช่นกัน
สินค้ารักชาติในฐานะของสารทางการเมืองทำให้การสื่อสารแนวคิดทางการเมืองไม่ถูกจำกัดเฉพาะใน
กลุ่มแกนนำบนเวทีปราศรัยเท่านั้น แต่มวลชนสามารถที่จะทั้งเลือกใช้สินค้าที่สง่ สารทางการเมืองอย่างที่พวก
เขาต้องการและทั้งผลิตสินค้าขึ้นมาด้วยตนเองได้ หรือกล่าวได้ว่านอกจะเป็นการ “ผลิตซ้ำ” สารทางการเมือง
ของกปปส.แล้ว การสวมใส่สินค้ารักชาติยังสามารถเป็นการ “ผลิตซ้อน” เอาอัตลักษณ์ของผู้ร่วมชุมนุมซ้อนทับ
รวมเข้าไปกับอัตลักษณ์ของกปปส.ด้วย
หากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถมีบทบาทเป็นผู้สร้างเนื้อหาได้
ด้วย เทคโนโลยีการพิมพ์ลายบนผืนผ้าที่ทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำลงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การสื่อสารทาง
การเมืองโดยมวลชนเองเป็นไปได้ง่ายขึ้น และร่างกายของผู้ชุมนุมก็ได้กลายเป็นพื้นที่สื่อสารที่สำคัญอีกแห่ง
หนึ่งของการต่อสู้ทางการเมือง
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สินค้ารักชาติเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนและได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากคือการเกิดขึ้นมาของตลาดในที่ชุมนุม โดยการเกิดขึ้นมาของตลาดนี้สัมพันธ์อยู่กับที่การชุมนุมของกปปส.
ประกอบไปด้วยผู้ชุมนุมจำนวนมากที่เป็นชนชั้นกลางในเมืองซึ่งมีวิถีชีวิตในโลกของการบริโภค และในอีกด้าน
หนึ่งการเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่มีตลาดและสินค้าจำนวนมากนี้ก็เป็นปัจจัยที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมชุมนุมด้วย
นอกจากที่สินค้ารักชาติเป็นพื้นที่ในการสร้างและแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์บนท้องถนน ในอีกส่วนหนึ่ง
มันยังมีบทบาทในการเชื่อมโยงมีมออนไลน์ออกมาสู่พื้นที่ออฟไลน์ อย่างเช่นกรณีป้ายดำคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษ
กรรมและสัญลักษณ์มือปืนป๊อปคอร์นที่เริ่มแพร่หลายทางออนไลน์และต่อมาก็มีการผลิตเป็นลายบนเสื้อยืด
รวมถึ ง มี บ ทบาทในการเชื ่ อ มโยงการเคลื ่ อ นไหวบนท้ อ งถนนไปยั ง โลกออนไลน์ ผ ่ า นการถ่ า ยภาพหรื อ
ปรากฏการณ์เซลฟี43ซึ่งได้รับความนิยมมากในการชุมนุมครั้งนี44้ ในแง่นี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงไม่ได้มีแค่ศักยภาพ
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การเซลฟี (selfie) คือการถ่ายภาพตนเองแล้วแบ่งปันในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในแง่หนึ่ง การทำงานร่วมกันระหว่างกล้อง
ดิจิทัลของโทรศัพท์เคลือ่ นที่กับสินค้ารักชาติก็อาจเปรียบได้กับ meme generator หรือเครื่องมือในการผลิตมีมแบบง่าย ด้วย
การเซลฟี่ภาพตัวเองกับสินค้ารักชาติแล้วแบ่งปันในสื่อสังคมออนไลน์
44
การเซลฟีในการชุมนุมของกปปส.เป็นประเด็นที่ถูกสื่อกล่าวถึงอยู่หลายครั้ง ดู Campbell, Charlie. February 10, 2014.
"Nobody Liked My Selfie and Now the Country Is Going to Hell." Time. accessed June 3,
time.com/5643/nobody-liked-my-selfie-and-now-the-country-is-going-to-hell/ และ WSJ STAFF. December
11, 2013. “Thai Protesters Pause to Take ‘Selfies’ During Rallies.” The Wall Street Journal. accessed June
3, 2016. blogs.wsj.com/indonesiarealtime/2013/12/11/thai-protesters-pause-to-take-selfies-during-rallies/
นอกจากนี้ยังมีศิลปินที่นำประเด็นการเซลฟีในการชุมนุมของกปปส.ไปเป็นประเด็นในนิทรรศการศิลปะด้วย ดู S†ëfan
Schäfer. March 17, 2014. “If I can´t take a selfie, I don´t want to be part of your revolution.” accessed
June 3, 2016. stefanschafer.net/?p=496

46
ในการสื่อสารโดยตัวมันเองเท่านั้น แต่มันยังมีส่วนเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนท้องถนนเข้ากับ
การเมืองในสังคมออนไลน์อีกด้วย
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บทที่ 5
บทบาทของเซเล็บและสื่อในฐานะมวลชนผู้สนับสนุนกปปส.
คนกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทโดดเด่นในการเคลื่อนไหวของกปปส.คือ “เซเล็บ” หรือผู้มีชื่อเสียงนอกแวดวง
การเมือง อย่างเช่น ศิลปิน บรรณาธิการ นักดนตรี นักแสดง หรือผู้เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมชั้นสูง (“ไฮโซ”)
ซึ่งนับได้ว่าพวกเขาเป็นทั้งมวลชนและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อมวลชนคนอื่นไปด้วยพร้อมกัน และหากเปรียบเทียบ
กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งอื่นแล้ว จะเห็นได้ว่ากปปส.เป็นขบวนการที่คนกลุ่มนี้มีบทบาทโดดเด่นเป็น
พิเศษ และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ “มีสีสัน” กว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยทั่วไป
ส่วนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของเซเล็บในขบวนการกปปส. และภาพลักษณ์ของการชุมนุมที่ถูกนำเสนอ
ผ่านสื่อ เพื่อชี้ให้เห็นว่าอัตลักษณ์และการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกปปส.นั้นไม่ได้ถูกขับเคลื่อนผ่านกรอบ
โครงความคิดทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังมีชุดความคิดอื่นที่ทำงานร่วมอยู่ด้วย

เซเล็บการเมือง: บทบาทของเซเล็บในขบวนการกปปส.

ความโดดเด่นประการหนึ่งของการเคลื่อนไหวของกปปส.ในช่วงปี 2556-2557 คือการมี “เซเล็บ”45
นอกแวดวงการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงและกลุ่มที่ถูก
เรียกว่าอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูง บทบาทของเซเล็บเหล่านี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งจากมวลชนใน
ขบวนการ ประชาชนนอกขบวนการ และสื่อมวลชน
ปัจจุบันเซเล็บหรือผู้มีชื่อเสียงนอกแวดวงการเมืองได้เข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
มากขึ้น อย่างเช่น Bono ผูร้ ้องนำของวงดนตรี U2 ที่มีบทบาทในการรณรงค์ประเด็นทางสังคมหลายด้านอย่าง
ต่อเนื่อง, George Clooney นักแสดงฮอลลีวูดที่จัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียหายจาก
เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2544 และต่อมาได้ร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับพ่อของเขาที่ลงสมัครเลือกตั้งในรัฐ
เคนทักกี, หรือกระทั่ง Arnold Schwarzenegger นักแสดงชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นนักการเมืองและได้รับเลือก
เป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียสองสมัย
Mark Wheeler (2013) เสนอว่าปรากฏการณ์ด ังกล่าวแสดงให้ เห็ นถึงการเมื องในยุ คสมั ยที่ส ื ่ อมี
อิทธิพลมากขึ้น และความนิยมในตัวเซเล็บที่ถูกถักทอผ่านสื่อนั้นสามารถมีอิทธิพลในการเคลื่อนไหวทาง
การเมือง ซึ่งการเมืองในลักษณะนี้เรียกว่า “การเมืองแบบเซเล็บ” (celebrity politics) John Street (2004:
435-452) แบ่งบุคคลในการเมืองแบบเซเล็บออกเป็นสองลักษณะ ลักษณะแรกคือ “นักการเมืองเซเล็บ ”
(celebrity politicians) หมายถึง นั กการเมื อ งใช้ การสร้ า งความนิ ย มผ่ า นบุ คลิ กภาพส่ ว นตั ว ควบคู ่ ไ ปกั บ
วิ ส ั ย ทั ศน์ ทางการเมื อง อย่ างเช่ น Barack Obama ที ่ ภ าพลั กษณ์ ส ่ ว นตัว ของเขาส่ งผลต่อความนิ ยมทาง
การเมื อ งในฐานะประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ อเมริ ก า และลั ก ษณะที ่ ส องคื อ “เซเล็ บ การเมื อ ง” (politicized
celebrity) หมายถึงเซเล็บนอกแวดวงการเมืองที่หันมาเคลื่อนไหวทางการเมือง และความนิยมในฐานะเซเล็บ
45

เซเล็บมาจากคำว่า celebrity ในภาษาอังกฤษ หมายถึงผู้มีชื่อเสียง
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นั้นส่งผลมาถึงการเคลื่อนไหวของพวกเขาด้วย ดังเช่นกรณีเซเล็บการเมืองทั้งสามคนที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น
ดังนั้นแล้วในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงบทบาทของเซเล็บในขบวนการกปปส.ในฐานะที่เป็นเซเล็บการเมือง ซึ่ง
มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านความคิดทางการเมืองของกปปส.ไปยังมวลชนในระดับที่กว้างไปกว่ากลุ่มที่
สนใจการเมืองอยู่ก่อนแล้ว
การเคลือ่ นไหวทางการเมืองของกปปส.ได้รับการสนับสนุนจากเซเล็บนอกแวดวงการเมืองจำนวนมาก
นับตั้งแต่ช่วงแรกของการเคลื่อนไหวในประเด็นคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีผู้มีชื่อเสียงในแวดวง
บันเทิงจำนวนมากเข้าร่วมการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์46
ความมีชื่อเสียงของเซเล็บจากวงการบันเทิงทำให้การแสดงความคิดทางการเมืองของพวกเขาได้รับ
ความสนใจจากสังคม โดยเฉพาะเมื่อผนวกกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว
ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเช่น “แตงโม” ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ที่แสดงความเห็นทางการเมืองผ่านอินสตาแกรม
อย่างต่อเนื่องและได้รับความสนใจจากผูค้ นจำนวนมาก รวมไปถึงการปราศรัยแสดงความเห็นบนเวทีอีกหลาย
ครั้ง
นอกจากการแสดงการสนับสนุนผ่านการร่วมชุมนุมและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้ว
เซเล็บจำนวนมากยังมีบทบาททั้งการร่วมปราศรัยไปจนถึงการแสดง “บทบาทเสริม” ในกิจกรรมของกปปส.
อย่างเช่น เจตริน วรรธนะสิน ที่แสดงคอนเสิรต์ พร้อมทั้งแสดงความเห็นบนเวทีกปปส.หลายครั้งหลายเวที เช่น
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ที่เวทีกปปส.ราชประสงค์ และวันที่ 16 มกราคมและ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่
เวทีกปปส.ชิดลม (กระปุกดอทคอม 13 มกราคม 2557; Lheam-Thong 17 มกราคม 2557; เดลินิวส์ 3
กุมภาพันธ์ 2557)
คุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งของเซเล็บการเมืองนอกจากการได้รับความนิยมจากผู้คนแล้ว พวก
เขายังได้รับความสนใจจากสื่ อมวลชนเป็น อย่ างมากโดยเฉพาะเมื่ อพวกเขาแสดงความเห็ นทางการเมื อง
นิตยสาร “แพรว” ได้เลือก สินจัย เปล่งพานิช และฉัตรชัย เปล่งพานิช ซึง่ แสดงตัวเป็นผู้สนับสนุนกปปส.อย่าง
ชัดเจน ขึ้นปกฉบับปักษ์แรกเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีประเด็นประจำฉบับคือ “รักเมืองไทย” ภาพหน้าปก
เป็นรูปสองคนคู่กันโดยมีฉากหลังเป็นสามสีจากธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลักอันหนึ่งของกปปส.
นอกจากเซเล็บจากแวดวงบันเทิงแล้ว เซเล็บการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทและได้รับความสนใจใน
การร่วมเคลื่อนไหวกับกปปส.คือกลุ่มเซเล็บจากแวดวงสังคมชั้นสูง อย่างเช่นกรณีของ ธนัท ธนากิจอำนวย
หรือ “ลูกนัท โนเบิลเฮาส์” ซึ่งมาจากครอบครัวเจ้าของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ธนัทมีบทบาทโดดเด่นในการร่วมเคลื่อนไหวกับกปปส. ทั้ง “มากินนอนกลางถนนร่วมชุนนุม”,
“เป็นผู้นำมวลชนไปกระทรวงพาณิชย์”, รวมถึง “ปิดบริษัท โนเบิลฯ ให้หยุดงาน 1 วันเพื่อให้พนักงานออกมา
46

เฉพาะที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนมีอย่างน้อย 25 คน, ดูรายละเอียดได้ที่ ASTVผู้จดั การออนไลน์. 8 พฤศจิกายน 2556.
“ศิลปินดาราร่วมต้านสุดซอย "พ.ร.บ. นิรโทษกรรม".” Manager Online เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2559.
www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9560000139571
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ชุมนุม พร้อมทั้งทำจดหมายถึงลูกบ้านโนเบิลฯทุกโครงการ เชิญชวนมาร่วมชุมนุม” (ASTVผู้จัดการออนไลน์ 8
ธันวาคม 2556) บทบาทเหล่านี้รวมถึงภูมิหลังของตัวเขาเอง ทำให้ธนัทเป็นที่รู้จักและถูกนำเสนอผ่านสื่อหลาย
ครั้ง
บทบาทของเซเล็บการเมืองเหล่านี้ มีทั้งการช่วยเผยแพร่และสร้างความน่าดึงดูดให้กับความคิดทาง
การเมืองผ่านชื่อเสียงที่พวกเขามี อย่างเช่นกรณีของภัทรธิดาที่แสดงความเห็นไปยังกลุ่มผูต้ ิดตามจำนวนมาก,
การใช้ ทั กษะของตนเองในการสร้างสี สั น ให้ กับ ขบวนการ อย่ างเช่ น กรณี ของเจตริ น, และการช่ ว ยทำให้
ขบวนการได้รับความสนใจจากสื่อ อย่างเช่นกรณีของสินจัยและฉัตรชัย
หากเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยครั้งอื่นแล้ว การเคลื่อนไหวของกปปส.
นับว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจากเซเล็บเป็นจำนวนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด และเซเล็บการเมือง
เหล่านี้ก็มีบทบาทโดดเด่นควบคู่ไปกับการเสนอแนวคิดทางการเมืองของแกนนำและปัญญาชนในขบวนการ ใน
ส่วนหนึ่งปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสังคมปัจจุบันที่สื่อมีอิทธิพลมากขึ้นในการถักทอความ
นิยมในตัวบุคคลและสร้างความเป็นเซเล็บขึ้นมา (Turner 2004) และพร้อมกันนั้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็
ช่วยให้เซเล็บสามารถแสดงความเห็นโดยส่วนตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้มากขึ้น

สินค้าเซเล็บรักชาติ: ผลผลิตของผู้มีชื่อเสียงนอกแวดวงการเมืองและความเป็น
แฟชั่นในการชุมนุม
เซเล็บการเมืองไม่เพียงแสดงตัวสนับสนุนการชุมนุมแต่ยังมีบทบาทอีกหลายด้าน ทั้งการได้รับความ
สนใจจากสื่อ จัดกิจกรรม ระดมทุนสนับสนุน และผลิตสินค้ารักชาติมาจำหน่ายในที่ชุมนุม “สินค้าเซเล็บรัก
ชาติ” ถูกผลิตขึ้นมาหลากหลายรูปแบบและได้รับความนิยมมากจนสามารถระดมเงินบริจาคให้กับกปปส.ได้
อย่างเป็นกอบเป็นกำ ปริมาณและความนิยมของสินค้าเซเล็บรักชาตินี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเซเล็บที่มใี น
การชุมนุมครั้งนี้ และพร้อมๆ กันนั้นสินค้าซึ่งผูกติดอยู่กับอัตลักษณ์ของเซเล็บผู้ผลิตนี้ก็ได้สร้างอัตลักษณ์ของ
การชุมนุมรูปแบบหนึ่งขึ้นมา
สินค้าเซเล็บรักชาติเป็นสินค้ารักชาติกลุ่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเสื้อยืดที่ มี
ลวดลายหรือข้อความต่างๆ อย่างเช่นเสื้อยืดที่มีข้อความ “Now or Never” ที่ออกแบบโดยเมนาท นันทขว้าง
เจ้าของแบรนด์ Soda, เสื้อยืด “Shutdown BKK” ที่ออกแบบโดยศักดิ์ชัย กายบรรณาธิการบริหารนิตยสาร
LIPS, เสื้อยืดภาพลายเส้นของศักดิ์วุฒิ วิเศษมณีศิลปินนักวาดภาพ, และผู้มีชื่อเสียงจากแวดวงต่างๆ อีกเป็น
จำนวนมาก
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ภาพ 32 เสื้อยืด “Now or Never” ของเมนาท นันทขว้าง (ซ้าย) และเสื้อยืด “Shutdown BKK” ของศักดิ์ชัย กาย (ขวา)

เสื้อยืดที่ผู้ผลิตแต่ละคนทำออกมามีหลายราคาหลายแบบ โดยรวมแล้วจะมีตั้งแต่ราคาที่ใกล้เคียงหรือ
สูงกว่าเสื้อยืดทั่วไปนิดหน่อยไปจนถึงรุ่นพิเศษที่ราคาสูงมาก อย่างเช่นของเมนาทที่มีทั้งราคา 199 บาท 790
บาท และ 1,000 บาท หรือของศักดิ์ชัยที่เสื้อยืดแบบมาตรฐานราคา 300 บาท และแบบพิเศษที่มีราคาสูง
ตั้งแต่ 5,000 บาท 15,000 บาท ไปจนถึง 50,000 บาท
สินค้าเซเล็บรักชาติเป็นที่ต้องการของผู้ชุมนุมเป็นอย่างมากและถูกเรียกด้วยภาษาแบบแฟชั่นว่าเป็น
“คอลเล็กชั่น” ที่มีหลายรุ่น หลายผู้ออกแบบ กนก รัตน์วงศ์สกุล เขียนถึงความนิยมของสินค้ากลุ่มนี้ไว้ว่า ทุก
วันที่เขาไปร่วมชุมนุมจะมีคนรู้จักฝากซื้อเสื้อเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถซื้อมาให้พอความต้องการได้ และ
บรรยายถึงผู้คนจำนวนมากที่เข้าแถวซื้อเสื้อว่า “แล้วกระแสความต้องการหาเสื้อชัตดาวน์ก็ยังไม่มีแววสร่างซา
อย่างที่บอก ...บางวันแถวยาวเกินร้อยเมตรจนหางแถวต้องม้วนกลับมาเจอหัวแถว หน้าร้านพี่ไข่ก็เหมือนมีการ
ชุมนุมย่อมๆ ” (กนก 2557: 143-144)
จากความนิยมดังกล่าวทำให้สินค้ากลุ่มนี้มีสถานะเป็นของสะสมอย่างหนึ่งควบคู่ไปกับนกหวีด ผู้ร่วม
ชุมนุมคนหนึ่งอธิบายถึงการสะสมเสื้อยืดรักชาติที่มีจนมากเกินใส่ว่า “เฉพาะเสื้อยืด ผมซื้อเฉพาะสีขาวสีดำ มี
ราว 60 ตัว เช่นรุ่นชุุมนุมครั้งใหญ่วันที่ 24 พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้ว รุ่นที่ผลิตโดยศิลปินและดีไซน์เนอร์ชื่อดัง
อย่างคุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ...รวมทั้งตัวที่ผมใส่ในวันนี้ คือเสื้อของพี่ไข่-สมชาย แก้วทอง ซึ่งเสื้อที่ผมสะสมมา
...ถ้าใส่จริงๆ คิดว่าเป็นเดือนกว่าจะครบทุกตัว” หรือผู้ชุมนุมอีกคนหนึ่งที่สะสมเสื้อยืดควบคู่ไปกับนกหวีดซึ่ง
กล่าวว่า “ตอนนี้เราเน้นพวกเสื้อยืด ถ้านับจำนวนแล้ว น่าจะมีราวๆ 80 ตัว ทั้งที่ใส่แล้วและยังไม่ได้ใส่ ...ส่วน
นกหวีดเราก็มีหลายรุน่ ” (ปริยา 2557: 201)
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รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเหล่านี้จะถูกนำไปบริจาครายได้ให้กับกปปส. หรือผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มอื่นๆ
ซึ่งยอดบริจาคจำนวนมหาศาลนั้นแสดงให้เห็นถึงความนิยมของสินค้าได้เป็นอย่างดี ศักดิ์ชัยระบุว่าเฉพาะเสื้อที่
เขาเป็นผู้จัดจำหน่าย47ในช่วงเวลาประมาณ 2 เดือนทำให้เขาสามารถนำเงินไปบริจาคให้กับกปปส.และเวที
ย่อยอื่นๆ ได้มากถึง 15 ล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2557; มีนา 16 กุมภาพันธ์ 2557)
ในส่วนหนึ่งนั้นความนิยมในสินค้าเซเล็บรักชาติแสดงให้เห็นถึงทั้งปริมาณและอิทธิพลที่กลุ่มคนดังนอก
แวดวงการเมืองมีในการชุมนุมของกปปส. ชื่อเสียงแต่เดิมของพวกเขาทำให้สินค้าได้รับความนิยมจากผู้ชุมนุม
เป็นอย่างมาก พร้อมๆกันนั้นในอีกส่วนหนึ่งชื่อเสียงของเซเล็บเหล่านี้โดยเฉพาะที่มักจะมีชื่อเสียงมาจากแวดวง
แฟชั่นหรือบันเทิงก็สร้างอัตลักษณ์ของการชุมนุมที่ดูมีความเป็นแฟชั่นขึ้นมาไปด้วย

การเมืองในรูปแบบที่ไม่เป็นการเมือง: การปรากฏของกปปส.ใน “นิตยสารไม่
การเมือง”
จากการสำรวจนิตยสารภาษาไทยที่วางขายในช่วงที่มีการชุมนุมกปปส. พบว่ามีนิตยสารที่โดยปกติ
แล้วไม่ได้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองจำนวนมากที่นำเสนอเรื่องราวของกปปส. ทั้งส่วนเนื้อหาภายในเล่มรวม
ไปถึงการนำสัญลักษณ์ของการชุมนุมหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมขึ้นหน้าปกของนิตยสาร48 โดยตลอดช่วง
ระยะเวลาประมาณ 7 เดือนของการชุมนุม (พฤศจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557) มีนิตยสารที่นำสัญลักษณ์
หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมกับกปปส.ขึ้นปกทั้งหมดอย่างน้อย 14 ฉบับ แบ่งเป็นนิตยสาร Image 1 ฉบับ,
ฅ.ฅน 1 ฉบับ, Let's Talk About 2 ฉบับ, Who? 3 ฉบับ, แพรว 1 ฉบับ, Way 1 ฉบับ, ดิฉัน 1 ฉบับ, LIPS 3
ฉบับ, และพลอยแกมเพชร 1 ฉบับ รวมถึงที่ไม่ได้ขึ้นปกแต่ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับกปปส.แทรกอยู่ตามคอลัมน์ต่างๆ
อีกเป็นจำนวนมาก

47

ศักดิ์ชัยผลิตเสื้อออกวางจำหน่ายมากกว่าสิบลาย โดยมีทั้งที่ออกแบบโดยชัย ราชวัตร (นักวาดการ์ตูนล้อการเมือง), สมชาย
แก้วทอง (เจ้าของห้องเสื้อไข่บูติค), และตัวศักดิ์ชัยเอง
48
แม้ในด้านหนึ่ง ผู้ผลิต “นิตยสารไม่การเมือง” บางส่วนจะประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนแนวคิดของกปปส.
(อย่างเช่นศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการนิตยสาร LIPS) แต่ในอีกด้านหนึ่ง อัตลักษณ์ของกปปส.ที่ปรากฏผ่านนิตยสารเหล่านี้ก็
น่าจะสามารถสะท้อนมุมมองที่สังคมมีต่อกปปส.ได้ เนื่องจากตัวนิตยสารเองก็ยังต้องดำเนินธุรกิจทีต่ อบสนองต่อตลาดด้วย
ไม่ได้ดำเนินไปโดยรับใช้แนวคิดทางการเมืองของผูผ้ ลิตเพียงเท่านั้น
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ภาพ 33 ตัวอย่างภาพบุคคลหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกปปส.ที่ปรากฏบนปกนิตยสารไม่การเมือง

นิตยสารส่วนมากที่นำสัญลักษณ์หรือผู้มีส่วนร่วมในการชุมนุมกับกปปส.ขึ้นหน้าปกมักจะใช้ประเด็นที่
เชื่อมโยงอยู่กับกปปส.เป็นประเด็นหลักประจำฉบับไปด้วย เช่นนิตยสารแพรวฉบับปักษ์แรกเดือนกุมภาพันธ์
2557 หน้าปกเป็นรูปของสินจัย และฉัตรชัย เปล่งพานิช โดยมีฉากหลังเป็นรูปธงชาติและมีประเด็นประจำ
ฉบับว่า “รักเมืองไทย”, นิตยสาร LIPS ฉบับปักษ์หลังเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งหน้าปกเป็นรูปสุเทพ เทือก
สุบรรณที่ใช้ประเด็นเกี่ยวกับกปปส.เป็นประเด็นหลักประจำฉบับ, หรือนิตยสาร Image ฉบับเดือนมกราคม
2557 ที่ปกหลังเป็นภาพถ่ายหญิงสาวสามคนที่สวมชุดกระโปรงยาวสี แดง-ขาว-น้ำเงิน ตามสีธงชาติไทยอัน
เป็นสัญลักษณ์ของกปปส. และมีคอลัมน์แฟชั่นภายใต้หัวข้อว่า “Red White & Blue”

ภาพ 34 ตัวอย่างสัญลักษณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกปปส.ที่ปรากฏในหน้าแฟชั่นของนิตยสารไม่การเมือง

การปรากฏของกปปส.ในนิตยสารลักษณะหนึ่งที่ต่างออกไปจากขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
อื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดคือ การที่สัญลักษณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกปปส.ได้ปรากฏอยู่ในส่วนของภาพถ่าย
แฟชั่น เช่นคอลัมน์ภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสาร Image ฉบับเดือนมกราคม 2557 ที่ใช้หัวข้อล้อตามปกหลังว่า
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“Red White & Blue” ซึ่งประกอบไปด้วยภาพถ่ายของนางแบบที่แต่งกายด้วยโทนสีแดง-ขาว-น้ำเงินและมี
นกหวีดเป็นอุปกรณ์ประกอบ, นิตยสาร LIPS ฉบับปักษ์หลังเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่มีคอลัมน์แฟชั่นหัวข้อ
“Seek and you shall find, the truth.” ที่เป็นภาพถ่ายของนายแบบในสถานที่ชุมนุม, หรือนิตยสารดิฉัน
ฉบับปักษ์แรก เดือนมีนาคม 2557 ที่คอลัมน์แฟชั่นมี “ตั๊น” จิตภัสร์ กฤดากรเป็นนางแบบพร้อมกับสัญลักษณ์
ของกปปส.

ภาพ 35 สินค้ารักชาติและสัญลักษณ์กปปส.ที่ปรากฏในคอลัมน์ในนิตยสารไม่การเมือง

นอกจากนั้นแล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับกปปส.ก็ยังปรากฏแทรกอยู่ตามคอลัมน์ต่างๆ ในนิตยสารหลาย
ฉบั บ ยิ ่งกว่ า โดยเนื้อหาในลักษณะหนึ่งที่พบในนิตยสารหลายๆ ฉบับ คือการกล่ าวถึ งเครื ่ องนุ ่ งห่ มหรื อ
เครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์สื่อถึงกปปส. เช่นนิตยสารพลอยแกมเพชรฉบับปักษ์หลังเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มี
บทความหนึ่งชื่อ “ธ ธงคนนิยม” ซึ่งเขียนถึงการสะสมของที่มีสัญลักษณ์ธงชาติของผู้เข้าร่วมชุมนุม เช่นเสื้อ
กระเป๋า หรือผ้าคลุมไหล่, นิตยสารพลอยแกมเพชรฉบับปักษ์หลังเดือนมีนาคม 2557 คอลัมน์ “กระเป๋า” ที่
เขียนถึงกระเป๋าที่มีสัญลักษณ์กปปส., นิตยสาร Image ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557 บทความชื่อ “Art Lane
บันทึกความรื่นรมย์บนถนนศิลปะ” กล่าวถึงกิจกรรมถนนศิลปะของผู้ร่วมชุมนุมที่สวนลุมพินี ซึ่งแทบจะ
ทั้งหมดก็เป็นสินค้าที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของกปปส., และนิตยสารดิฉันฉบับปักษ์แรกเดือนมีนาคม 2557
คอลัมน์ “เปิดตู้แต่งตัว” ในหัวข้อ “รักชาติ รักแฟชั่น” ซึ่งรวบรวมภาพผู้ร่วมชุมนุมที่มีการผสมผสานเสื้อผ้าเครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์กปปส.ได้ออกมาอย่างเป็นแฟชั่น
การปรากฏของเรื่องราวเกี่ยวกับกปปส.บนหน้านิตยสารจำนวนมากนั้นแสดงให้เห็นได้ว่าผลผลิตต่างๆ
ของมวลชนได้ทำให้เกิดอัตลักษณ์ของขบวนการในลักษณะหนึ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเซเล็บนอกแวดวงการเมืองที่
ร่วมเคลื่อนไหวอย่างสินจัยและฉัตรชัย, การเกิดความนิยมในสัญลักษณ์ของการชุมนุมอย่างนกหวีดและสีธง
ชาติไทย, ความนิยมในสินค้ารักชาติ, หรือกระทั่งการทำนักการเมืองอย่างสุเทพและจิตภัสร์ให้กลายเป็นเซเล็บ
ที ่ ส ามารถอยู ่ บ นปกนิ ต ยสารได้ ทั ้ งหมดนี ้ อาจกล่ าวได้ ว่ ามั นทำให้ เกิ ด “การกลายเป็ น แฟชั ่ น” ของการ
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เคลื่อนไหวทางการเมือง หรือกล่าวในอีกแบบหนึ่งได้ว่ามันทำให้เกิดอัตลักษณ์ในลักษณะ “การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองที่ไม่เป็นการเมือง” ขึ้นมา
ในแง่ที่เป็นตัวกลางระหว่างแกนนำกับมวลชน เซเล็บและสื่อเหล่านี้ทำหน้าที่ในการ “ย่อย/ทอน” สาร
ทางการเมืองที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแนวคิดเรียบๆ ที่เข้าใจง่ายขึ้น เช่น “รักชาติ”, “ต้านคอร์รัปชัน”, หรือ
“ปกป้องสถาบัน” แม้ว่าในด้านหนึ่งบทบาทในลักษณะนี้มักจะถูกวิจารณ์ว่าไร้เดียงสาทางการเมือง (Wheeler
2013: 132-134) แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นมันก็ช่วยส่งต่อความคิดทางการเมืองไปยังผู้คนในวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ไม่ได้สนใจการเมืองมาก่อน
หากพิจารณาบทบาทของเซเล็บและผู้จัดทำนิตยสาร49ในแง่ที่พวกเขาก็เป็นมวลชนในขบวนการด้วย
แล้วจะพบว่า พวกเขาได้มีส่วนร่วมสร้างอัตลักษณ์ของกปปส.ในลักษณะหนึ่งขึ้นมา มันแสดงให้เห็นถึงการ
หลอมรวมระหว่างการเมืองและวัฒนธรรมสมัยนิยม (van Zoonen 2005) และแสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรอบโครงความคิดทางการเมืองเพียงด้านเดียว แต่ยังมี
พลังขับเคลื่อนในด้านอื่นทำงานร่วมอยู่ด้วย

49

เช่น ศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการนิตยสาร LIPS ที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนกปปส.หรือผู้ช่วยบรรณษธิการนิตยสาร
พลอยแกมเพชรที่เป็นหนึ่งในทีมงานจัดกิจกรรม Art Lane ของกปปส.

55

บทที่ 6
บทสรุป: การใช้สอื่ ของมวลมหาประชาชนกับการร่วมสร้างอัตลักษณ์ “คนดี”
งานศึกษานี้พบว่าอัตลักษณ์ของกปปส.ไม่ได้ถูกกำหนดโดยแกนนำหรือนักวิชาการในขบวนการเท่านั้น
แต่ยังถูกร่วมผลิตโดยมวลชนผ่านการใช้ “สื่อส่วนบุคคล” อีกด้วย มวลมหาประชาชนผลิต “ผลผลิต” อย่างมีม
อินเทอร์เน็ตหรือสินค้ารักชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ร่วมสร้างอัตลักษณ์คนดี บทสรุปนี้จะพยายามอธิบายว่า
ผลผลิตของมวลมหาประชาชนนั้นร่วมสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาได้ “อย่างไร” และอัตลักษณ์ที่ถูกร่วมสร้างขึ้นมา
นั้นเป็นไปใน “ลักษณะใด”
“สื่อส่วนบุคคล” กับการร่วมผลิตอัตลักษณ์มวลมหาประชาชน
บทบาทของสื่อ กับ ผู้เ ข้า ร่ว มขบวนการกปปส.นั้น นอกจากผู้เข้าร่ว มจะใช้ส ื่ อเพื่ อ การเผยแพร่
แลกเปลี่ยนความคิดและระดมทรัพยากรแล้ว สื่อยังเป็นกลไกสำคัญที่ขบวนการใช้สร้างอัตลักษณ์ของกปปส.
ขึ้นมา สิ่งนี้เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมสำคัญสองประการคือ หนึ่ง การพัฒนาทางเทคโนโลยีของ “สื่อส่วน
บุคคล” และ สอง ลักษณะทางประชากรของผู้ร่วมชุมนุมที่สมาชิกหลักอยู่ในเมืองและมีความคุ้นเคยกับ
เทคโนโลยีสื่อใหม่
ในประการที่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของสื่อนั้นเป็นไปในทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สื่อ
สามารถมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อได้มากขึ้น โดยเฉพาะกรณีของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งใน
ภาพรวมทั้งตัวเทคโนโลยี รูปแบบสื่อ หรือวิธีการหารายได้ ต่างก็สนับสนุนการสื่อสารสองทางและการผลิตสื่อ
โดยผู้ใช้ (user-generated content) ความเป็นดิจิทัลของสื่อยังทำให้การทำสำเนา ผสมผสาน และดัดแปลง
สื่อ เป็นไปได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตและความเป็นดิจิทัลเองยังเปลี่ยนวิธีการผลิตสินค้าทาง
กายภาพไปอีกด้วย ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าทำให้สามารถออกแบบและ
ผลิตต้นแบบสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และเป็นไปได้ที่จะผลิตสินค้าที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (personalized) หรือ
สินค้าตามสั่ง (customized) ในจำนวนน้อย
ประการที่สอง นอกจากเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมผลิตสื่อได้มากขึ้น สมาชิกกลุ่ม
ใหญ่ของผู้ร่วมชุมนุมกับกปปส.ซึ่งเป็นชนชั้นกลางในเมือง โดยเฉพาะจากกรุงเทพ ก็เป็นกลุ่มคนที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์สื่อรูปแบบนี้ได้มากกว่าคนจากพื้นที่อื่น50 นอกจากนี้ อาชีพ ลักษณะของงาน และระดับ
การศึกษา ก็ส่งผลต่อความคุ้นเคยและทักษะในการใช้และผลิตสื่อด้วย

50

ในปี 2556 พบว่าในเขตเทศบาล จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีสดั ส่วนร้อยละ 80.0 คอมพิวเตอร์ร้อยละ 46.3 ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตร้อยละ 39.9 ในขณะที่นอกเขตเทศบาลมีสดั ส่วนร้อยละ 69.8 ร้อยละ 29.1 และร้อยละ 23.1 ตามลำดับ หรือ
เมื่อแยกรายภาคกรุงเทพมหานครก็มีสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคือร้อยละ 48.8 รองลงมือคือภาคกลาง ร้อยละ 29.8 และ
ภาคใต้ ร้อยละ 29.1 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ มปป.)
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งานชิ้นนี้ศึกษาสื่อประเภทต่างๆ ที่ผู้ชุมนุมใช้ในการสื่อสาร ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เสื้อผ้า
และเครื่องใช้ สื่อเหล่านี้แม้ใช้เทคโนโลยีต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งร่วมกันคือเป็นสื่อที่บุคคลมีอำนาจควบคุมพื้นที่การ
สื่อสารและสามารถผลิตสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้เอง จึงเรียกรวมสื่อเหล่านี้ว่า “สื่อส่วนบุคคล” (personal
media)51

ภาพ 36 การผลิตและแลกเปลี่ยนมีม

รูปแบบ “มีมอินเทอร์เน็ตกึ่งสำเร็จรูป” และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยในการผลิตเนื้อหาตามรูปแบบที่
กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น มีมประเภทอิมเมจมาโคร และเว็บไซต์ “สร้างป้ายคัดค้านในรูปแบบของคุณ” ก็ช่วย
ทำให้ การผลิ ตเนื ้อหาดิ จิ ทัล นั ้น เป็น ไปได้ สะดวกขึ ้น ในขณะที ่ ความสามารถในการเข้าถึงการผลิต ระดับ
อุตสาหกรรมและการผลิตตามสั่งจำนวนน้อย (ทั้งในแง่ความสามารถในการติดต่อสื่อสารทางไกลกับโรงงาน
ผู้ผลิตและระบบขนส่งสินค้าที่ดีขึ้นและราคาถูกลง) ก็ทำให้การผลิตสินค้ารักชาติอย่างเสื้อผ้า กระเป๋า ของ
ประดับ ที่มีสัญลักษณ์ของการชุมนุมติดอยู่ หรือการผลิตสินค้าที่มีรูปลักษณ์เฉพาะสำหรับการชุมนุม เช่น

51

ในแง่ของกระบวนการสื่อสาร สื่อส่วนบุคคล (personal media) กับ สื่อมวลชน (mass media) นั้นไม่ได้เป็นคูต่ รงข้ามกัน
การสื่อมวลชน (mass communication) หรือการเข้าถึงคนจำนวนมาก นั้นเดิมเป็นลักษณะของสื่อมวลชน ในขณะทีก่ าร
สื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication) ที่มีความโดนเด่นเรื่องการโต้ตอบ (interaction) นั้นเดิมก็เป็น
ลักษณะของของสื่อส่วนบุคคล ซึ่งการเข้าถึงและการโต้ตอบนี้เดิมเป็นสองเรื่องที่ไปด้วยกันไม่ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน เรา
สามารถมีการสื่อสารที่ทั้งเข้าถึงและโต้ตอบกับคนคราวละมากๆ ได้ หรือสื่อส่วนบุุคคลอย่างเช่น บล็อก ก็สามารถใช้เพื่อการ
สื่อสารกับมวลชนได้ ดังนั้นในที่นี้การแบ่งว่าสื่อใดเป็นสื่อส่วนบุคคลจึงเน้นแง่มุมการเป็นเจ้าของ การควบคุม การใช้ และการที่
ผู้ใช้สื่อส่วนบุคคลสามารถเป็นผูผ้ ลิตเนื้อหาบนสื่อชนิดนี้ได้เอง (users as producers) (Lüders 2008: 683-702)
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นกหวีดรูปสายฟ้า เป็นไปได้มากขึ้นเช่นกัน เนื้อหาออนไลน์และสินค้าออฟไลน์ที่มีมีมของผู้ชุมนุมกปปส.บรรจุ
อยู่เหล่านี้เมื่อถูกผลิตขึ้นก็จะถูกผู้ร่วมชุมนุมนำไปแลกเปลี่ยนต่อไป
พื้นที่แลกเปลี่ยนดังกล่าวนั้นมีทั้งพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์ โดยพื้นที่ออนไลน์หลักคือสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะสำคัญที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนคือ การที่ตัวพื้นที่สื่อและรูปแบบสื่อกระตุ้นให้มีการผลิต
เนื้อหา (ทั้งเนื้อหาใหม่และแบบที่เป็นการโต้ตอบกับเนื้อหาของเพื่อนในเครือข่าย) เครื่องมือที่ช่วยให้การผลิต
เนื้อหาสะดวก (ทั้งรูปภาพและข้อความ) และลักษณะการเลือกเนื้อหามาแสดงของตัวระบบ ที่ผสมกันระหว่าง
การคัดเลือกมีมล่าสุดและมีมเป็นที่นิยมมาแสดง ส่วนพื้นที่ออฟไลน์หลักก็คือร้านค้าภายในที่ชุมนุม ซึ่งเป็นที่ซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้ารักชาติที่บรรจุมีมอยู่ พื้นที่แลกเปลี่ยนบางแห่งเช่นร้านค้าของดาราหรือเซเล็บ หรือถนน
ศิลปะ “Art Lane” อาจถูกนำเสนอเป็นพิเศษผ่านสื่อส่วนบุคคลของเซเล็บหรือสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนการชุมนุม
นอกจากนี้ก็ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากายภาพผ่านทางออนไลน์ กล่าวโดยรวมก็คือ แม้พื้นที่ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นพื้นที่บนออนไลน์หรือออฟไลน์ จะมีกลไกในการแลกเปลี่ยนแตกต่างกัน แต่ก็มีลักษณะร่วมกันคือเป็น
ตลาดที่ผู้สนับสนุนการชุมนุมสามารถพบเห็นมีมใหม่ๆ พบเห็นวิธีการดัดแปลงมีมในรูปแบบใหม่ และเลือกหยิบ
ฉวยจับจ่ายมีมหรือวิธีการใช้ที่ตัวเองรู้สึกชอบใจ ไปใช้ต่อหรือไปผลิตซ้ำต่อได้ อีกทั้งเป็นการนำพามีมจากพื้นที่
หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง รวมทั้งการพามีมข้ามพรมแดนออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์และกลับกัน
การผลิตและการแลกเปลี่ยนที่สะดวกขึ้นนี้นี่เอง ทำให้มันเป็นไปได้มากขึ้นที่ผู้สนับสนุนการชุมนุมจะ
ใส่อัตลักษณ์ของตัวเองร่วมลงไปในมีมที่รับมา ผสมผสาน และทำสำเนาเผยแพร่ต่อไปได้ เกิดเป็นการร่วม
ผลิตอัตลักษณ์ของผู้สนับสนุนการชุมนุม

ผลผลิตของมวลมหาประชาชน: การเคลือ่ นไหวทางการเมืองที่ถูกทำให้ไม่เป็น
การเมือง
ในฐานะที่เป็นสัญญะชุดหนึ่ง สื่อที่มวลชนผลิตนั้นทั้งสะท้อนและสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของขบวนการ
การผลิตและส่งต่อผ่านสื่อส่วนบุคคลทั้งในลักษณะออนไลน์และออฟไลน์ทำให้อัตลักษณ์ดังกล่าวทั้งถูก “ผลิต
ซ้ำ” ที่เป็นการตอกย้ำอัตลักษณ์เดิมและ “ผลิตซ้อน” ที่เป็นการก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่
สื่อส่วนบุคคลที่มวลชนสามารถผลิตและเผยแพร่ได้ด้วยตัวเอง เช่นการดัดแปลงและเผยแพร่ป้ายดำ
นิรโทษกรรมทางสื่อออนไลน์ไปจนถึงการผลิตหรือเลือกสวมใส่สินค้ารักชาติ ทำให้การเข้าร่วมการเคลื่อนไหว
ของมวลชนไม่ได้เป็นเพียงการ “ผลิตซ้ำ” โครงความคิดทางการเมืองของกปปส.เท่านั้น แต่ในอีกส่วนหนึ่งมัน
ยังเปิดพื้นที่ให้สามารถมีปฏิบัติการ “ผลิตซ้อน” เอาอัตลักษณ์อย่างที่พวกเขาเป็นหรือต้องการจะเป็น ซ้อนไป
บนอัตลักษณ์พื้นฐานของกปปส. ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ที่ยึดโยงถึงความเป็นถิ่นฐาน สถานะทางอาชีพ หรือ
การศึกษา โดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งทัศนคติและรสนิยมที่สอดแทรกอยู่ในมีมและสินค้าที่พวกเขาผลิตขึ้นมา
ในแง่นี้หมายความว่า แม้มวลชนจะไม่ได้แสดงออกซึ่งการปฏิเสธหรือต่อต้านอัตลักษณ์พื้นฐานของขบวนการ
เคลื่อนไหวโดยสิ้นเชิง แต่มวลชนก็มีส่วนในการร่วมสร้าง-ตกแต่ง-ต่อเติมอัตลักษณ์ของกปปส.ขึ้นด้วย
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อัตลักษณ์ของขบวนการที่เกิดขึ้นมาจากการผลิตซ้ำและผลิตซ้อนจากสื่อส่วนบุคคลนั้นสามารถแบ่งได้
เป็นสองลักษณะ ลักษณะแรกคือในแง่เนื้อหา ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ “คนดี” ที่พวกเขาจินตนาการถึง และ
ลั กษณะที ่ ส องคื อในแง่ ของรู ปแบบ ที ่ ทำให้ การเคลื่ อนไหวทางการเมืองนี้ มีล ักษณะที ่ด ู ไม่เ ป็ น การเมือง
(apolitical) อันเป็นอีกอัตลักษณ์หนึ่งของ “คนดี”
ในแง่เนื้อหา สื่อส่วนบุคคลจำนวนมากที่มวลชนผลิตเป็นการร่วมทำให้อัตลักษณ์ของ “คนดี” ตาม
จินตภาพของพวกเขาปรากฏชัดเจนขึ้นมา อย่างเช่น มีม “ป้ายดำคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม” ที่ถูกดัดแปลง
และส่งต่อเป็นจำนวนมากแสดงถึงการต่อต้านพฤติกรรมการโกง (ในความหมายของพวกเขา), มีม “อีโง่” ที่มี
การดัดแปลง-ทำซ้ำจำนวนมากแสดงถึงคุณลักษณะด้านไหวพริบ-ความเฉลียวฉลาด, เสื้อ “เราคือประชาชน
ของพระราชา” ที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ซึ่งทั้งหมดเป็นคุณลักษณะของ “คนดี” อย่างที่
พวกเขาต้องการ และนอกจากคุณลักษณะส่วนบุคคลของคนดีแล้ว ยังอาจรวมไปถึงการสร้างความหมายใหม่
ให้กับบุคคลหรือเหตุการณ์ เช่นมีมและสินค้าเกี่ยวกับมือปืนป๊อปคอร์นที่ช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้
ความรุนแรง
ในแง่รูปแบบ การเผยแพร่สารทางการเมืองผ่านมีมอินเทอร์เน็ตหรือใช้งานสินค้ารักชาตินั้นช่วยทำให้
เนื้อหาที่เป็นเรื่องการเมืองดูลดความเป็นการเมืองลง อย่างเช่นมีมอีโง่ที่เนื้อหาที่เป็นการโจมตีทางการเมืองถูก
ลดทอนลงไปเป็นมุกตลกที่มุ่งโจมตีบุคคล หรือเสื้อลายธงชาติที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของกปปส.กลายเป็นเสมือน
แฟชั่นการแต่งกายแบบหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวไม่ได้ทำให้เนื้อหาที่เป็นสารทางการเมืองหายไป เพียงแต่มันถูก
ทำให้เจือจางลงด้วยรูปแบบ (form) ของการเป็นมุกตลกหรือสินค้าเครื่องประดับ-เครื่องแต่งกาย หรือพูดในอีก
แบบหนึ่งว่ามันเป็นการทำให้เกิดอัตลักษณ์ของ “ขบวนการทางการเมืองแบบคนดี” คือเป็นขบวนการทาง
การเมืองที่ (ดู) ไม่เป็นการเมือง (apolitical political movement)
การทำให้ไม่เป็นการเมืองนี้ปรากฏชัดผ่านการปรากฏตัวของกปปส.บนนิตยสารที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
การเมืองจำนวนมากในช่วงที่มีการชุมนุม ทั้งที่มีการนำเอาศิลปินดาราที่สนับสนุนกปปส. แกนนำกปปส. หรือ
สินค้า-สัญลักษณ์ที่สื่อถึงกปปส.ขึ้นหน้าปกนิตยสาร การมีคอลัมน์เกี่ยวกับสินค้ารักชาติจำนวนมาก ไปจนถึง
การถ่ายภาพแฟชั่นด้วยสัญลักษณ์กปปส.หรือถ่ายแฟชั่นในที่ชุมนุม ในด้านหนึ่งนิตยสารเหล่านี้เป็นภาพ
สะท้อนที่สังคมมีต่อภาพลักษณ์ของกปปส.ที่ผลผลิตต่างๆ ของมวลชนได้ทำให้เกิดขึ้นมา ในอีกด้านหนึ่งที่
ผู้จัดทำนิตยสารหลายฉบับประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นผู้สนับสนุนกปปส.ก็หมายความว่าบทบาทของพวกเขาจึง
เป็นมวลชนผู้ร่วมสร้างอัตลักษณ์กปปส.ด้วย การปรากฏตัวในนิตยสารเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลผลิตต่างๆ ของ
มวลชนนั้นได้ทำให้เกิด “การกลายเป็นแฟชั่นของการเคลื่อนไหวทางการเมือง” หรืออีกนัยหนึ่งคือการทำให้ไม่
เป็นการเมืองขึ้นมา
ปรากฏการณ์ซึ่งยืนยันให้เห็นถึงลักษณะการปฏิเสธความเป็นการเมืองในการเคลื่อนไหวของกปปส.คือ
การมีบทบาทโดดเด่นขึ้นมาเป็นอย่างมากของเซเล็บนอกแวดวงการเมือง อย่างเช่นนักร้อง นักแสดง ศิลปิน นัก
ทำนิตยสาร หรือคนในสังคมชั้นสูงที่อยู่นอกแวดวงการเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ “การเมืองแบบเซ
เล็บ” อันเป็นผลมาจากที่ผู้คนเสื่อมความเชื่อมั่นต่อแวดวงการเมืองและนักการเมือง (ตามขนบ) จึงหันไปให้
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ความเชื่อมั่นต่อการแสดงออกทางการเมืองของเซเล็บ (Wheeler 2013: 170) ซึ่งก็สอดคล้องกับที่มวลชน
กปปส.มักจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เชื่อมั่นในตัวนักการเมือง52
ขณะที่แกนนำหรือปัญญาชนในขบวนการกปปส.มุ่งเสนอแนวคิดทางการเมืองอย่างเช่น เผด็จการ
รัฐสภา ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง สภาประชาชน หรือการปฏิวัติของคนกลุ่มน้อย53 แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นความคิดที่
แสดงออกมาผ่านการร่วมผลิตสื่อของมวลชนกปปส.ก็ไม่ได้ตรงตามข้อเสนอของแกนนำไปเสียทั้งหมด แม้มัน
จะไม่ได้ต่างไปจนถึงขั้นพลิกขั้วเป็นต่อต้าน แต่มันก็สร้างส่วนสำคัญที่ทำให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้ตรง
จริตจนสามารถเป็นที่ยอมรับของมวลชนจำนวนมากได้ คือการทำให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้ถูกห่มคลุม
ไปด้วยรูปแบบและอัตลักษณ์ที่ดูไม่เป็นการเมือง
ในแง่นี้ “มวลชน” กปปส.จึงไม่ได้ถูกขับเคลื่อนหรือตกอยู่ภายใต้การกำกับจากแกนนำไปเสียทั้งหมด
แต่ในทางกลับกัน ภายใต้เงื่อนไขที่มวลชนสามารถใช้สื่อส่วนบุคคลร่วมเคลื่อนไหวได้อย่างมากนั้น อัตลักษณ์
รูปแบบ และผลผิด-ชอบของการเคลื่อนไหวจึงมีปฏิบัติการของมวลชนรวมอยู่ด้วยอย่างแยกไม่ออก

ขบวนการทางการเมืองที่ (ดู) ไม่เป็นการเมือง “คนดี” ที่ต้องไม่เป็นการเมืองกับ
“การเมืองคนดี”
ถึงที่สุดแล้ว ความไม่เป็นการเมืองที่เกิดขึ้นจากการร่วมผลิตของมวลชนกปปส.นั้นก็ไม่ได้เป็นเพียง
รูปแบบ แต่อาจพิจารณาได้ว่ามันได้กลายมาเป็นอีกเนื้อหาที่สำคัญยิ่งของอัตลักษณ์ของกปปส. สอดคล้องไป
กับการแสดงตนว่าไม่เชื่อมั่นในตัวนักการเมืองและระบบการเมืองปัจจุบันของพวกเขา อัตลักษณ์คนดีจึงมีอีก
องค์ประกอบหนึ่ งซึ่งสำคัญเป็น อย่างมากคื อการไม่เป็น การเมื องด้ว ย และอัตลักษณ์ว่าด้ว ยความไม่ เป็น
การเมืองนี้ก็ถูกขับเน้นให้เด่นชัดขึ้นมาผ่านการร่วมผลิตในลักษณะต่างๆ ของมวลชนเป็นหลัก
ในแง่ของการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหว การทำให้อัตลักษณ์ของกปปส.กลายเป็น “ขบวนการทาง
การเมืองที่ (ดู) ไม่เป็นการเมือง” (apolitical political movement) นี้ทำให้คนกลุ่มใหม่ๆ ที่เคยไม่สนใจ
การเมื องหรือปฏิเสธการมีส ่ว นร่ว มในขบวนการทางการเมื องสามารถเข้ าร่ ว มการเคลื ่ อนไหวได้ โ ดยไม่
ตะขิดตะขวงใจ โดยเฉพาะผ่านการบริโภคมีมหรือสินค้ารักชาติ ในลักษณะของ “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ผ่านการบริโภค”
ในแง่ ค วามคาดหวั ง ทางการเมื อ ง หากการเมื อ งคื อ ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อำนาจและการต่ อ รอง
ผลประโยชน์แล้ว ความคาดหวังถึง “คนดี” โดยเฉพาะคนดีที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นการเมือง ก็คือการ
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นอกจากที่เซเล็บในแวดวงอื่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่านักการเมืองที่เป็นแกนนำในขบวนการกปปส.
ส่วนมากเองก็พยายามที่จะลบภาพความเป็นนักการเมืองของตัวเองออกไป พร้อมกับพยายามแสดงตนตามลักษณะของเซเล็บ
นักการเมืองอันเป็นอีกลักษณะหนึง่ ของการเมืองแบบเซเล็บ
53
ดูประเด็นนี้อย่างละเอียดได้จากงานวิจัยในชุดโครงการเดียวกันของอุเชนทร์ เชียงเสน เรื่อง “การสร้างอุดมการณ์:
กระบวนการและปัจจัยความสำเร็จของกรอบโครงความคิดของปัญญาชนกปปส.”
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ปฏิเสธการเมือง อันหมายถึงการปฏิเสธการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะในทางที่จะ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม
อัตลักษณ์ “คนดี” ที่ต้องไม่มีความเป็นการเมืองอยู่ในนั้น จึงหมายถึงการต้องยอมรับสถานะทางสังคม
อย่างที่เป็นอยู่และไม่เรียกร้องต่อรองเพื่อเปลี่ยนแปลงมัน หรือกล่าวได้ว่า การเรียกร้อง “การเมืองคนดี” (ที่
ต้องไม่เป็นการเมือง) จึงหมายถึงการพยายามรักษาสถานะและความแตกต่างทางสถานะแบบเดิม (status
quo) เอาไว้
จุดอ่อนของขบวนการทางการเมืองที่ (ดู) ไม่เป็นการเมืองอยู่ที่ว่า ตัวมันเองที่เป็นการเรียกร้องหรือ
ต่อรองนั้นโดยแท้ย่อมมีความเป็นการเมืองอยู่เสมอ ขบวนการทางการเมืองที่ (ดู) ไม่เป็นการเมืองนี้จึงมีความ
ย้อนแย้งในตัวเองอย่างเลี่ยงไม่ได้ ความไม่นิ่งในแง่ความเป็นการเมืองอันเกิดมาจากความย้อนแย้งนี้ ประกอบ
กับข้อเรียกร้องเพื่อรักษาสถานะแบบเดิม อาจเป็นคำอธิบายส่วนหนึ่งได้ว่า เพราะเหตุใดข้อเสนอที่ดู เป็น
การเมืองของแกนนำกปปส.จึงไม่อยู่ในความทรงจำที่มวลชนร่วมผลิต และเพราะเหตุใดหลังจากข้อเรียกร้องที่
ดูไม่เป็นการเมืองของมวลชนบรรลุผล54 กปปส.จึงไม่สามารถรักษาขบวนการทางการเมืองไว้ได้
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นักการเมืองที่เป็น “คนไม่ด”ี ถูกขับไล่ให้พ้นจากอำนาจ ภายหลังการเข้าแทรกแซงของกองทัพ ตั้งแต่การประกาศกฎ
อัยการศึกโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และตามมาด้วยการรัฐประหาร
ยึดอำนาจในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
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