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ภาคแรก : ใคร่ครวญ
1. นำาเรื่อง : สื่อใหม่กับความขัดแย้งการเมืองไทยa
วันที่ 3 มิถุนายน 2553 โครงการศึกษาเฝ้าระวังสือ่ และพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม
หรือ Media Monitor ได้แถลงผลการศึกษาเรื่อง “ปรากฏการณ์ ความขัดแย้งทางการเมืองในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์” ซึ่งเป็นการสำารวจ ตรวจสอบ ปรากฎการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในเครือข่าย สังคมออนไลน์
(social network) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการชุมนุมระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2553 ผ่าน 4
กลุ่มช่องทางสื่อใหม่ ได้แก่ facebook, Twitter, เว็บ บอร์ดพันทิป และการใช้ฟอร์เวิร์ดเมล ในส่วนของผลการ
สำารวจการใช้ facebook เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองของสังคมไทยนั้น รายงานชิ้นนี้ สรุปไว้น่าสนใจว่า 1
“เนื้อหาส่วนมาก (กว่า 90 %) เป็นการจัดตั้งกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่อ
การชุมนุม ในประเด็นสำำคัญคือ ต่อต้ำนกำรกระทำำ-และไม่สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดง และบาง
ส่วนได้กลายมาเป็นพื้นที่สอดแนม เฝ้าระวัง การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของฝ่ายตรงข้าม
โดยเฉพำะเนื้อหำที่เกีย่ วกับสถำบัน และนำาเอามาถ่ายทอดต่อในกลุ่มของตน เพื่อแจ้งข่าวสารยัง
สมาชิก เพือ่ รู้ เพือ่ ประจาณ ประณามและขอให้ช่วยกันลงโทษทางสังคมออนไลนและมีการนำาข้อมูล
ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อในอีเมล์ , เว็บบอร์ด เพื่อให้รับรู้กันในสาธารณะ ซึ่งมีกรณี ที่
นาไปสู่การจับกุม การไล่ออกจากสถานที่ทางาน และการไม่คบค้าสมาคม-ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดง”
ความน่าสนใจของข้อความข้างต้นนี้ อยู่ที่การขมวดประเด็นของปฏิบัติการในโลกออนไลน์ท่ามกลางความ
ขัดแย้งทางการเมืองของสังคมไทยทั้งหมด แล้วแยกแยะให้ชัดเจนเป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ ในสองบรรทัดแรก พูด
ถึงประเด็นแรก คือ การต่อต้านหรือสนับสนุนกลุ่มเสื้อแดง และส่วนบรรทัดอื่นๆที่เหลือ กล่าวถึงประเด็นที่สอง ซึ่ง
ก็คือ ความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นสถาบันพระมหาษัตริย์ไทย หากพิจารณาในช่วงเวลาระหว่างปี 2548-2555 ใน
ปัจจุบัน ตัวละครอีกตัวที่ได้รับการสนับสนุนหรือต่อต้านในโลกไซเบอร์ของไทยในทำานองเดียวกับที่ Media
Monitor เขียนไว้ในสองบรรทัดแรก ก็คือ กลุ่มคนเสื้อเหลือง นั่นเอง ดังนั้น งานศึกษาถึงสิ่งที่เรียกว่า “ความ
เกลียดชังไซเบอร์” (cyberhate) หรือ “ความเกลียดชังออนไลน์” (online hate) ชิ้นนี้ จึงแบ่งกลุ่มประเภท
ประเด็นทีท่ ำาให้สังคมไทยแสดงความเกลียดชังออกเป็น 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ กลุ่มที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการ
เมือง โดยมี พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ
(นปช.) เป็นตัวละครหลัก เรื่องที่สอง คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย
สองเรื่องนี้แม้จะคาบเกี่ยวกันอยู่บ้าง ในฐานะที่ พธม. เคลื่อนไหวโดยอ้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์เป็นสำาคัญ ในขณะที่ นปช. มักถูกตั้งคำาถามว่าจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ อยู่เนืองๆ แต่การแสดงความ
เกลียดชังในโลกออฟไลน์ของไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆที่ทั้ง พธม.และ นปช. ประสบนั้น ก็มี ความ

a

ขอขอบคุณ อ. ภิญญ์ ศิรประภาศิริ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล แห่งคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำาหรับการให้คำาวิจารณ์อันมีประโยช์ต่อเนื้อหารายงานชิ้นนี้ ขอบคุณ คุณ สุทธิโชค
จรรยาอังกูร สำาหรับการช่วยสำารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเกลียดชังในอินเทอร์เน็ตไทยในส่วนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2551-2553และช่วงการเลือกตั้งปี 2554
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เชีย่ วกรากที่มากพอที่น่าจะลองพิจารณาดูความเกลียดชังในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน b
รายงานชิ้นนี้ กล่าวได้วา่ แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรกตั้งแต่หัวข้อที่ 2-5 เป็นการพยายามทำาความเข้าใจความ
เกลียดชังออนไลน์ของไทยc ส่วนภาคหลังตั้งแต่หัวข้อที่ 6-9 เป็นความพยายามทีจ่ ะหาทางรับมือกับความเกลียด
ชังออนไลน์ โดยพิจารณาทางเลือกต่างๆเท่าที่ปรากฏมีอยูใ่ นสังคมไทย
ในส่วนถัดไป จะเริ่มด้วยหัวข้อที่สอง ซึ่งการสำารวจกรณีความเกลียดชังทางการเมืองออนไลน์ของไทยทั้ง
ในกลุ่มประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดง และกลุ่มประเด็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริยใ์ นฐานะ
ปรากฏการณ์ที่ดำาเนินไปในปัจจุบัน จากนั้น ในหัวข้อที่สาม จะได้อภิปรายเชิงแนวคิดเล็กน้อยเกี่ยวกับการเปิดเผย
หรือปกปิดตัวตน (identification) ในโลกออนไลน์ว่ามีสว่ นอย่างไรต่อการแสดงความเกลียดชัง จากนั้นในหัวข้อที่
สี่ เป็นการพิจารณาให้ลึกลงไปอีกเล็กน้อยว่า อินเทอร์เน็ตทำาให้ความเกลียดชังทางการเมืองของไทยเพิ่มมากขึ้น
จริง หรืออันที่จริงแล้ว ความเกลียดชังมีอยู่แล้ว อินเทอร์เน็ตเพียงทำาให้ความเกลียดชังในการเมืองไทยถูกมองเห็น
ได้มากขึ้นกันแน่ หัวข้อที่ห้า ข้าพเจ้าพยายามลองใคร่ครวญว่าเหตุใด การที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นนั้น
แทนที่จะส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและการมีเหตุมีผลของหมู่มวลมหาชนออนไลน์ให้มีมากขึ้น กลับกลาย
เป็นการแพร่สะพัดของความเกลียดชังแทน โดยใช้แนวคิดเรื่อง "ปัญญาของฝูงชน" (wisdom of crowds) เป็น
ฐานช่วยขบคิด
ในภาคหลัง หัวข้อที่หก เริ่มจากการนิยามความหมายของความเกลียดชังเพื่อให้สามารถหยิบจับ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถนัดถนี่มากขึ้น ซึ่งก็พบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอยูด่ ี ดังนั้น จึงหันมาพิจารณาเรื่องท่าทีต่อ
ความเกลียดชังแทน ซึ่งอาจทำาให้สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาความเกลียดชังที่แพร่สะพัดอยู่ในสังคมไทยได้อย่าง
สร้างสรรค์มากขึ้น หัวข้อที่เจ็ด เป็นการแสดงตัวอย่างทางเลือกชนิดแรกในการรับมือกับความเกลียดชัง โดยศึกษา
จากแนวทางของเว็บไซต์วิกิพีเดีย ทั้งในส่วนที่เป็นกรณีตา่ งประเทศ และกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทยเอง
จากนั้น ในหัวข้อที่แปด จะได้ลองพิจารณาขยายความคิดจากตัวอย่างของวิกพิ ีเดียไปสู่ขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น
บนอินเทอร์เน็ต ผ่านความคิดเรื่องการจัดโซนนิ่ง หัวข้อที่เก้า เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการรับมือกับความเกลียดชัง
ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าตัวอย่างที่มีปรากฏอยูใ่ นเมืองไทยนั้น นับว่าน่าสนใจและตรงกับแนวคิดเชิงปฏิบัติการที่เรียกว่า
"การป่วนทางวัฒนธรรม" (culture jamming) ในต่างประเทศเช่นกัน หัวข้อสุดท้าย จะได้สรุปข้อค้นพบและข้อ
เสนอของรายงานชิ้นนี้ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

b

อย่างไรก็ตาม ควรกล่าวไว้แต่แรกว่า ในช่วงเริ่มต้นการวิจัยปีที่สองนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะลองแยกพิจารณาประเด็นนีแ้ ยกออก
มาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มประเด็นหนึ่ง แต่เมื่อเวลาล่วงมาถึงปลายปีที่สองนี้ แม้ข้าพเจ้าจะพบว่า ความเกลียดชังออนไลน์ที่สืบเนื่อง
กับประเด็นแรกนี้มีความสำาคัญน้อยกว่าความเกลียดชังออนไลน์ที่สืบเนื่องกับประเด็นที่สองมากนัก แต่ในที่นี้ จะยังคงขอแยก
ประเด็นทั้งสองไว้ในเห็นเป็นที่ชัดเจนก่อน และอาจจะได้พิจารณาวิเคราะห์รวมแบบสืบเนื่องทั้งสองประเด็นอีกครั้งหนึ่งในการ
วิจัยปีที่สาม

c

การวิจัยเกี่ยวกับ facebookและเว็บ 2.0 อื่นๆ มีจุดอ่อนเรื่องข้อมูล “ยังไม่นิ่ง” เพราะมีการ update status, การแสดงความ
คิดเห็น, การกด like หรือลบข้อมูลบางส่วนได้ตลอดเวลา ซึง่ จะทำาให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องยาก และส่งผลต่อความน่า
เชื่อถือของข้อมูลที่นำามาวิเคราะห์ ประเด็นนี้ถือเป็นข้อจำากัดของรายงานชิ้นนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำามาใช้ในรายงานชิ้นนี้
ข้าพเจ้าพยายามนำาเสนอในฐานะที่เป็นตัวอย่างความเห็นในแนวทางเดียวกันที่เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น น่าจะไม่ประสบปัญหา
“ข้อมูลไม่นิ่ง” มากนัก ในส่วนของข้อมูลที่ต้องอาศัย “ความนิ่ง” ของข้อมูลจริงๆ (ดังเช่น คำาพูดของ “ก้านธูป” (นามแฝง)
ข้าพเจ้าก็ใช้ในส่วนที่เป็นข้อมูลในอดีต และมีการอ้างอิงถึงกันอยูพ่ อสมควร) ขอขอบคุณ อ.ภิญญ์ ศิรประภาศิริ สำาหรับข้อ
ทักท้วงในประเด็นนี้
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2. ความเกลียดชังทางการเมืองออนไลน์
2.1. ขบวนการเสื้อเหลือง & ขบวนการเสื้อแดง
นับจากราวกลางปี 2548 จนปัจจุบัน (2555) กล่าวได้ว่ามีความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนไทยเพิ่ม
ขึ้นอย่างมากมาย ท่ามกลางสภาวะที่การเมืองไทยพัฒนามาบนแนวทางที่ทำาให้เกิดการแตกออกเป็น 2 ขั้วอย่าง
ชัดเจนนั้น ความตื่นตัวทางการเมืองดังกล่าวไต่เส้นอยู่บนความโกรธแค้นและความเกลียดชังตลอดมา สลับฉากกับ
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตยและความสำาคัญของการเลือกตั้งในฐานะเป็นสิ่งตรงข้ามกับอำานาจพิเศษอย่างการทำา
รัฐประหาร ความพยายามตรวจสอบและต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่นในฐานะเป็นการต่อต้านความฉ้อฉลของทุนนิยม
โลกาภิวตั น์อยู่บ้าง
เหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็น "จุดตัดสำาคัญ" ยิ่งในการเปลี่ยนรูปแปลงร่างให้กลายเป็นการเมืองแห่งความ
เกลียดชัง ดูจะมีอย่างน้อย 2-3 จุด คือ (1) ช่วงเดือน กันยายน-ธันวาคม 2551ซึ่งเป็นช่วง พธม.บุกยึดทำาเนียบ
รัฐบาล การปะทะกันระหว่าง พธม. กับ นปช. เหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม2551
ไปจนถึงเหตุการณ์ยดึ สนามบินสุวรรณภูมิ ต้นเดือนธันวาคม 2551 (2) ช่วงเดือนเมษายน 2552 และ (3)
เมษายน-พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นช่วงที่ นปช.ชุมนุม 2 ครั้งใหญ่ จบด้วยการถูกปราบปรามทั้ง 2ครั้ง โดยเฉพาะ
ในปี 2553ซึ่งมีคนตายถึง 91 ศพ และการเผาทำาลายอาคารสถานที่มากมายทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
ทั้งสองช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงการเคลื่อนไหวของ พธม. หรือของ นปช. ก็ตาม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
การเมืองไทยก็ลว้ นเหมือนกัน คือ เต็มไปด้วยความรุนแรงและการขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงจากทั้งสองฝ่าย และฝ่าย
รัฐบาล (พรรคพลังประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์) รวมทั้งการแพร่สะพัดของความเกลียดชัง ซึ่งมีทั้งในเวทีการ
ชุมนุม และจากปัจเจกชนที่สนับสนุนขบวนการแต่ละสีเสื้อ ไหลเวียนหมุนวนผ่านสื่อทุกชนิดที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดย
"จรรยาบรรณสื่อ" โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต
ภาพรวมอินเทอร์เน็ตไทยหลายปีมานี้ มีผู้ใช้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกกันเข้มข้นมากขึ้น เทคโนโลยี
ปัจจุบันทำาให้การแสดงออกง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ใช้วิจารณญาณน้อยลง พูดความรู้สึกของตัวเองล้วนๆ (และบางครั้ง
ดิบๆ) มากขึ้น ทำาให้ความเห็นชนิดสุดโต่งสามารถออกมาจากทั้งสองฝ่ายสนับสนุนกลุ่มการเมืองแต่ละสีเสื้อมีให้
เห็นมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน ในยุคแรกของเว็บ 2.0d ไทยนั้น เว็บบอร์ดไม่ได้ใช้อัลกอริทึม (algorithm - วิธีเขียน
โปรแกรมจัดการเนื้อหา) ทีท่ ำาให้คนสามารถแสดงออกได้อย่างรวดเร็วเท่าเว็บ 2.0 ในยุคหลังทีท่ ำาให้ผู้ใช้สามารถ
แชร์ (share) ข้อมูลข่าวสาร ลิงค์ (link) รูปภาพ หรือคลิปได้ง่ายมากขึ้น อย่าง YouTube, Twitter, และโดย
เฉพาะ facebook ก่อนหน้าปี 2551 ประชากร facebook ของไทยยังมีไม่มากนัก การแสดงอารมณ์ดิบๆใน
อินเทอร์เน็ตยังไม่เกิดชัด แต่เป็นการสะสมอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆ ผ่านเหตุการณใหญ่ๆทั้ง 3 เหตุการณ์ กระทั่งอารมณ์
ถึงจุดสูงสุดที่เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 มีการด่ากันอย่างรุนแรงมากขึ้น ทั้งด่าเป็น "พวกเสื้อแดง", “สลิ่ม",
“อำามาตย์" ฯลฯ ใน 3-4 ปีมานี้ ต่างคนต่างมีทที่ างของตัวเองในพื้นที่ไซเบอร์มากขึ้น มีเพจ (facebook fanpage)
เป็นของตัวเองหรือของกลุ่มตนเองในเฟสบุ๊ค (facebook group)2

d

เว็บ 1.0 เป็นเว็บยุคแรกที่ผู้ใช้เป็นผู้อ่านอย่างเดียว ไม่สามารถเขียนหรือผลิตเนื้อหาอะไรได้ ส่วนเว็บ 2.0 เป็นเว็บยุคปัจจุบัน ที่
เนื้อหาหลักของเว็บนั้นมาจากผู้อ่านเป็นผู้ผลิตใส่ลงไปเป็นสำาคัญ ตัวอย่างของเว็บ 2.0 ได้แก่ เว็บบอร์ด (ยุคแรกสุดของเว็บ
2.0) เว็บบล็อก, wikipedia, facebook, twitter, YouTube เป็นต้น
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กล่าวเฉพาะเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงพัฒนาการสูงสุดของเฟส
บุ๊คการเมืองของไทย ในช่วงนั้น สังคมไทยใช้เฟสบุ๊คในการรวมกลุ่มทางการเมืองมากถึง 1,308 กลุ่ม โดยสามารถ
จำาแนกประเภทวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มได้ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้e โดยทีร่ าว 1 ใน 3 ของจำานวนกลุ่ม
ทั้งหมดเทนำ้าหนักไปในทางต่อต้านการชุมนุมของคนเสื้อแดง (32.4%) และใน 7 อันดับแรก ซึ่งกินสัดส่วน
ประมาณ 80% ของจำานวนกลุ่มทั้งหมด (ดูแผนภาพข้างล่างประกอบ) แสดงให้เห็นตัวละครทางการเมืองค่อนข้าง
ชัดเจน กล่าวคือ คนเสื้อแดง, รัฐบาล (อภิสิทธิ์), สถาบันกษัตริย์และประเทศไทย ซึ่งน่าจะเป็นไปในความหมาย
ของการไปพ้นจากความขัดแย้งสองขั้วระหว่างคนเสื้อแดงกับรัฐบาล มีเพียงกลุ่มวัตถุประสงค์กลุ่มเดียวที่แหวก
แนวออกไป คือ กลุ่มที่ล้อเลียน ขำาขัน เสียดสี ซึ่งมีแง่มุมที่น่าสนใจและจะได้กล่าวถึงในช่วงท้ายของรายงานชิ้นนี้
อีกทีหนึ่ง ในหัวข้อ “การป่วนทางวัฒนธรรม”3
ตารางแสดงจำานวนเฟสบุ๊คกรุ๊ปรณรงค์การเมือง
(แยกตามวัตถุประสงค์) (12 มี.ค. – 30 พ.ค. 25553)
วัตถุประสงค์กลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ต่อต้านแดง
รักในหลวง/สถาบัน
รักประเทศไทย
สนับสนุนแดง
ล้อเลียน ขำาขัน เสียดสี
สนับสนุนรัฐบาล
ต่อต้านรัฐบาล
เรียกร้องสันติวธิ ี
เบื่อ บ่น หงุดหงิด
ไม่ออกตัวสนับสนุนฝ่ายใด
ชัดเจน

จำานวนกลุ่ม

%

423
144
121
118
91
78
74
45
43
36

32.4
11
9.3
9
7
6
5.7
3.4
3.3
2.8

วัตถุประสงค์กลุ่ม

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
สนับสนุนทหาร
สนับสนุนพันธมิตร
พิสูจน์ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
ต่อต้านทหาร
รณรงค์ให้เกิดสันติวธิ ี
ต่อต้านพันธมิตร
เปลี่ยนความคิด
ไม่สนับสนุนนักวิชาการ
เสื้อแดง

จำานวนกลุ่ม

%

30
29
23
20
11
9
5
5
3

2.3
2.2
1.8
1.5
0.8
0.7
0.4
0.4
0.2

1,308 100
ที่มา : Media Monitor (2554: 3)

e

การพิจารณา facebook group และการจัดแยกประภทของแต่ละกลุ่มนั้น จำาเป็นต้องตระหนักถึงข้อจำากัดอย่างน้อย 2
ประการ ได้แก่ 1) เกณฑ์สมาชิกภาพสำาหรับแต่ละ facebook group นับอย่างไร? ทั้งนี้อาจจำาเป็นต้องคิดถึงเรื่องความถี่ของ
การใช้ เช่น มีส่วนร่วมครั้งเดียวจบ เป็นต้น หรือแรงจูงใจในการเป็นสมาชิก เช่น เพราะตามๆคนอื่นมา เป็นต้น 2) เกณฑ์การ
แยกแยะประเภทกลุ่ม facebook group อาจไม่สามารถพิจารณาจากเฉพาะเพียงชื่อกลุ่ม แต่น่าจะจำาเป็นต้องดูจากเนื้อหา
การสนทนาภายในกลุ่มด้วยเช่นกัน (ขอขอบคุณ อ.ภิญญ์ ศิรประภาศิริ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำาหรับ
ข้อสังเกตนี้) อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ ไม่ได้มีประสงค์จะวิเคราะห์เจาะลึกในทางสังคมวิทยาของกลุ่มออนไลน์เหล่านี้ เพียงแค่
ต้องการแสดงให้เห็นภาพทั่วไปของกลุ่มการเมืองของเฟสบุ๊คไทยเท่านั้น
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แผนภูมิ : สัดส่วนกลุม่ รณรงค์การเมืองในเฟสบุ๊ค

ที่มา : Media Monitor (2554: 4)
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงกลุ่มรณรงค์การเมืองในเฟสบุ๊คที่มีจำานวนสมาชิกมากที่สดุ 30 อันดับแรกแล้ว
ข้อที่น่าสังเกตจากชือ่ กลุ่มทั้งหลาย คือ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นการ “สนับสนุน” “รัก...” “ให้กำาลังใจ” หรือ “ต่อต้าน”
ตัวละครทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งสิ้น มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นทีต่ ั้งกลุ่มเพื่อเน้นให้เกิดการพิสูจน์และตรวจ
สอบข้อเท็จจริง (คือ กลุ่ม “Thailand chaos update อัพเดททุกความเคลื่อนไหวความไม่สงบ”) รายงานของ
Media Monitor ระบุรายละเอียดของการใช้เฟสบุ๊คเพื่อรณรงค์ทางการเมืองดังกล่าวไว้นา่ สนใจว่า “เนื้อหาส่วน
มาก (กว่า 90 %) เป็นการจัดตั้งกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่อ การชุมนุม ในประเด็นสำาคัญคือ ต่อ
ต้านการกระทำา-และไม่สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดง...” (หน้า 2)
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ตารางแสดง 30 อันดับกลุ่มเฟสบุ๊ครณรงค์การเมือง (เมื่อ 30 พฤษภาคม 2553)

ที่มา : Media Monitor (2554: 5)
แต่ที่น่าสนใจ คือ กลุ่มต่างๆในเฟสบุ๊คกลุ่มเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้ว ล้วนแต่มีปฏิบัตกิ ารในโลกออนไลน์
เท่านั้น ดังที่ Media Monitor รายงานว่า “เป้าหมายหลักของทุกกลุ่ม คือ รวมกลุ่มสมาชิกแสดงจุดยืนทางการ
เมือง การสื่อข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รณรงค์กิจกรรมทางการเมือง ให้การสนับสนุนฝ่ายการเมืองต่างๆ
มีส่วนน้อยที่สามารถรวมพลังทำากิจกรรมทางสังคมในโลกจริง (real world) ได้” (หน้า 6) ข้อสรุปนี้ดูจะไม่แตก
ต่างกันกับสิ่งที่เป็นข้อค้นพบของรายงานวิจัยชิ้นนี้ ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ 4 เหตุการณ์ ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าพอ
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จะเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตไทย (แม้จะเน้นศึกษาไปที่ YouTube แทนก็ตามf) ที่สะท้อนสิ่งที่งาน
ชิ้นนี้เรียกว่า “ความเกลียดชังออนไลน์” ได้ ดังต่อไปนี้
1) หน้ารัฐสภาไทย 7 ตุลาคม 2551 : พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ชุมนุมล้อมรอบพื้นที่
หน้ารัฐสภา เพื่อปิดเส้นทางไม่ให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ คณะรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เข้าแถลงนโยบายในโอกาสรับ
ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยถือว่าเป็นรัฐบาลนอมินีของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เจ้าหน้าที่ตำารวจประมาณ 100
ชีวิต ระดมยิงแก๊สนำ้าตาร่วม 100 นัด เพื่อเปิดเส้นทางให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเข้าไปประชุมรัฐสภาเพื่อ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา มีการใช้ความรุนแรงจากทัง้ ฝ่ายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำารวจตอบโต้กันไปมาตลอดทั้งช่วง
เช้าและบ่าย ทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำานวนหนึ่งทั้งในฝ่ายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำารวจ ฝ่ายผู้รว่ มชุมนุมมีชายผู้หนึ่ง
ถูกระเบิดจนขาขาดไปหนึ่งข้างนับตั้งแต่ใต้เข่าลงมา
บน YouTube 5 วันต่อมา : คลิปชื่อ “ภาพเหตุการณ์จริง 7 ตุลาคม ตำารวจฆ่าประชาชน”4 ความยาว
10.01 นาที ถูกอัปโหลดโดย mrboringdays (username) มีการเข้าชมนับถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 รวม
237,290 คลิก๊ ที่ความเห็นท้ายคลิป boy5957 (username) แสดงความเห็นต่อผู้ที่ถูกระเบิดจนขาขาดไว้ว่า “ขา
ขาด มันเอาคนพิการขาขาดอยู่แล้วมาดันจริตใส่เลือดเข้าไปทำาให้เหมือนขาขาด เนียนะเนียน แล้วก็ระเบิดปิงปอง
ก็โดนเจ้ากรรมพวกเดียวกันเองอีก ก็สมละนะ ใช้ความรุนแรงก่อนเอง” g อีกหนึ่งความเห็นจาก TheStpaul
“หกล้มแรงนะ เอาซะขาขาดเรยย...”
2) แยกดินแดง 13 เมษายน 2552 เวลาตีสี่เศษ : ศูนย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้นำากำาลัง
ทหารและตำารวจได้ใช้แก๊สนำ้าตา กระสุนจริงและกระสุนฝึกหัดเข้าสลายการชุมนุมในจุดที่กลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามายึด
พืน้ ที่เอาไว้ โดยเริ่มจากที่บริเวณแยกดินแดงก่อน ไม่มีใครรูร้ ายละเอียดว่าแท้จริงเรื่องเป็นอย่างไร ฝ่ายหนึ่งบอกว่า
มีการเจรจาระหว่างทหารกับผู้ชุมนุมให้เปิดเส้นทางการจราจร จนกระทั่งทหารเข้าเคลียร์ที่ สามเหลี่ยมดินแดงได้5
แต่ในอีกกระแสกลับเชื่อว่า ตำารวจและทหารบุกสลายคนเสื้อแดงโดยใช้อาวุธรุนแรง คือ M16 และแก๊สนำ้าตา ทั้งที่
มีประชาชนอยู่เพียง 100 กว่าคนเท่านั้นเอง และที่สำาคัญบางสื่อยังรายงานกว่า มีคนได้รับบาดเจ็บมากถึง 77 คน
แถมยังมีรายงานจากกลุ่มผู้ชุมนุมเองว่ามีผู้เสียชีวติ ด้วย6
บนเว็บ YouTube : มีการนำาเสนอคลิปวิดีโอชุด “13 เมษาสงกรานต์เลือด” จำานวน 5 ตอน7 เนื้อหา
คลิปมุ่งแสดงให้เห็นว่า ในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ราย มีภาพทหารแบกคนขึ้นรถ และระบุว่านั่นคือศพ
ของคนเสื้อแดงที่ถูกอำาพรางหรือปกปิด เนื้อหาคลิปโจมตีปฏิบัตกิ ารครั้งนี้วา่ เป็นความผิดของรัฐบาล เพราะกลุ่ม
เสื้อแดงนั้นยินยอมจะถอยแล้ว แต่ก็ยังถูกปราบอย่างทารุณ ที่ใต้คลิป ผู้ใช้ชื่อ0ihk แสดงความเห็นว่า “ไปตายกัน
ให้หมด เสื้อแดง เหนด้วยว่าแม่มก้อสมควรตาย จิงๆสมองก้อมีคิดซักนิดก้อรุ้ แม่มโง่ให้แกนนำาหน้า
เีีี้ยหลอกกันอยุ่ด้าย ตายไปให้หนดน่ะล่ะดี” อีกคนหนึ่ง kritdonbans ว่า “ถ้ากูเป็นทหารกูก็จะยิงพวกเมิง
เสียดายข้าวของคนไทยที่เมิงแดรก”

f

ในทั้ง 4 เหตุการณ์ตัวอย่างนี้ มีเพียงเหตุการณ์ที่ 3 เท่านั้น ที่เป็นการแสดงความเห็นมาจากเว็บบอร์ด ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าไม่แตก
ต่างกันมากนักกับการแสดงความเห็นใต้คลิป เพราะเห็นว่า เหตุการณ์ใหญ่และสำาคัญดังที่ยกมานี้ ผู้แสดงความเห็นก็น่าจะได้
ติดตามข่าวสาร เห็นภาพ ถูกคลิปทางอินเทอร์เน็ต หรือจากโทรทัศน์อยู่เช่นกัน จึงพอจะถือได้ว่าเป็นตัวอย่างการแสดงความ
เห็นในหมวดเดียวกับผู้แสดงความเห็นในเว็บ YouTube โดยตรงด้วย

g

คำาพูดที่ยกมาทุกคำาพูดในรายงานชิ้นนี้ จะคงไว้ตามเดิมแม้สะกดผิดก็ตาม
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3) บริเวณถนนพระอาทิตย์ 17 เมษายน 2552 : ขณะที่ สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำา พธม. เดินทางไปยัง
สถานีโทรทัศน์ ASTV เพื่อจัดรายการในตอนเช้า มีกลุ่มคนไม่ทราบจำานวน ขับรถตามประกบ และใช้อาวุธปืนยิงล้อ
รถของสนธิ ทำาให้ยางล้อแตก และยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 รัวยิงกระหนำ่าเข้าไปในตัวรถ กระสุนถูกบริเวณคิว้ , หน้าอก
และแขน สนธิถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระ สุดท้ายก็รอดมาได้8
ที่เว็บบอร์ด mthai.comวันเดียวกัน : มีผู้ตั้งกระทู้วา่ “คิดไงกับการจัด ฉากยิง สนธิลิ้มทองกลุ” ความ
เห็นที่ 75 วิเคราะห์เทคโนโลยีอาวุธอย่างละเอียดว่า “เห็นด้วยกับกระสุนกระดาษ แม่งข่าวบอก อาก้า 62 นัด
เอชเค 17 เอ็ม 16 3 นัด เข้ากระจกหน้า 27 นัดเต็มไปหมด เหลือเชื่อไม่มีใครตาย เจ็บกันนิดๆหน่อยๆ รูกระสุนที่
เจาะกระจกเล็กพอๆ กับลูก .22 เบาะก็ยังอยู่เหมือนเดิมสภาพเนี๊ยบไม่มีรอยกระสุนแค่มีรอยเลือดนิดๆหน่อยๆ
ปลอกตกเต็มถนนไปหมด แล้วหมดแม่งยังมาบอกเศษกระสุนเข้ากบาล เอ็ม 16 เชีย่ ไรวะมีเศษกระสุน ถ้าลูกซองกู
จะไม่พดู เลย แล้วแม่งกระสุนเข้ำหัววันเดียววิ่งปร้อพูดคุยได้ แถมย้ำยโรงบำลอีก จัดฉำกกำรยิงไม่พอแม่งเตี๊ยม
กับโรงบำลอีก หืม อยากรูว้ ่ามันจะทำาไปเพื่ออะไร” ความคิดเห็นที่ 85 ตอบว่า “จัดฉากเรียกร้องความสนใจเบี่ยง
เบนประเด็น ถ้ากระสุนจริงที่ใช้กันมันตายไปนานแล้วไอ้ลิ้ม แล้วยิ่งเป็นมือปืนมืออาชีพมันต้องลงมาดูผลงานให้
แน่ใจซะก่อนหัวมึงไม่เหลือหรอก แล้ว M79 อ่ะมันรู้อยู่แล้วว่ายิงใกล้ก็ไม่ระเบิดหรอก ขอให้เอำจริงซักทีเหอะ
หล่อแม่งทุกคนเลยแกนนำำ พธม. ขอซักรูตรงกลำงเลยนะระหว่ำงคิ้ว”9
4) ณ ย่านสี่แยกราชประสงค์ 13-19พฤษภาคม 2553 : หลังจาก นปช. ปักหลักชุมนุมขับไล่รัฐบาล
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นเวลาหลายเดือน รัฐบาลประกาศมาตรการ “กระชับพื้นที่” และมีการตั้งป้าย “เขตใช้
กระสุนจริง” ไล่ต้อนให้ผู้ชุมนุมทีก่ ำาลังเริ่มกระจายตัวออกนอกพื้นที่ย่านสี่แยกราชประสงค์กับเข้าไปรวมกันที่จดุ
เดิม พร้อมกับการตัดนำ้าตัดไฟตัดโทรศัพท์ เพื่อตัดกำาลังไม่ให้มีผู้ชุมนุมมาเสริมเพิ่มเติมมากขึ้น เช้าวันที่ 19
พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ได้นำากำาลังเข้าสลายการชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงบ่าย จนนำามาสู่การเสียชีวติ ของผู้ชุมนุม
ถึง 91 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนับพันราย หลังการมอบตัวของแกนนำา นปช. ได้เกิดเหตุเผาและวางเพลิง
สถานีที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล โรงภาพยนตร์สยาม และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง
3 เป็นต้น และตามศาลากลางจังหวัดต่างๆอีกจำานวนหนึ่ง
บน YouTube วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 : คลิปชื่อ “เจ้าหน้าที่ทหารใช้ปืนสไนเปอร์ยิง นปช หน้า
สนามมวยลุมพินี 15 05 10”10 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการปะทะกันระหว่างกลุ่มทหารกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้า
สนามมวยลุมพินี ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีทั้งการยิงปืน ยิงประทัดยักษ์และพลุตะไลตอบโต้กัน ก่อนจบ
คลิป กล้องจับจ้องอยู่ทชี่ ายชุดทหารสองคนทีอ่ ยู่ด้านหลังปืนสไนเปอร์ หลังบังเกอร์ มองผ่านกล้องเหนือปืนส่อง
ออกไปด้านถนน มีเสียงปืนดังปัง กล้องส่ายเล็กน้อย ทหารที่ยืนข้างมือสไนเปอร์ ลุกขึ้นยืนบอก “ล้มแล้วๆ อย่ายิง
ซำ้า” แต่ยังมีเสียงยิงปืนซำ้าจากมือสไนเปอร์คนนั้นอยู่ดี ทีใ่ ต้คลิป ผู้ใช้ชื่อ DuguhaiD2 แสดงความเห็นว่า “อย่าๆ
ๆซำ้า เปลืองกระสุน คนละนัดก็พอ” อีกความเห็นหนึ่ง โดย third45 “เสียดำย ไม่เห็นตอนมันโดนยิง ไม่งั้น
คืนนี้จะนอนหลับอย่ำงมีควำมสุขยิ่งกว่ำนี้ ดูแล้วเหมือนตอนพวกพม่ำบุกมำเผำกรุงศรีเลย”
การแสดงความเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในโลกกายภาพของ
ไทย ที่ยกมาทั้ง 4 เหตุการณ์นี้ เป็นไปในลักษณะที่คล้ายๆกัน คือ ไม่วา่ จะเป็นฝ่ายไหนเป็นเหยื่อ ต่างก็จะถูกอีก
ฝ่ายหนึ่งแสดงความเห็นในลักษณะที่ 1) เยาะเย้ยถากถาง บ้างก็รู้สึกสะใจ และว่าสมควรแล้ว ถ้าผู้แสดงความเห็น
ได้ไปอยู่ในตำาแหน่งของผู้ใช้ความรุนแรง เขาก็จะทำาเช่นนั้นต่อเหยื่อเหมือนกัน 2) ท้าทายให้ใช้ความรุนแรงเพิ่ม
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ขึ้น (ท้าให้ยิงแกนนำาทุกคน) ผสมผสานกับ 3) เห็นว่าเป็นการจัดฉาก ไม่เชื่อว่าถูกกระทำาจริง คิดว่ามีการเตรียม
การเพื่อเรียกร้องความสนใจ4) ความรู้สึกที่ว่าเหยื่อความรุนแรงไม่ใช่คนไทย ซึ่งเกิดขึ้นกรณีที่เหยื่อเป็นฝ่ายเสื้อ
แดง ในความหมายของการผูกโยงกับ “ข้อหาล้มเจ้า” อันเป็นสถาบันที่คนไทยถือว่าเป็นแกนกลางของสังคมไทย
ในหนังสือเรื่อง Watching YouTube ศาสตราจารย์ Michael Strangerloveแห่งภาควิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัย Ottawa กล่าวถึงการใช้ YouTubeในส่วนที่เกี่ยวกับความขัดแย้งและความรุนแรง ไว้วา่ คนมักพูดถึง
“ชุมชนเสมือน” กันว่า มักจะมีลักษณะสำาคัญ คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน, การมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนื่องในชุมชนเส
มือนนั้นๆ, การแบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน การสนับสนุนกันและกัน แต่มกั จะลืมไปอีกอย่างที่เป็นคุณลักษณะ
ทีส่ ำาคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ “ความขัดแย้ง” ซึ่งมีอยู่มากใน YouTube (และก็น่าจะไม่น้อยในเว็บ 2.0 ทั้งหลายด้วย
เช่นกัน) ในยุคก่อนหน้า YouTube นั้น เราส่วนใหญ่มักมีสว่ นร่วมกับความขัดแย้งได้ ก็ในฐานะที่นั่งดูทีวี/ฟังวิทยุ
เท่านั้น แต่ในยุค YouTube เรามีสว่ นร่วมกับความขัดแย้งโดยการผลิตความขัดแย้งนั้นขึ้นมาเองเลย โดยผ่านการ
ผลิตคลิปวิดีโอใน YouTube นั่นเอง 11 YouTube และบรรดาเว็บ 2.0 ทั้งหลายได้เปลี่ยนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจาก
เพียงคนเสพ/อ่านมาเป็นคนผลิต/พูด/เขียนด้วยเช่นกัน ก่อเกิดเป็นการถกเถียงอภิปรายความคิดเห็นในที่สาธารณะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกให้สำาคัญกันมาตั้งแต่ยุคกรีกแล้ว ในฐานะที่เป็นรากฐานของชุมชน อารยธรรม และ
ประชาธิปไตย12 อย่างไรก็ตาม ไม่ตา่ งอะไรกับการมีพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนับแต่อดีต
เป็นต้นมา Strangerlove ตั้งข้อสังเกตว่าการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายทางการเมืองใน YouTube นั้น มีทั้ง
แบบที่ชวนให้ต้องขบคิดเพิ่มเติม และทั้งแบบที่หยาบคายและตื้นเขินด้วยเช่นกัน13
กล่าวได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่การชวนให้ “ขบคิดเพิ่มเติม” ในลักษณะประเทืองปัญญาอย่างแน่นอน ในแง่
หนึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่อาจตรงกับลักษณะการแสดงความคิดเห็นอีก 2 ชนิดที่ Strangerlove พูดถึงไว้ แต่ในอีกแง่
หนึ่ง ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้ง 4 เหตุการณ์ข้างต้นชวนให้เราต้อง “ขบคิดเพิ่มเติม” ในแง่ที่สะท้อนให้เห็นว่า
สังคมการเมืองไทยถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างร้าวลึก แต่ละฝ่ายล้วนแต่ซัดสาดความเกลียดชังให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ชนิดไม่ยั้งมือ ไม่มีเยื่อใยให้กันอีกต่อไป แม้กระทั่งได้รับรูว้ ่ามนุษย์ดว้ ยกัน (ที่อยู่ฝ่ายที่ตนต่อต้าน) ตกเป็นเหยื่อของ
การใช้ความรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตลงไป ก็มิได้ช่วยปลุกความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของอีกฝ่าย
หนึ่งได้เลย
อันทีจ่ ริงแล้ว การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในโลกอินเทอร์เน็ตไทย มีหลากหลายมากกว่าเพียงที่ยก
มา และมีทั้งที่แสดงความเห็นชนิดพยายามผ่อนคลายความตึงเครียด หรือพยายามแสวงหาข้อเท็จจริง เท่าที่
ติดตามความเห็นและปฏิบัติการต่างๆในโลกออนไลน์ของไทยเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองนั้น ก็เป็นดังทีร่ ู้ๆ
กันอยูท่ ั่วไปว่า เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเกลียดชัง ซึ่งไม่ตา่ งอะไรกับที่ปรากฏในสื่อชนิดอื่นๆและในโลก
กายภาพ แต่ลักษณะการแสดงความรุนแรงทางอารมณ์ผา่ นความเห็นที่ยกมานี้ เป็นความตั้งใจเลือกแบบหยิบส่วน
ที่ “สุดโต่ง” ที่สดุ มากล่าว เพราะเป็นข้อค้นพบที่น่าประหลาดใจเล็กน้อยสำาหรับข้าพเจ้า คือ ในโลก
อินเทอร์เน็ตของไทย การแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงปี 2551-2553 ในกรณีที่มี
พธม. และนปช. เป็นตัวละครหลัก ต่อสู้ขัดแย้งกับรัฐบาลสมัคร/สมชาย และรัฐบาลอภิสิทธิ์ (ตามลำาดับ) นั้น
มาไกลสุดได้เพียงเท่านี้ กล่าวคือ นอกเหนือจากเรื่องความหยาบคาย การด่าทอกันชนิดขุดโคตรเหง้า การแฉ
เปิดโปง แช่งชักหักกระดูกให้ไปตาย สนับสนุนหรือต่อต้านฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง สิ่งอื่นที่ยังทำาได้ก็เพียงการแสดง
ความสะใจ สงสัยเรื่องจัดฉาก ท้าทายให้ใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้น สำาหรับกรณีหลังสุดนี้ ข้อที่ยังน่าอุ่นใจ คือ เมื่อมี
การยุยงให้ใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังไม่ปรากฏมีการขานรับหรือตอบสนองต่อกันไปอย่างเป็นระบบ ไม่ว่า
จะเป็นในโลกออนไลน์ หรือออกมาเป็นปฏิบัติการจริงในโลกออฟไลน์
ข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับ ความเห็นของ สมบัติ บุญงามอนงค์ ซึ่งเป็นแกนนำา (ของแกนนอน) เคลื่อนไหว
กับกลุ่มคนเสื้อแดง ให้ความเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ความเกลียดชังออนไลน์ไว้อย่างน่าสนใจและสอดคล้องกับ
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ข้อค้นพบของข้าพเจ้า ว่า “ตัวหนังสือที่ "พ่น" กันอยู่ในพื้นทีอ่ อนไลน์ ไม่เท่ากับ สิ่งทีจ่ ะเกิดขึ้นจริง หรือกระทำา
จริงในพื้นที่กายภาพ แต่สะท้อนด้านมืดหรือความเกลียดชังที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย” h จาก
ตัวอย่างของตัว สมบัติ บุญงามอนงค์เองนั้น ในโลกอินเทอร์เน็ต เขาถูกฝ่ายคนเสื้อเหลืองเป็นจำานวนมากโจมตี
อย่างรุนแรง ต่อเนื่อง และยาวนาน ครั้งที่โดนโจมตีหนักและรุนแรงมากที่สุด คือ เมื่อครั้งที่พ่อของสมบัติเสียชีวิต
ก็มีการโพสต์ความเห็นด่าทำานองว่า ที่พ่อตายเพราะตรอมใจที่มีลูกชายอย่างสมบัติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในโลก
กายภาพ สมบัติไม่เคยประสบกับการโจมตีซึ่งๆหน้าแต่อย่างใด แม้แต่กับคนที่ทำางานอยู่ในเอเอสทีวีผู้จดั การ ซึ่ง
ข้าพเจ้าเรียกว่าเป็น “หน่วยรบพิเศษภาคพลเรือน” ของกลุ่มคนเสื้อเหลือง ก็ยังคุยกันได้ตามปกติ ไม่ได้จ้องจอง
ล้างจองผลาญ หรือเตรียมหำ้าหั่นตะลุมบอนกันเมื่อได้พบ 14
นอกจากนี้ สุทธิโชค จรรยาอังกูร นักข่าวออนไลน์สำานักข่าวแห่งหนึ่ง ซึ่งต้องคอยติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ก็ให้ความเห็นไปในทางที่สอดคล้องกันว่า “ในอินเทอร์เน็ต คนใช้
วิจารณญาณน้อย ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล บางครั้งไม่ได้อา่ นเนื้อหาข่าวด้วยซำ้า แต่คอมเม้นต์ท้ายข่าวมีเยอะมาก
บางทีไม่เกี่ยวกับเนื้อข่าวด้วยซำ้า คนแค่ต้องการทีร่ ะบาย แม้แต่ความเห็นประเภทชักชวนให้ไปทำาร้ายกัน จริงๆก็
แค่เอามันส์มากกว่า แบบที่บอกว่านิตริ าษฎร์ เจอเมื่อไหร่ให้กระทืบได้เลย แต่จริงๆไม่ทำาหรอก ในอินเทอร์เน็ต มัน
เป็นโลกเสรี มีการแฝงตัวอยู่เยอะ ไม่มีการระบุตวั ตน ไม่ได้มีการควบคุมอะไร” ในขณะที่ถ้าเป็นในโลกกายภาพนั้น
สุทธิโชคเห็นว่า “...คนแสดงตัวตนน้อยว่าคิดยังไง เพราะไม่ได้คบกันด้วยมุมมองทางการเมืองอย่างเดียว ในเฟสบุ๊ค
เราอาจ unfriend ใครก็ได้งา่ ยๆ แต่ในโลกจริง ก็ยังต้องคุยกันอยู่ดี เพราะในโลกจริงมันเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบ
เจอหน้ากัน” 15
ดังนั้น จึงกล่าวได้วา่ ในกรณีประเทศไทย ความเกลียดชังที่เกี่ยวข้องกับ และเกิดขึ้นท่ามกลาง เหตุการณ์
ทางการเมืองและความรุนแรงของทั้งขบวนการเคลื่อนไหวเสื้อเหลืองและเสื้อแดงนั้น “มีนัยสำาคัญ” (significant
or matter) เฉพาะในพื้นทีก่ ายภาพมากกว่า ในขณะที่ความเกลียดชังออนไลน์/ความเกลียดชังไซเบอร์นั้น แสดง
บทบาทในฐานะเป็นพื้นทีร่ ะบายอารมณ์ กล่าวโจมตี บริภาษ เยาะเย้ยถากถาง เกทับ ฯลฯ ต่อฝ่ายตรงข้าม
มากกว่า แต่ยังไม่มีบทบาทในเชิงรุกในการสร้างให้เกิดความเกลียดชังออฟไลน์/ความเกลียดชังในพื้นที่กายภาพ
แม้ในบางกรณี บนอินเทอร์เน็ต จะถึงขั้นที่มีคำากล่าวเรียกร้องให้เกิดการทำาร้ายกัน (fighting speech) แต่ก็นับว่า
ยังโชคดีที่ยังไม่ได้ก่อให้เกิดการขานรับคำาเชิญชวนนัน้ อย่างจริงจัง จนเกิดเป็นการจัดตั้ง “กลุ่มเกลียดชัง” (hate
group) จากพื้นที่ไซเบอร์เพื่อมีปฏิบัติการโจมตีดว้ ยความเกลียดชังในโลกกายภาพอย่างเป็นระบบและเป็น
ขบวนการอะไรมากมาย (ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในโลกออฟไลน์ เหตุการณ์รุนแรงและมีการจัดตั้งเป็นขบวนระบบ
อย่างยิ่ง อยู่แล้วก็เป็นได้) i
อย่างไรก็ตาม ความเกลียดชังในโลกออนไลน์ว่าด้วยการเมืองไทยที่ดูจะยังไม่มีพิษสงในโลกออฟไลน์
นั้น ดูจะจำากัดอยู่เพียงเรื่องการเมืองทีม่ ี พธม. และนปช. เป็นตัวละครหลักเท่านั้น แต่ไม่ใช่กับกรณีความขัด
แย้งที่มีประเด็นสถาบันกษัตริยม์ าเกี่ยวข้องเป็นแกนกลาง ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับผลกระทบหลากหลายจากการโจมตี
กล่าวโทษ และตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มีทั้งผูท้ ี่ถูกจับกุม คุมขัง ดำาเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย
แต่ในรายงานชิ้นนี้จะยกเฉพาะในส่วนกรณีที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการทางสังคมมาพิจารณาในฐานะที่
h

กล่าวอย่างเคร่งครัด ประเด็นเชิงทฤษฎีนี้ ถือได้ว่ายังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการและอภิปรายถกเถียงอย่างหนักแน่นมาก
นัก และน่าจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในงานปีที่สามต่อไป

i

นอกจากนี้ ยังมีข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ว่าเหตุผลที่ในขณะที่ในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยการแสดงความเกลียดชังและหำ้า
หัน่ กันทางคำาพูดต่างๆนานา แต่ไม่ปรากฏเป็นความรุนแรงทางกายภาพในโลกออฟไลน์ น่าจะเป็นเพราะในโลกออนไลน์ ไม่
สามารถสัมผัสอัตลักษณ์และมิติความเป็นมนุษย์ในด้านอื่นๆได้มากเท่าในโลกออฟไลน์ ขอบคุณ ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
สำาหรับข้อสังเกตในประเด็นนี้
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พิษสงของ “ความเกลียดชังออนไลน์” สามารถออกฤทธิ์สร้างความเสียหายต่อชีวิตผูค้ นในโลกออฟไลน์ได้มากน้อย
เพียงใด ดังหัวข้อถัดไป
2.2. สถาบันกษัตริย์
ประเด็นสำาคัญยิ่งยวดอีกประเด็นหนึ่งที่เข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองของไทยตลอด
7 ปีมานี้ และอาจสำาคัญยิ่งกว่าความขัดแย้งระหว่าง พธม. กับ นปช. โดยเนื้อใน (per se) เองด้วยซำ้า คือ เรื่องราว
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ นับตั้งแต่ข้อถกเถียงเรื่องการจาบจ้วงพระราชอำานาจและการรณรงค์ถวายคืนพระราช
อำานาจ โดยสนธิ ลิ้มทองกุล เมื่อปี 2548 การขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน โดย พธม.เมื่อเดือนมีนาคม 2549
การทำารัฐประหารเมื่อ2549 ซึ่งถูกเชื่อมโยงว่าได้รับการเห็นชอบจากองคมนตรี (ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
กษัตริย์เช่นกัน) และความพยายามต่อต้าน “อำามาตยาธิปไตย” ของ นปช. โดยพุ่งเป้าไปที่ประธานองคมนตรี รวม
ถึงข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การดำาเนินการฟ้องร้องในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การเปิดเผย “ผัง
ล้มเจ้า” กระทั่งการรณรงค์แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ในช่วงใกล้นี้ รวมถึงการรณรงค์แสดงความจงรักภักดี
อย่างขนานใหญ่ พร้อมกับบรรยากาศตั้งข้อสงสัยต่อผู้ที่ไม่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
กล่าวได้วา่ ประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ได้เข้ามาเป็นแก่นแกนสำาคัญที่ทำาให้ประชาชนไทยแสดงทั้งความ
เกลียดชังกันและกันอย่างเข้มข้นถึงระดับที่อาจนำาไปสู่ความรุนแรงขนานใหญ่ในระดับกลุ่ม (collective) ได้ไม่ยาก
อันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหวั่นวิตกที่สดุ กระนั้น ในที่นี้ เราจะมาพิจารณาถึงกรณีที่ “ความเกลียดชังออนไลน์” ส่งผลต่อ
โลกออฟไลน์ ซึ่งเท่าที่ผา่ นมา ยังอยูใ่ นระดับปัจเจกบุคคลอยู่ ดังต่อไปนี้
ก. กรณีมารค์ วี 11
วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.03 น. ที่หน้าเฟสบุ๊คของ Mark Thaokhamlue (ต่อไปจะเรียกสั้นๆ
เพียง Mark) เจ้าของได้โพสต์แสดงความเห็นไว้วา่ j "มึงออกได้ละ ไอ้โง่อภิสิทธิ์" ตามติดด้วยความเห็นเพิ่มเติมของ
Mark อีกเมื่อเวลา 8.48 น. ว่า "อภิสิทธิ์ออกก็จบเสื้อแดงจะเผาไหม ถามหน่อยครับบบบบบบ!!” และชุดความเห็น
อีกจำานวนหนึ่งว่า “เพราะใครเสื้อแดงถึงเผา ถามหน่อย” "แม่งพูดมาได้เห็นประชาชนประท้วงมาขนาดนี้ เป็นผม
ผมออกไปนานแล้ว แล้วทีตวั เองเสือกไม่ออก ค-ย!” "ละเป็นไงพอมันเผา มึงจะทำาไง มึงก็ทำาเหี้ยไรไม่ได้ มึงไม่ออก
เลยละสัส หน้าโง่ แก้ปัญหาไม่ได้ก็ยุบสภาซะสิ แม่งกลัวไม่มีงานทำามากกว่า บ้านไม่ได้รวยเท่าทักสินไง" "กลัวตาย
กลัวออกประเทศไม่มีเงินใช้หรือไงวะ”16
j

ในโลกออนไลน์ การแสดงความเห็นจำานวนมาก เป็นไปในลักษณะหยาบคายชนิดขุดโคตร ใช้ทุกอย่างมาด่ากัน ไม่ว่าจะเป็น
หนังหมี หนังหมา ผ้าอนามัย ฯลฯ การวิจัยเรื่องความเกลียดชังในที่นี้ จะงดเว้นไม่พิจารณาเรื่องคำาหยาบคายมาประกอบ
เพราะไม่ว่าจะรักหรือจะเกลียดก็สามารถใช้คำาหยาบคายได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ข้อความที่อ้างมา (quote) บางข้อความอาจมี
ถ้อยคำาไม่สุภาพหลุดออกมาบ้าง เพราะให้สามารถเข้าใจข้อความนั้นได้ครบถ้วน และต้องขออภัยผู้อ่านทุกคนมา ณ ที่นี้ ที่
ต้องนั่งเสพรับถ้อยคำาเหล่านี้ระหว่างอ่านงานชิ้นนี้
อย่างไรก็ตาม อ.ภิญญ์ ศิรประภาศิริ ได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจยิ่งประการหนึ่ง จากประสบการณ์ที่ได้อยู่ต่างประเทศ
เป็นเวลานาน และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย เข้าไปถึงระดับวัฒนธรรมวิธีคิดมากเพียงพอที่จะสังเกตเห็น (ใน
ขณะที่ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศอาจมองไม่เห็น) เกี่ยวกับ “ภาษาไทย” กับเรื่อง “ความหยาบคาย” ว่า ภาษาไทยดูจะมี
คุณลักษณะเฉพาะบางประการที่น่าจะทำาให้สามารถสื่อสาร “ความหยาบคาย” ได้รุ่มรวยหลากหลายและแสบทรวง มากกว่า
ภาษาอื่นอย่างภาษาอังกฤษ เป็นต้น ประเด็นนี้ เป็นประเด็นที่น่าศึกษาต่อไป สำาหรับผู้ที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเรื่อง
ภาษาศาสตร์ ขอขอบคุณ อ.ภิญญ์ สำาหรับข้อสังเกตนี้
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เจ้าของเฟสบุ๊คคนนี้ ชื่อจริงคือ วิทวัส ท้าวคำาลือ หรือ "มาร์ค วี 11” เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดในรายการ
เรียลลิตี้ Academy Fantasia ปีที่ 7 หลังจากพบข้อความทีว่ ิทวัสโพสต์ข้อความดูหมิ่นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น รวมทั้งผู้เข้าแข่งขัน Academy Fantasia และคนอื่นๆอีกจำานวนหนึ่ง ทำาให้เกิดกระแส
ต่อต้านในเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งมีผู้เข้าไปโพสต์ด่าทอในหน้าเฟซบุ๊คที่เป็นของผู้เข้าแข่งขัน AF ด้วย
ในช่วงแรกที่เกิดกระแสสังคมต่อต้าน ทางบริษัททรู ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รายการ Academy Fantasia
ได้ประกาศว่า "การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของผู้เข้าแข่งขันนั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นก่อนหน้าทีจ่ ะ
เข้าร่วมในรายการและเป็นสิทธิ์การแสดง ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล อีกทั้งรายการทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย
ซีซั่น 7 เป็นรายการที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิง ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง"17 กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ วิทวัสไม่จำาเป็นต้อง
ลาออกจากการแข่งขัน เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำาได้และเป็นเรือ่ งส่วน
บุคคล อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากตัววิทวัสเองได้รับคะแนนโหวตค่อนข้างสูง โดยมีคะแนนการโหวตทีน่ ำาโด่งจาก
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดราว 15-20% ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ นั้น จะอยูท่ ี่ราวๆ 5-10%
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีผู้ส่งฟอร์เวิรด์ เมลแคปเจอร์ (capture) รูปภาพหน้า
จอเฟซบุ๊คของวิทวัส เป็นข้อความที่วา่ “เบื่อๆ คนตำบอด เมื่อไหร่จะปลดรูปไปให้หมดทุกบ้ำนวะ” ซึ่งถูกพิมพ์
ขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 19.24 น. แต่หลังจากนั้น วิทวัสปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้โพสต์ข้อความเหล่านี้และไม่
เคยมีความคิดหมิ่นเบื้องสูง ข้อความที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการตัดต่อรูปภาพ หรือเกิดจากการแฮ็กเฟซบุ๊คก็เป็นได้
ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสงสัยในลักษณะเดียวกันและนำามาเผยแพร่ในหน้าเฟซบุ๊คของ ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม - Social
Sanction: SS (ดูภาพข้างประกอบ)
แม้ยังไม่มีการยืนยันว่าวิทวัสเป็นผู้โพสต์ข้อความจริงหรือไม่ แต่กระแสต่อต้านที่แรงมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำาให้
ทางวิทวัสและครอบครัวออกมาแถลงข่าวถอนตัวจากการแข่งขันในวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 และกล่าวขอโทษ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในที่สดุ ส่วนข้อความที่หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น ทนายความที่นั่งอยู่ใน
งานแถลงข่าวด้วยก็กล่าวเสริมในเรื่องการตัดต่อภาพทำานองเดียวกับรูปภาพที่แสดงข้างบนนี้ ว่า “...มีข้อพิลึกเกิด
ขึ้นหลายประการ ประการแรกภาพที่ปรากฏเป็นภาพที่คัดลอกมา ซึ่งภาพจะไม่มีความชัด สังเกตจากรูปภาพด้าน
ซ้ายจะเห็นว่า ภาพของคนหายไปครึ่งจอ เป็นการเหลื่อมลำ้าของการวางภาพที่ไม่เหมือนภาพเดิม ประการที่ 2
สัญลักษณ์ของตัวกรองแว่นขยายจะอยู่ติดแถบบนสุดของภาพในหน้าเฟซบุ๊ค ดังนั้นเวลาที่แค๊ปภาพจะแสดงเวลา
ล่าสุด ซึ่งถ้าหากนานมากแล้วจะเป็นไปไม่ได้ที่สัญลักษณ์ตัวกรองจะอยูต่ ิดตรงนั้น ส่วนประการสุดท้ายหาก
ข้อความมี การโพสต์จริง ผู้ที่เอารูปด้านบนมาโพสต์ก่อนหน้านั้น 3 วัน ต้องเจอข้อความเหล่านี้ก่อน และถูกโพสต์
เผยแพร่พร้อมข้อความรุ่นแรกไปแล้ว แต่นรี่ ูปนี้เพิ่งถูกโพสต์ให้หลังตามมาหลายวัน หลังจากมีข่าวเกิดขึ้น เพราะ
ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนพิจารณาด้วยความเป็นธรรมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการตัดต่อและปลอมแปลงข้อความ
หรือไม่”18
กรณีมาร์ค วี 11 นี้กล่าวได้วา่ เป็นปฐมบทกรณีเล็กๆของพลังในโลกออนไลน์ของไทยที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ ง
สถาบันกษัตริย์ ส่งผลกระทบต่อคนในโลกออฟไลน์ แต่เนื่องจากกรณีนี้ เหยื่อหรือผู้เสียหายไม่ได้ตา้ นทานหรือต่อสู้
อะไรยืดเยื้อมากนัก เรื่องจึงสิ้นสุดลงโดยเร็ว ที่ควบคู่กันไปกับกรณีของมาร์ค วี 11 คือ กรณีของ "ก้านธูป" ซึ่งเป็น
นามแฝงของหญิงสาวคนหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ต ที่แสดงความเห็นหมิ่นเม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเช่นกัน
กรณีที่ถือได้วา่ เป็นกรณีสำาคัญเด่นชัดที่สดุ ที่พิษภัยของความเกลียดชังออนไลน์ของไทยที่สืบเนื่องจากประเด็น
สถาบันกษัตริย์ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในโลกออฟไลน์อย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

14 / 55
ข. กรณี “ก้านธูป” (นามแฝง)
วันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 22.35 น. ท่ามกลางบรรยากาศที่ นปช.เคลื่อนไหวชุมนุมขับไล่รัฐบาล
อภิสิทธิ์ ด้วยเหตุที่เชื่อว่าไม่ได้มาจากการหนุนหลังของทหารและผู้มอี ำานาจในกลุ่มที่ถูกเรียกว่า “อมาตยาธิปไตย”
ผู้ใช้เฟสบุ๊คคนหนึ่งนามว่า Natthakan Sakundarachat (ต่อไปจะขอเรียกสั้นๆว่า “Natthakan”) โพสต์ข้อความ
ขึ้นใน "กำาแพง" (Wall) บนหน้าเฟสบุ๊คของตน อย่างหมิ่นเหม่ต่อการถูกกล่าวหาว่าจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์ ว่า
“กฎหมายมีไว้บังคับคนดี ลูกปืนมีไว้บังคับคนเลว แต่ทหารมีไว้ทำาบ้าอะไรกลางใจเมือง? แล้วนำยกไปมุดหัวอยู่
ไหนในสถำนกำรณ์แบบนี้ ใต้คอมแบกหรือพระบำท?”k โดยที่เจ้าตัวของรู้วา่ หมิ่นเหม่เช่นกัน แม้ไม่คิดว่าเกิดขึ้น
จริง ดังที่เธอแสดงความเห็น (comment) ต่อท้ายโพสต์ของตัวเองในอีก 2 นาทีต่อมาว่า “ถามเล่นๆ ไม่อยากเห็น
คำาตอบ! เรือนจำากลางบางขวางมันช่างน่ากลัวเหลือเกิน” หลายวันต่อมา ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนล่วงเข้าสู่เช้าวันที่
3 เมษายน 2553 เวลา 0.29 น. ผู้ใช้คนเดิมโพสต์ในเฟสบุ๊คของตนเองว่า “ฉันรักเพลงชาติ เพราะเพลงชาติสอน
ให้ฉันรักชาติ ไม่ใช่รัก...ในหลวง..” ตกคำ่าวันเดียวกัน (19.36 น.) เธอเขียนว่า “ศอ.รส.lแถลงข่าวให้เสื้อแดงเลิก
ชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ ก่อนจะดำาเนินการตามกฎหมาย ฤนี่จะเป็นประสงค์จำกรำช?”19 (ข้อความตัวเข้ม
ทั้งหมดที่อ้างมาและที่จะอ้างต่อไปข้างหน้า เน้นโดยข้าพเจ้าทั้งหมด)
ท่ามกลางบรรยากาศที่ผู้ใช้เฟสบุ๊คจำานวนไม่น้อยเริ่มตั้งเฟสบุ๊คกรุ๊ป (facebook group) โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า
“มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้านคน เห็นด้วยกับ...”, “มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้านคน ไม่เห็นด้วยกับ...” ฯลฯ มากขึ้น
สองวันต่อมา Natthakan อัพสเตตัส (ย่อมาจาก update status บนหน้า wall ของเฟสบุ๊ค) ตัวเอง ว่า “ชั้น
มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 คน เกลียดพ่อของพวกเ-มิ-งว่ะ ครีเอทกันจังกรุ๊ปซาบซึ้งเนี่ย” พร้อมกับผู้ใช้อีกคนร่วม
แสดงความเห็นว่า “แถมจาก wall เราอีกอัน คนไทยกว่ำล้ำนคนเบื่อคำำว่ำ “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่ำงยิ่ง ที่นา่
สนใจคือ “คนกว่าล้าน” ที่เบื่อนั้น เป็นผู้มีการศึกษา อีกทั้งไม่ได้เป็นเสื้อแดง หรือเป็นขี้ข้าทักษิณแต่ประการใด”
แต่การชวน (invite) ให้เข้าร่วมกลุ่มของผู้ประกาศตนว่าจงรักภักดีคงจะดำาเนินไปอย่างสืบเนื่อง เธอจึงประกาศใน
วันถัดมาว่า “หยุดชวนเข้าร่วมกรุ๊ปซาบซึ้งซะที ชั้นไม่ได้รักพ่อ(ง)เว้ย” 20 (ข้อความตัวเข้ม เน้นโดยข้าพเจ้า
ทั้งหมด)
Natthakan หรือนามแฝงว่า “ก้านธูป” เป็นผู้ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเว็บฟ้าเดียวกันจากความกล้าแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในทำานองเดียวกับที่ยกมาจากเฟสบุ๊คของเธอข้างต้น ในขณะเดียวกัน มีผู้ไม่
พอใจในพฤติกรรมการแสดงความเห็นของเธอมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นผู้ใช้คนหนึ่ง คือ Noi Kannikar21 ทำาการ
k

ผู้เขียนคิดแล้วคิดอีกถึงความเหมาะสมของการนำาเนื้อหาหมิ่นเหม่ที่ “ก้านธูป” โพสต์ มาไว้ในรายงานชิ้นนี้ ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ จากจุดยืนของผู้ที่จงรักภักดี นี้เท่ากับเป็นการ “หมิน่ ฯซำ้า” จากมุมผู้ที่ไม่ใช่กษัตริย์นยิ ม (ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าไม่รัก
สถาบันฯ) ข้อความเหล่านี้อาจเป็นผลร้ายกับตัว “ก้านธูป” เอง จากมุมจรรยาบรรณการวิจัย ก็จำาเป็นต้องพิจารณาถึงการ
ปกป้องแหล่งข้อมูลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในที่สุด ข้าพเจ้านำาข้อความเหล่านี้มาไว้ในที่นี้ ด้วยเหตุผลว่า 1) ข้อความเหล่านี้ ไม่
น่าจะหาได้ยากในอินเทอร์เน็ต 2) ข้อความเหล่านี้ถูกนำาไปใช้ประกอบการฟ้องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อ “ก้านธูป” เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว การกระทำาของข้าพเจ้าจึงไม่นา่ จะส่งผลร้ายในทางกฎหมายต่อเจ้าของข้อมูล 3) การพิจารณาเรื่องการหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ โดยไม่เห็นถึงข้อความปฐมภูมิที่ถูกอ้างว่าเป็นการหมิ่นฯนั้น อาจทำาได้หากเน้นที่ขั้นตอนกระบวนการ
ดำาเนินการทางกฎหมายต่อผู้ถูกกล่าวอ้างว่าหมิ่นฯ ถูกต้อง เที่ยงธรรม หรือไม่ แต่การตัดสินใดๆว่าเป็นการหมิ่นฯจริง หรือ
หมิ่นฯร้ายแรงเพียงใดนั้น ไม่สามารถกระทำาได้ โดยไม่เห็นถึงข้อความปฐมภูมนิ ั้นๆ

l

ศอ.รส. ย่อมาจาก ศูนย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งถูกตั้งขึ้นวันที่ 11 มีนาคม 2553 ตามประกาศพ.ร.บ.ความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.... ต่อมาในวันที่ 7 เมษายน 2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ประกาศสภาวะฉุกเฉิน พร้อม
กับเปลี่ยนชื่อ ศอ.รส. เป็น ศอฉ. (ศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน) เพื่อควบคุมการชุมนุมของนปช. - ผู้เขียน
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แคปเจอร์ (capture) ข้อความนับสิบข้อความที่เธอแสดงไว้ในเฟสบุ๊คของตนเองในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์
ใส่ลงไปในเฟสบุ๊คอัลบั้ม (Album) โดยให้ชื่อว่า “อีเด็กเวร”22 ในเฟสบุ๊คของตนเอง (ดูจากวันที่ของผู้แสดงความ
เห็นแล้ว เข้าใจอัลบั้มนี้น่าจะตั้งขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553) พร้อมด้วยข้อความตอบโต้กับข้อความของ
Natthakan โพสต์ต่อโพสต์ ทั้งในแง่ของการด่า ประณาม และชี้แจงคำาพูดของ Natthakan ให้ละเอียดขึ้น ทีท่ ้าย
หน้าเฟสบุ๊คอัลบั้มนี้ Noi Kannikar แสดงความเห็นไว้ว่า “อีเด็กเวร Natthakan Sakuldarachat ไม่ควรอยูใ่ น
ชาติต่อไป อ่านแล้ว ของขึ้นทันที นอกจากเด็กเวรรรรคนนี้จาหน้าตาบ้านน๊อกบ้านนอกแล้ว แถมไม่สวยอีกต่าง
หาก ยังจิตใจเสื่อมสกปรกอีก เลววววววๆๆๆๆๆๆ..จริงๆ (อย่าให้เจอนะ จาโตบบบ..ให้หัวทิ่มเล๊ยยยย รมณ์เสียๆ
ๆๆๆๆ ไปดูที่มันโพสต์ใน FB ของมันเลย” หน้าอัลบั้มนี้เป็นหน้าหลักที่คนมักจะใช้อ้างอิงถึงตัว Natthakan รวมถึง
งานเขียนของข้าพเจ้านี้ดว้ ย เพราะไม่สามารถเข้าถึงหน้าเฟสบุ๊คของ Natthakan ได้แล้ว m
วันที่ 10 เมษายน 2553 เกิดเหตุปะทะกันครั้งใหญ่ระหว่างทหารกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่สี่แยกคอกวัว พร้อม
กับการปรากฏตัวขึ้นของกลุ่ม “ชายชุดดำา” ยิงฝ่ายทหาร จนมีผู้เสียชีวิตจำานวนมากทั้งฝ่ายผู้ชุมนุม ฝ่ายทหาร และ
นักข่าวต่างประเทศ ด้วยยังอยู่ในห้วงอารมณ์เลวร้ายจากเหตุการณ์นี้และปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆ Natthakan
โพสต์ขึ้นเฟสบุ๊คในสองวันถัดมา ว่า “ไม่เอาเก้าอี้และห่ำเหวอะไรพระรำชทำนทั้งนั้น!” ถัดมาอีกหนึ่งวัน (13
เมษายน 2553) เธอเขียนเชิงกวีวา่ “ท่ำนเอื้อนเอ่ย ชมเชย พลทหาร ทีท่ ำาการ เข้าเข่นฆ่า -คุม ประหาร ท่ำนแต่ง
ตั้ง ให้ได้ดี มีการงาน ท่ำนประทำน ยศใหญ่ ให้ฆาตกร ทำาไมวะ?” มีผู้ตอบว่า “เพราะต๊ะหารเป็นเด็กดี รักชาติ
ปกป้องสถาบันไงล่ะต๊ะเอง” เธอจึงเขียนต่อว่า “รวมถึงฆ่าประชาชนด้วยค่ะ” และเช่นเดิม เจ้าตัวรูอ้ ยู่บ้างว่า
ข้อความเหล่านี้ล้วนหมิ่นเหม่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าหมิ่นสถาบันกษัตริย์อยู่เช่นกัน เธอจะแสดงความเห็นต่อ
ไปว่า “แต่อันที่จริงแล้ว อย่ามาตอบคำาถามเฉียดคุกในนี้น้า หนูกลัว!” กระนั้นก็ตาม ตกกลางคืนเธอยังคงกลับมา
ต่อบทกวีของตนเองว่า “พระรำชทำน ของดี ที่ผา่ นฟ้า แก๊สนำ้าตา โปรยปรายมา ให้ทกุ ข์เข็ญ ทั้งเก้าอี้ กระสุน
ระเบิดกระเด็น รวมถึงเส้น นำยกฯก็ พระรำชทำน” 23 (ข้อความตัวเข้ม เน้นโดยข้าพเจ้าทั้งหมด)
อารมณ์ของ Natthkan ยังคงต่อเนื่อง เช้าวันที่ 16 เมษายน 2553 (8.40 น.) ด้วยความเบื่อเซ็งข่าวคำ่าใน
โทรทัศน์ทำาให้เธออัพสเตตัสตนเองว่า “ติดตามชมละครสัตว์สุดมหัศจรรย์ได้ทุกวัน สองทุม่ !” กลางคืนวันถัดมา
อารมณ์ของเธอน่าจะขึ้นถึงจุดสูงสุด จึงประกาศอย่างชัดถ้อยชัดคำาว่า “เจ้ำของโปรไฟล์เฟสบุ๊คนี้ ไม่ได้มีนโยบำย
ปกป้องสถำบัน สงบ สันติ สามัคคี หยุดชวนเข้าร่วมกลุ่มซาบซึ้งซะที เบื่อเว้ย” ถัดมา (เข้าใจว่าเป็นวันที่ 19
เมษายน 2553) เวลา 20.02 น. เธออัพเฟสบุ๊คตัวเองว่า “พ่อ'งออกทีวีอ่ะ เอ่อ ไม่รู้เรื่องว่ะ” Noi Kannikar ช่วยชี้
ประเด็นของ Natthakan ให้ชดั ขึ้นว่า “อันนี้หยาบคายที่สดุ แล้ว ดูเวลาที่โพสต์นะ 2 ทุ่ม แล้วตอน 2 ทุ่ม เป็นช่วง
ข่าวอะไร?” (ข้อความตัวเข้ม เน้นโดยข้าพเจ้าทั้งหมด)24
ในสองครั้งที่ Natthakan เขียนไว้ด้วยข้อความทำานองนี้ คือ “สงครามจะจบ บ้านเมืองจะสงบ เมื่อนา
ยกฯยุบสภา เว้นแต่ว่ำผู้ใหญ่สูงสุดจะไม่หยุดเสือก!!” (ไม่ทราบวันและเวลาโพสต์) และ “บางทีเค้าคนนั้นอาจจะ
สนับสนุนเราก็ได้ ดูชื่อหมำเค้ำสิ ทอง... เนอะๆ ^^” (เวลา 19.55 น. ไม่ทราบวัน) Noi Kannikar ผูร้ วบรวม
อัลบั้มภาพต่อต้าน Natthakan ขยายความเพิ่มให้วา่ “คุณคิดว่า ชื่อหมา “ทอง...” เป็นหมาของใคร ?”
(ข้อความตัวเข้ม เน้นโดยข้าพเจ้าทั้งหมด)25
ข้อความเหล่านี้ทั้งหมดทำาให้ Natthakan ถูกตั้งคำาถามว่าเป็นผู้ “ไม่จงรักภักดี” อย่างต่อเนื่อง อย่างไร
ก็ตาม ในบรรดาข้อความของ Natthkan ที่ถูกแคปเจอร์มา มีเพียงข้อความเดียวที่เจ้าตัวโพสต์ในเฟสบุ๊คเมื่อวันที่ 1
m

หน้าอัลบั้มนี้ Kannika Noi ในอดีต (ก่อนกรกฎาคม 2554) เคยเปิดให้สาธารณะสามารถเข้าชมได้เพียงหน้าเดียว แต่ตั้งสถานะ
การเข้าถึง wall ของตัวเองเป็น Private แต่ปัจจุบัน (3 ก.พ.2555) สามารถเข้าถึงได้ทั้งห้นาอัลบั้มและหน้า Wall ส่วนตัวของ
เจ้าของได้แล้ว
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เมษายน 2553 ชนิดกลับด้านกับที่เคยๆเขียนมา ว่า “ฉันจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ไทยยิ่งกว่าชีวิตค่ะ ทรงพระ
เจริญ” แต่ Noi Kannikar ก็ชว่ ยชี้แจงว่า “สังเกตวันที่โพสต์ดีๆนะ มันโพสต์ในวัน April fool day”26
จากคำาพูดดังกล่าวทั้งหมดของเธอในเฟสบุ๊ค (และรวมถึงที่อื่นๆอย่างในเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกัน ที่ไม่ได้ยกมา
ในที่นี้) Natthakan ก็ถูกปฏิบัติการตอบโต้อย่างก้าวร้าวรุนแรงในโลกออนไลน์ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของ
Natthakan เช่น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ที่เว็บบล็อคของ giogio (นามแฝง)27 เจ้าของบล็อคนำาภาพแคป
เจอร์ทงั้ หมดของ Noi Kannikar มาแปะไว้ในเว็บบล็อคของตนในโพสต์ทชี่ ื่อว่า “ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ นี่หรือ
คือความคิดของเด็กสมัยใหม่ที่มีการศึกษา” ไล่เรียงคำาพูดของ Natthakan มาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในเฟสบุ๊คอัลบั้ม
ของ Noi Kannikar พร้อมกับแสดงความไม่พอใจจำานวนหนึ่ง และเริ่มปฏิบัติการตอบโต้การกระทำาของ
Natthakan โดยรำาพึงไว้เล็กน้อยว่า “ไม่อยากจะประจานสักเท่าไรเพราะเห็นว่ายังเด็กอยู่ แต่เด็กเปรตแบบนี้ผม
ต้องสั่งสอนมากหน่อย” ก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดโดยละเอียด ทั้งชื่อจริง นามสกุลจริง เว็บส่วนตัว ที่
อยู่อีเมล ฯลฯ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
นางสาว ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ
http://xxxxxxx.hi5.com
xxx_xxxxxx@hotmail.com
…
นางสาวณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ เป็นลูกของนาย xxxxxx xxxxxxxxxx และนาง xxxxxx
xxxxxxxxxx มีพี่น้อง 2 คน ตัวเองเป็นคนสุดท้อง มีพี่สาวชื่อ นางสาว xxxxxx xxxxxxxxxx ดูจาก
ข้อมูล profile บน hi5 ของคนพี่ ก่อนที่เจ้าตัวจะทำาการปิดไป อ่านคร่าวๆ แล้วแรงไม่แพ้กัน ปัจจุบันคน
พี่ศกึ ษาอยู่ที่ คณะ xxxxxxxxxx ม.xxxxxxxxxx สาขา xxxxxxxxxx วิทยาเขต xxxxxxxxxx
ที่อยู่ตามสำาเนาทะเบียนบ้าน xxx/xx ถ.xxxxxxxx xxxxxx เมือง xxx บุรี 1xxx0
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ xx/x ม.x ต.xxxxxxx อ.xxxxxxxx จ.xxxxxxxx ตามข้อมูลทราบว่า แดงทั้ง
ครอบครัว!!!
…...
นอกจากนี้ ยังมีการเขียนถึงประวัติของ Natthakan อีก 8 ข้อ (ย่อหน้า) พร้อมกับให้ติดตามข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่เฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/topic.php?
uid=108372992525155&topic=6468#topic_top และ http://www.facebook.com/topic.php?
uid=108372992525155&topic=6000 (ปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วทั้งสองแห่ง)
กระแสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งกระทู้ประณามการกระทำาของก้านธูปนับไม่ถ้วน (ผลการค้นหาใน
google.com ด้วยคำาว่า “ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 พบกว่า 353,000 รายการ) มีการ
ตัง้ กลุ่มประณามบนเฟสบุ๊คกรุ๊ปหลายกลุ่ม เช่น “ล่า Natthakan Sakundarachat อีเด็กเวร”28 พร้อมคำา
อธิบายหน้ากรุ๊ปว่า “ตามล่า Natthakan Sakundarachat มันหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในหลวงของเรา” เช่น ผู้
ใช้นาม Running Nann "...มึงไม่รักในหลวง ก็ออกจากแผ่นดินนี้ไปซะ มึงมีที่ซุกหัวนอนก็ดีล่ะ ยังมาอกตัญญูอีก
มึงไม่ออกไปกุจะเอาเอม 79 ไปยิ่งแม่งเลย...” (5 มิถุนายน 2553 เวลา 1:04 น.) ซึ่งส่วนต้นของข้อความเป็น
ประเด็นหลักและมีลักษณะคล้ายๆกันกับแทบทุกคนที่ตอบโต้ "ก้านธูป" (นามแฝง) ในเฟสบุ๊คกรุ๊ปแห่งนี้ หรืออีก
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คนหนึ่ง Jirayudh K Adam ถึงขนาดขู่วา่ “มันเรียนที่ไหน จะจ้ำงมอไซค์วินไปรุมโทรม" (8 มิถุนายน 2553
เวลา 1:07 น.) รวมถึงอีกหนึ่งคน ชื่อ ไชยานุวัฒน์ (ขอปกปิดนามสกุล) กล่าวได้อย่างน่ากลัวอีกคนหนึ่งว่า "ใคร
เห็นมันที่ไหนเอาขี้เ_ีีี้ยปาหน้ามันเลย เพราะขี้คนยังสูงกว่าหน้ามันเสียอีก หรือใครมีเชื้อเอดส์ช่วยสงเครำะห์
มันหน่อยน่ะ” (7 มิถุนายน 2553 เวลา 4:04 น.) เป็นต้น
ก้อนอิฐก้อนหินทำานองนี้ในเฟสบุ๊คกรุ๊ป “ล่า Natthakan Sakundarachat อีเด็กเวร”ยังมีมาอย่างต่อ
เนื่องตลอดหนึ่งปีครึ่ง กระทั่งปัจจุบัน เช่นของ Pakarapong Petchnoi ว่า “อย่ำให้กรุ ุ้น่ะบ้ำนเมิงยุไหน กุจะไป
ยิงเมิงทิ้งถึงบ้ำนเลย” (9 มกราคม 2555 เวลา 20:10) หรือของ Non Chanon “ตอนแรกผมดูหน้ามัน พออ่าน
ไปอ่านมา เอ้ามันไม่ใช้คนเขมรหรอกหรอ? หน้ากับนิสัยแม่งให้เลยน่ะเนี้ย” (9 มกราคม 2555 เวลา 21:11)
เป็นต้น ประมาณการโดยรวมจำานวนผู้แสดงความเห็นในเฟสบุ๊คกรุ๊ปนี้น่าจะเกือบ 400 คนn (แต่ยังไม่สามารถ
ประมาณการจำานวนโพสต์ความเห็นทั้งหมดได้)
ที่เฟสบุ๊คกรุ๊ปอีกแห่งหนึ่งชื่อ “เชือ่ มั่นว่าคนไทยเกินสิบล้านคน อยาก"ก้านคอ" น้อง"ก้านธูป" ”29 ซึ่ง
แปะภาพใบหน้าจริงของก้านธูป (นามแฝง) ไว้ที่หน้าแรก มีการแสดงความเห็นทำานองเดียวกัน เช่น Suchada
Yener เขียนว่า "... ทำาเป็นมาเรียกร้องหาประชาธิปไตย แล้วเ-ีือกไม่สำานึกในบุญคุณแผ่นดินที่ตนเองเหยีบอยู่ทุก
วัน.. ยกย่องคนโกงกินชาติ ขอให้เจริญ ๆ นะ จะไม่มที ี่ซุกหัวนอนอยู่แล้ว กรรมที่สร้างในชาตินี้ ตายแล้วให้เกิด
ใหม่อีกกีร่ ้อยชาติก็ใช้ไม่หมด เพราะดูถูกผู้สูงศักดิ ” (25 พฤษภาคม 2553 เวลา 11:10 น.) อีกคนหนึ่งรับอาสามี
ปฏิบัติการในโลกกายภาพด้วย เช่น Pilaiporn Sangvised "พรุง่ นี้ี่ใครไปที่มหาลัยน่าจะถ่ายเอกสาร
ข้อความ+ความเลวของมันไปแจกให้ทั่วมหาลัยด้วยนะ แจกที่บาร์ใหม่+โรง อาหารทุกคณะ จะได้เห็นดีกัน ทั้ง
คณะ,นิสิต,บุคลากร,บุคคลทั่วไป ดูสิว่ายังจะรับมันมั้ย ยินดีอาสาเป็นคนแจกเองเลย ” (24 พฤษภาคม 2553 เวลา
12:05 น.)
คำาก่นด่าประณามทำานองนี้ยังคงมีมาตลอดหนึ่งปีครึ่งเช่นกัน เช่นจากผู้ใช้ชอื่ “เจียมรอง อ่อนแก้ว” ว่า
“ฆ่าตัวตายไปเถอะ อย่าหน้าด้านมีชีวติ อยู่อีกเลย สาธุ หนักแผ่นดิน ตายแล้วก็อย่าเอาเถ้ากระดูก มาทิ้งให้หนัก
แผ่นดินไทยหละ เสนียดจัญไร เอาไปทั้งโคตรมึงเลยนะเด็กคนนี้เหนือคำาบรรยาย เลวได้ใจ ตัวแค่นี้คิดได้งัย ใคร
เป็นพ่อแม่มันวะ ปล่อยให้มันเกิดมาได้งัย ถ้ารู้แบบนี้น่าจะเอาขี้เถ้ายัดปากตั้งแต่เด็ก โตมาจะได้ไม่เป็นสัตว์นรก
ของสังคมไทย ไปตายที่ไหนก็ไป ” (8 มกราคม 2555 เวลา 13:01 น.) ประมาณการโดยรวมจำานวนผู้แสดงความ
เห็นในเฟสบุ๊คกรุ๊ปนี้น่าจะมากกว่า 550 คน (แต่ยังไม่สามารถประมาณการจำานวนโพสต์ความเห็นทั้งหมดได้เช่น
กัน)
โลกกายภาพและโลกไซเบอร์ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันไปมาอย่างต่อเนื่อง ปี 2552 Natthakan หรือ ก้านธูป
(นามแฝง) สอบแอดมิชชั่นได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็มีผู้ส่ง
ข้อความหมิ่นเหม่ที่เธอเคยโพสต์ไว้ในอินเทอร์เน็ต (เข้าใจว่าข้อความที่มาจากเฟสบุ๊คของ Noi Kannikar) ให้แก่
มหาวิทยาลัย จนมหาวิทยาลัยได้ตดั สิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อของก้านธูป (นามแฝง)30
เดือนพฤษภาคม 2552 ก้านธูป (นามแฝง) สอบแอดมิชชั่นติดที่คณะสังคมศาสตร์ เอกรัฐศาสตร์ (ภาค
พิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ก็มีการตั้งกลุ่ม “มั่นใจว่านิสิตม.เกษตรศาสตร์ต่อต้าน ณัฐกานต์ สกุล
n

ประมาณการโดยคร่าวด้วยตัวเลขจำานวนไฟล์สกุล jpegในโฟลเดอร์ที่ได้จากการ save file html ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟล์ภาพที่
อยู่ในตำาแหน่ง “ใบหน้า” ของผู้แสดงความเห็น หักลบด้วยไฟล์สกุลอื่น และเผื่อค่าความผิดพลาดจากไฟล์สกุล jpeg ที่ไม่ใช่
ภาพในตำาแหน่งใบหน้าผู้แสดงความเห็นอีกเล็กน้อย
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ดาราชาติร่วมสถาบัน” ขึ้นในเฟสบุ๊คo วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 วันสอบสัมภาษณ์ของเธอ มีคนจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำานวนมากไปรอดูสถานการณ์และรอประท้วงหากมหาวิทยาลัยรับเธอเป็นนิสิต ใน
ขณะที่ก็มีคนเสื้อแดงราว 30-40 คน ไปรอสนับสนุน31 ก้านธูป (นามแฝง) เดินทางไปสัมภาษณ์แล้ว แต่ตัดสินใจ
ไม่เข้าไปสัมภาษณ์ เพราะเห็นสถานการณ์ที่มีคนมาเป็นจำานวนมาก เกรงว่าตนเองอาจจะไม่ปลอดภัย จึงสละสิทธิ์
ไม่เข้าสัมภาษณ์ 32
ต่อมาในปีเดียวกันนี้ ก้านธูป (นามแฝง) สอบติดที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร
แต่เมื่อเข้าไปสัมภาษณ์ แนะนำาตัวยังไม่ทันจบ อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์กล่าวตัดบทว่า ครูก็พอจะรูว้ า่ เธอทำาอะไรไว้
บ้าง เพราะฉะนั้นก็กลับไปรอลุ้นผลสัมภาษณ์ที่บ้าน ผลคือที่มหาวิทยาลัยแห่งที่สามนี้ ก้านธูป (นามแฝง) สอบ
สัมภาษณ์ไม่ผ่านเช่นกัน
ปลายเดือนพฤษภาคม 2554 ก้านธูป (นามแฝง) สอบติดคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทำาให้เหล่าอาจารย์และคณะผู้บริหารต้อง "...ประชุมกันตั้งสองรอบ และไม่ได้ประชุมเฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์
เราประชุมกันทั้งมหาวิทยาลัย ไม่มีคนแย้ง อาจารย์ธรรมศาสตร์เห็นตรงกันทุกคน ว่าต้องรับเด็กคนนี้เข้ามาเรียนที่
นี้ คณบดีที่ทุกคณะบอกต้องรับเด็กคนนี้เข้ามาเรียนที่นี้ แต่ถ้าเด็กมีปัญหา ก็วา่ กันไปตามกฏกติกาการลงโทษของ
ธรรมศาสตร์"33 ก้านธูป (นามแฝง) จึงได้เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการในโลกไซเบอร์ยงั คงดำาเนินต่อไป ปลายเดือนพฤษภาคม 2554 มีผู้ค้นพบว่าก้าน
ธูป (นามแฝง) เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลแล้ว และได้เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดย ในหน้าเฟซบุ๊คของ “ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม - Social Sanction: SS”34 ซึ่งสาวิตรี สุขศรี
ถือว่าเป็นศูนย์กลางของขบวนการล่าแม่มดออนไลน์35 โพสต์โดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ใช้ที่ชื่อว่า "สไปรท์ รักในหลวง"
ว่า “(นังก้านธูป) เชือ้ ชั่ว...ไม่เคยตาย !!! คอนเฟิร์มยืนยัน มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ "ก้านธูป" สาวเสื้อแดงล้มเจ้าคนดัง
ที่โดนต่อต้านจาก ม.ศิลปากร และ ม.เกษตร ณ บัดนี้เธอมาซบอกอยูท่ ี่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์
แอบซุ่มเงียบเขียนความเห็น หวังว่าธรรมศาสตร์ไม่จำากัดเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นของชีในกรณี มาตรา
112 และชีเกือบเป็นคนสุดท้ำยที่ลุกขึ้นยืนร้องเพลง พระรำชนิพนธ์ ยูงทอง (อันนี้เห็นจริง เคืองจริง) หลังจำก
เสร็จงำนปฐมนิเทศชีก็อัพสถำนะเฟสบุคบอกว่ำช่วงที่แย่ที่สุดของโชว์ก็คือช่วงจบที่บรรเลงเพลงสรรเสริญฯ
(เครดิต: สไปรท์ รักในหลวง)” (เน้นโดยข้าพเจ้า)
ในทำานองเดียวกัน วันที่ 26 ธันวาคม 2554 เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการ ที่เกาะติดเรื่อง “ก้านธูป” มาอย่าง
ต่อเนื่อง ก็ลงบทความเรื่อง “ธรรมศาสตร์ในวันที่อ้าแขนรับ "ก้านธูป" เปิดเผยถึงชื่อและนามสกุลใหม่อย่าง
โจ่งแจ้ง ดังที่เคยแสดงข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวสมัยใช้ชื่อเดิมอยู่เช่นกัน36 ส่งผลให้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (อมธ.) ออกแถลงการณ์ในวันที่ 5 มกราคม 2555 ถึงกรณีบทความดังกล่าวของ ASTV ผู้จัดการว่า
แม้จะเป็น “การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็นสิทธิพึงมีตามมาตรา 45 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 แต่ก็ได้ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ "ก้านธูป" อันเป็นผู้พึงได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 35 แห่ง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกระทำาที่ไม่ได้สัดส่วนกัน” 37
เมื่อได้เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ก้านธูป (นามแฝง) ยังคงถูกเสียดสีประชด
ประชัน หรือเอาไปพูดกลางชั้นอยู่เนืองๆ ทำานองว่า "ใครไม่รัก...ก็ออกไปจากประเทศนี้ซะ" คืนหนึ่งนักศึกษากลุ่ม
หนึ่งกลับจากการไปออกค่ายมา เมื่อลงจากรถในบริเวณที่ก้านธูป (นามแฝง) และเพื่อนๆนั่งทำางานอยู่ นักศึกษา
กลุ่มที่เพิ่งมาถึงหยุดยืนคุยกัน ครู่หนึ่งก็มีรองเท้าลอยมาโดนก้านธูป (นามแฝง) นักศึกษาเจ้าของรองเท้าก็วิ่งเข้ามา
เก็บ และบอกว่า “รองเท้าหลุด” เมื่อครั้งที่เกิดเหตุนำ้าท่วมใหญ่ภาคกลางของไทยในปลายปี 2554 ก้านธูป
o

ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงเฟสบุ๊คกรุ๊ปนี้ได้ก่อนที่กรุ๊ปนี้จะถูกลบ ในที่นี้ จึงอาศัยข้อมูลจากหน้าข่าวในเว็บอื่นๆประกอบแทน เช่น
จากเว็บ ASTVผู้จัดการ เป็นต้น
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(นามแฝง) ไปช่วยเป็นอาสาสมัครอยู่ที่ศูนย์พกั พิงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างที่นั่งทำางานอยู่
ปรากฏมีคนถือกล้องเข้ามาถ่ายรูปเธอ หลังจากนั้น เธอจึงย้ายไปทำางานอาสาสมัครที่ศูนย์ดอนเมืองแทน
นอกจากนี้ ในช่วงปี 2554 เคยมีคนไปสืบเสาะบ้านของเธอที่จังหวัดเดิม และไปสอบถามคนแถวบ้านว่ารูจ้ ักเธอ
หรือไม่ โดยบางคนก็แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่บ้าง บางคนก็บอกว่าเป็นคนทั่วไป38
อย่างไรก็ตาม วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ก้านธูป (นามแฝง) ได้รับหมายเรียกจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
ให้ไปรายงานตัวด้วยเหตุที่ต้องหาว่า “หมิ่นประมาท ดูหมิ่น พระมหากษัตริย์(กรณีโพสต์ข้อความในเฟสบุ๊กของตน
เมื่อระหว่างเดือนมีนาคม 2553 ถึงเมษายน 2553” 39 อันเป็นข้อความดังที่ยกมาในส่วนต้นของหัวข้อนี้ โดยมีผู้นำา
ภาพแคปเจอร์คำาพูดของก้านธูป (นามแฝง) จากเฟสบุ๊คของ Noi Kannikar ไปส่งให้ตำารวจเป็นหลักฐานความยาว
5 หน้ากระดาษ วันที่ 3 และ 4 มกราคม 2555 สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล จึงโพสต์ในเฟสบุ๊คของตัวเอง เพื่อแจ้งให้ทุก
คนรับรู้อย่างเป็นทางการว่า “คุณ “ก้านธูป”...ได้ถูกตั้งข้อหา “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” (ป.อาญา 112)
สน.บางเขน ได้ออกหมายเรียก ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันพุธที่ 11 มกราคม เวลา 10.00 น.”
40 แต่ขอเลื่อนการรายงานตัว ซึ่งต้องกลับไปที่จังหวัดเดิม “...เนื่องจากต้องการเวลาและสมาธิในการเตรียม
สอบ...”41 โดยขอเลื่อนมาเป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 42
ค. วิวาทะกรณี “ก้านธูป” (นามแฝง)
ในกรณีก้านธูป (นามแฝง) นั้น มีวิวาทะอยู่อย่างน้อย 2 เรื่องที่ส่งผลต่อการทำาให้เธอต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ดังกล่าว หรืออาจช่วยให้คนไทยคนหนึ่งไม่จำาเป็นต้องเผชิญกับชะตากรรมดังกล่าวข้างต้น วิวาทะทั้ง
สอง ได้แก่ 1) เกี่ยวกับการรับหรือไม่รับเข้าเป็นนักศึกษา และ 2) ว่าด้วยการ "ล่าแม่มด (ออนไลน์)” ซึ่งแต่ละฝ่าย
ต่างมีความเห็นแตกต่างกันไป
ประเด็นแรก เรื่องการรับหรือไม่รับเข้าเป็นนักศึกษานั้น คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งไม่รับก้านธูป (นามแฝง) เข้าเป็นนักศึกษา ให้เหตุผลว่า “[แม้] ทางม.ศิลปากร ไม่ได้มีการตราเป็นกฎ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนว่า นักศึกษำจะต้องจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของประเทศ แต่ถือว่ำเป็นสิ่งที่คนไทย
ต้องรู้ และเป็นสำำนึกที่ดีของประชำชนทั่วไปอยู่แล้ว และเมื่อพิจารณาประวัติของ น.ส.ณัฐกานต์ ก็เชื่อว่า เป็นผู้
ที่มีบุคลิกภาพที่มีปัญหา หากเข้ามาเรียนน่าจะเข้ากับนักศึกษาคนอื่นไม่ได้”43
ในทางตรงข้าม เกณฑ์การพิจารณาที่นา่ สนใจอีกแง่หนึ่ง คือ คำากล่าวของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มีความเห็นเป็นตรงข้ามว่า "ไม่เห็นมีกฎข้อบังคับใดของมหำวิทยำลัยบอกว่ำ นักศึกษำ มธ. ต้อง
เคำรพชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ถ้าหากมีกฎข้อนี้จริง หมายความว่า มธ. ต้องตรวจสอบว่านักศึกษาคนนี้รัก
ชาติ รักศาสนาหรือเปล่า นับถือศาสนาไหม คำาถามเหล่านี้จะเกิดทันที" 44 ส่วนในเรื่องการกระทำาของก้านธูป
(นามแฝง) นั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เห็นว่า "...พฤติกรรมการใช้ถ้อยคำารุนแรง เสียดสี หยาบคาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นั่น เป็นจริงหรือเปล่า ผมไม่รู้ ไม่เห็นมีใครบอกผม เราจะสมมุติอะไรไม่ได้ เพราะไม่
เห็นมีใครมาบอกข้อเท็จจริงกับผมเลยสักคน แต่ถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นจริง ธรรมศาสตร์ก็จะทำาการสอบสวน และเอา
ความผิดทางวินัยเป็นเรื่องธรรมดา แต่เรำจะบอกว่ำ เด็กคนนั้น เด็กคนนี้ไม่ควรเรียนที่นี้ ด้วยเหตุนั้น เหตุนี้ เหตุ
นู้น ธรรมศำสตร์รับไม่ได้ ธรรมศำสตร์มีเสรีภำพทุกตำรำงนิ้ว ถ้ำเขำหมิ่น ในหลวงจริง เขำต้องถูกฟ้องคดี
อำญำ มีคนเฟสบุ๊คมาหาผมมากมาย เด็กทำาแบบนู้นแบบนี้ ผมถามหน่อยเถอะ ทำาไมถ้าเด็กทำาแบบนี้ คุณไม่ไป
แจ้งความเลยล่ะ ถ้าคุณเชื่อมั่นว่ามันเป็นความจริง ทำาไมต้องให้ธรรมศาสตร์ไล่เด็กคนนี้ให้พ้นจากการเป็นเด็ก
ธรรมศาสตร์"45 และข้อสำาคัญ คือ คำายืนยันของอธิการบดี ที่วา่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสามารถออกคำาสั่งไล่
"ก้านธูป" ออกจากความเป็นนักศึกษาได้ ก็ด้วยเพราะศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำาคุกเด็กสาวเพียง
เท่านั้น46
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วิธีคดิ และเกณฑ์พิจารณาแบบที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวออกมานี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คน
ไทยจะกล้าพูดออกมาตรงๆชัดเจนเช่นนี้ในบรรยากาศที่สังคมไทยบีบเค้นความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ดังที่
เป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ซึ่งมักพาให้เราทุกคนคิดอย่างเหมารวมเคลือบคลุมไปในลักษณะเดียวกับที่
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าว หากสังคมไทยเปิดกว้างต่อความเห็นที่หลากหลายในเรื่อง
สถาบันกษัตริย์สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจน เปิดเผย ตรงไปตรงมา ให้เกียรติและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ได้มากกว่านี้แล้ว กรณีอย่างก้านธูปและมาร์ค วี 11 คงไม่เป็นเช่นที่เกิดขึ้น
ประเด็นที่สอง อีกประเด็นหนึ่งว่าด้วยเรื่องปฏิบัตกิ ารตอบโต้ตอ่ การกระทำาของคนอย่าง "ก้านธูป"
(นามแฝง) และมาร์ค วี 11 ซึ่งเรียกกันว่าการ "ล่าแม่มด (ออนไลน์)” ในเรื่องนี้ ASTV ผู้จัดการ ไม่วิวาทะโดยตรง
นี้ แต่อธิบายสิ่งที่เคลื่อนไหวในกรณีกา้ นธูป (นามแฝง) และกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในโลกออนไลน์กรณีอื่นๆ
ที่คล้ายกันว่า เป็นเพราะ "มี "คนไทยไม่รกั ดี" จำานวนมาก ก่อเหตุคล้ายๆ กัน คือโจมตีสถาบันด้วยเครือข่าย
ไซเบอร์ ท่ามกลางกำรจัดกำรอย่ำงไม่ค่อยจะเอำไหนของรัฐบำล ทำำให้สังคมโซเชียลเนตเวิร์คต้องใช้มำตรกำร
ทำงสังคม ด้วยการตำาหนิ ต่อว่า ประจาน และเป็นตัวตั้งตัวตีแจ้งข่าว แจ้งความ แจ้งไปยังสื่อเพือ่ กระทุ้งให้จับคน
เลวมาลงโทษ"47 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทั้งหมดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชัง หรือหากเกี่ยว ก็สมควรแล้วที่จะ
กระทำาเช่นนั้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ววิ าทะกับแนวคิดนี้โดยตรง คือ เสรี วงษ์มณฑา ที่ให้ความเห็นไว้อย่างชัดเจน หลังข่าว
หมายเรียกก้านธูป (นามแฝง) ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กระจายออกไป ว่า “กำรล่ำแม่มดนำำมำใช้กับ
ก้ำนธูปไม่ได้ เพรำะไม่ใช่แม่มด แต่คือ อำชญำกร ซึ่งถ้ำมีควำมผิดจริง ก็จะเป็นอำชญำกร อย่างการล่าแม่มด
คือ การกล่าวหาโดยไร้หลักฐาน ส่วนกรณีนี้เรียกว่า ล่าแม่มดไม่ได้ เพราะมีหลักฐานของการทำาผิด ซึ่งกรณีนี้มีหลัก
ฐานชัดเจนอยู่แล้ว จะเป็นกรณีเดียวกับแม่มดไม่ได้”48
ในทัศนะที่แตกต่างไป แต่ไม่ถึงกับตรงกันข้าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นว่า "...เราไม่ควร
ไล่ลา่ แม่มดเพราะเราไม่รวู้ ่าเขาเป็นแม่มดจริงหรือเปล่า แล้วแม้เธอจะเป็นแม่มดจริง แต่แม่มดก็สามารถอยู่ใน
สังคมไหนก็ได้" 49 พร้อมกับแสดงทัศนะเรื่องความคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปของก้านธูป (นามแฝง) ว่า "เด็ก อายุ
18-19 อย่างก้านธูปอาจจะได้รับข้อมูลชุดหนึ่งมา เธอก็คิดไปอย่างที่สื่อเหล่านั้นบอก ถ้าใช้เหตุผลเรื่องการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างในการไล่เธอออก จาก มธ. แบบนี้คงต้องไล่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคน
ออกจากสภาเพราะไปแสดงความเห็น ทางการเมืองบนเวทีเสื้อแดง" 50
ในทัศนะที่ตรงข้ามกับฝ่ายเสื้อเหลืองอย่างชัดเจน สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล แสดงความเห็นต่อข้อความ
หมิ่นเหม่ของก้านธูป (นามแฝง) ว่าอันที่จริงแล้ว ก็ "...คืออย่ำงที่บอกว่ำ "ภำษำวัยรุ่น" ประเภทแบบที่ มาร์ค วี
11 หรือ "ก้านธูป" เขียนน่ะ ผู้ใหญ่ มีวุฒิภำวะ (maturity) หน่อย เห็นเข้ำ ก็อำจจะยักไหล่ อย่ำงมำก ก็อำจ
จะเรียกมำตักเตือน แต่พวก "คลั่งเจ้า" พวกนี้ เห็นข้อความอะไรแบบนี้ นิดเดียว จะต้อง โพสต์ คอมเมนต์ กันให้
เว่อร์แบบนี้” 51
ส่วน สาวิตรี สุขศรี ให้ความเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์การล่าแม่มด (ออนไลน์) ของไทย ไว้ค่อนข้างเป็น
ระบบที่สุด โดยไม่เกี่ยวข้องกับกรณีก้านธูป (นามแฝง) โดยตรง แต่เกี่ยวกับกรณีอื่นๆทั้งหมดที่ถูก "ล่าแม่มด
ออนไลน์" และเชื่อมโยงกับโลกออฟไลน์ ดังนี้ 52
"สำาหรับ "ขบวนการล่าแม่มดออนไลน์" ซึ่งมีศูนย์กลางอยูท่ ี่กลุ่มเฟสบุคที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า "Social
Sanction: ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม" นั้น น่าจะมีแรงขับเคลื่อนหลักเป็นความ "เกลียดชัง" ที่มตี ่อตัวผู้
ชุนนุมประท้วง รวมทั้งผู้ที่เห็นด้วย หรือทำาท่าว่าจะเห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ซึ่งในระยะ
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หลังถูกจับไปเชื่อมโยง หรือยัดเยียดข้อหาเป็นอีกขบวนการหนึ่งที่เรียกว่า "ขบวนการล้มเจ้า" ซึ่งถูกตั้งขึ้น
อย่างเป็นทางการโดย "ขบวนการ ศอฉ.”
...ที่สำาคัญกว่านั้นคือ มันกำำลังกลำยเป็นควำมรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์
หรือโลกเสมือน
นอกเหนือจากความรุนแรงในโลกแห่งความเป็นจริง ที่ประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่ ชนิดที่ยังไม่มี
ใครล่วงรู้ถึงจุดจบ อนึ่ง ปัจจุบัน มิเพียงแต่ในเครือข่าย Social Network อย่าง Feacbook เท่านั้น แต่
กลุ่มที่มีแนวความคิดแบบเดียวกันนี้ ยังใช้วธิ ีการส่งต่อข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลเพื่อ
ประจานเหยื่อแบบเป็นกลุ่มลูกโซ่อีกด้วย
การถูกนำา ชื่อจริง นามสกุลจริง ประวัติการศึกษา ชื่อบิดามารดา เบอร์โทรศัพท์ รสนิยมส่วนตัว
ในเรื่องต่าง ๆ มาเปิดเผย การถูกรุมด่าด้วยถ้อยคำาหยาบคาย ถูกสมาชิกในกลุ่มล่าแม่มด ฯ วิเคราะห์ไป
ในเชิงที่จะถูกดูหมิ่น เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง
การถูกไล่ออกจากงาน ถูกเจ้าหน้าที่รฐั จับในข้อหาต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับการถูกโทรศัพท์ข่มขู่จะเอาชีวิตและร่างกาย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่หลายคนอาจยังไม่รู้...
กรณีดังที่สาวิตรีกล่าวถึงเหล่านี้ ล้วนมีความหนักเบาของการถูกกระทำาที่แตกต่างกันไป แต่ก็นับว่าเป็นสิ่ง
ที่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญ โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติการที่สืบเนื่องมาจากความเกลียดชัง ไม่ได้จำากัดอยู่แค่ภายในโลก
ออนไลน์เท่านั้น แต่ออกมาเพ่นพ่านส่งผลกระทบต่อชีวิตบุคคลจริงๆในโลกออฟไลน์ ตัง้ แต่การกดดันทางสังคมต่อ
บุคคลด้วยอารมณ์ดุเดือด ไปจนกระทั่งการข่มขู่ ซึ่งอาจเป็นสิ่งเลวร้ายรองลงมาจากการเอาชีวติ เท่านั้น เพราะ
เป็นการทำาให้คนๆหนึ่ง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวอยูต่ ลอดเวลา ไม่ว่าจะอยูใ่ น
เวลาใดๆก็ตาม53
นอกจากนี้ ในประเด็นสืบเนื่องจากการล่าแม่มดออนไลน์ ที่มักนำาข้อมูลส่วนบุคคลมา "แฉ" ประจาน จน
ส่งผลกระทบด้านสังคม และด้านอื่นๆต่อผู้ตกเป็นเป้านั้น สาวิตรี ได้ยกระดับเป็นปัญหาขึ้นเป็นแนวคิดทฤษฎี
สำาหรับโลกยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารและเว็บ 2.0 ทีท่ ำาให้ทุกอย่างรวดเร็วมากมายในปัจจุบันว่า “...ข้อมูลส่วน
บุคคล [คือ] "ทรัพย์ดิจิตอล" ที่[จะต้อง]ถูกยกให้มีควำมสำำคัญ และควรได้รับควำมคุ้มครองที่สดุ ในยุค
เทคโนโลยีสำรสนเทศ...” 54 ประเด็นนี้นับเป็นเรื่องสำาคัญที่จำาเป็นต้องพิจารณากันให้จริงจังในโลกยุคนี้ โดย
เฉพาะในสภาวะที่เฟสบุ๊คได้รับความนิยมอย่างสูงยิ่ง เพราะเฟสบุ๊คนั้นได้ชื่อว่าไม่ค่อยจะให้ความสำาคัญกับการ
รักษาความเป็นส่วนตัว (privacy) ของผู้ใช้เท่าใดนัก55 ดังที่ผู้ใช้เฟสบุ๊คคงได้ประสบกันเป็นเรื่องปกติ และดังที่เรา
ได้เห็นกันแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมาร์ค วี 11 และ "ก้านธูป"

3. ความเกลียดชังกับการเปิดเผยตัวตน
ข้อถกเถียงหลักประการหนึ่งของการแสดงความเกลียดชัง และโดยปกติก็เป็นข้อถกเถียงหลักของการใช้
อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน คือ เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นโลกที่ไม่จำาเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ทำาให้ผู้ใช้สามารถแสดง
ความเกลียดชัง (หรือกระทำาเรื่องร้ายๆมากกว่านั้น) ได้ง่าย ใช่หรือไม่? ในทฤษฎีจิตวิทยาสังคมว่าด้วยความ
เกลียดชังแล้ว มีข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่ง คือ ในการแสดงออกซึ่งความเกลียดชังนั้น คนๆหนึ่งจะสามารถ
แสดงออกได้ง่ายขึ้น ถ้าอยู่รว่ มกันเป็นหมู่คณะ หรือถ้าเป็นการแสดงออกซึ่งความเกลียดชังแบบเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้
น่าจะเป็นเพราะความรับผิดชอบในระดับบุคคลนั้น ลดลงหรือหายไปเมื่ออยู่ในฝูงชน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อไม่
สามารถระบุตัวตน (identification) หรือตามคิดบัญชี (accountability) กับผู้แสดงออกซึ่งความเกลียดชังได้งา่ ย
นัก ก็เป็นเรื่องไม่ยากที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกนั้นออกมา ดังที่มตี ัวอย่างงานวิจัยชี้วา่ ฝูงชนจะสามารถกระทำา
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การได้รุนแรงและก้าวร้าวมากขึ้น เมื่อแต่ละคนสวมหน้ากาก อยู่ในที่มืด (ที่คนอื่นถูกมองเห็น) 56
อาจมีข้อถกเถียงว่า การไม่สามารถระบุตัวตนหรือไม่เปิดเผยตัวตนนั้น ในแง่หนึ่ง อาจทำาให้คนๆหนึ่งกล้า
แสดงออกหรือกล้าพูดความจริงหรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในสิ่งที่เป็นเรื่องต้องห้าม หรืออาจมีภัยย้อนกลับมาถึงตัวเองได้
มากขึ้น แต่ในอีกแง่หนึ่ง การไม่เปิดเผยตัวตน เท่ากับไม่มีอะไรเป็นตัวกำากับยับยั้งหรือดุลอำานาจของผู้แสดงออก
ยกเว้นเพียงการกำากับตนเอง (self-regulation) ซึ่งถ้าผู้แสดงออกไม่มวี ินัยเพียงพอ หรือปัจจัยภายนอกไม่สามารถ
สร้างเงื่อนไขให้ผู้แสดงออกมีวินัยได้เพียงพอ ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ยาก ว่าผู้แสดงออกนั้น จะผลักดันวิธีและ
ระดับความก้าวร้าวของการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต้องห้ามจนไปถึงระดับที่กลายเป็นความโกรธแค้นเกลียดชังและ
ลบหลู่ดูหมิ่นฝ่ายตรงข้ามในระดับรวมหมู่ (collective) ได้ไม่ยาก (ไม่วา่ คนๆนั้นจะเป็นเช่นนัน้ หรือไม่ก็ตาม ขอ
เพียงแค่มีอัตลักษณ์บางประการอยู่ในสังกัดของหมวดหมู่ที่ถูกเหมารวมวิพากษ์วิจารณ์ไว้ก็ พอแล้ว) ประเด็นในที่นี้
ที่นา่ คิดต่อ ก็คือ แล้วเส้นแบ่งอยู่ที่ตรงไหนระหว่างการปกปิดตนเองเพื่อให้กล้าพูดความจริง กับการปกปิด
ตนเองเพื่อให้สามารถแสดงออกซึ่งความเกลียดชังได้? อีกนัยหนึ่งของคำาถาม คือ การแสดงความจริงว่าด้วย
ความรุนแรงหรือว่าด้วยความเลวร้าย กับการแสดงความเกลียดชัง ต่างกันอย่างไร? คำาถามนี้ยังคงหาคำาตอบได้
ไม่งา่ ยนัก
ในทางกลับกัน มีหลายครั้งเช่นกัน ที่ผู้แสดงออกซึ่งความเกลียดชังนั้น เปิดเผยตัวตนของตนเอง หรืออาจ
เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักหน้าค่าตากันอยู่แล้ว ในกรณีนี้ ผู้ที่แสดงออกเองและกลุ่มที่สนับสนุนผู้แสดงออก จะ
วางบทบาทหรือยกย่องให้ผู้แสดงออกเป็น “ผู้กล้า” (hero) ที่ “กล้าพูดความจริง” ไม่ว่าความจริงนั้นจะทำาให้เจ้า
ตัวเสี่ยงมากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยดูเบาประเด็นเรื่องเนื้อหาของการแสดงออกว่าเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ หรือ
ทำาลายล้างด้วยความเกลียดชังมากน้อยเพียงใด
อย่างไรก็ตาม ตรรกะเรื่องการเป็น “ผู้กล้า” แสดงออก (แม้กระทั่งด้วยความเกลียดชังก็ตาม) นั้น วางอยู่
บนฐานของการแบ่งแยกอย่างรุนแรงและเด็ดขาดระหว่าง “ฝ่ายเรา” ผู้แสดงออก กับ “ฝ่ายเขา” ผู้ซึ่งถูกกล่าว
พาดพิงถึง ว่าไม่อาจจะอยูร่ ่วม “ชุมชนทางศีลธรรม” (moral community) เดียวกัน ได้อีกต่อไป ทั้งๆที่อาจยังอยู่
ร่วมชุมชนทางกายภาพหรือชุมชนทางสังคมเดียวกัน แต่ “ฝ่ายเขา” ต้องพ่ายแพ้ไปอยู่ในฐานะ “ฝ่ายอธรรม”, “ผู้
ประพฤติผิด”, “วายร้าย” ตามมาตรฐานทางศีลธรรมของ “ฝ่ายเรา” และต้องได้รับโทษทัณฑ์อย่างสาสม และมา
พร้อมกับตรรกะที่มุ่งหมายให้ “ฝ่ายเรา” ต้องเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้แต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่มตี รรกะเรื่องการ
ชนะร่วมกันเหลืออยู่
การแสดงออกซึ่งความเกลียดชังทั้งสองแบบนี้ (แบบไม่เปิดเผยตัวตน และแบบเปิดเผยตัวตน) มีทั้งที่อยู่ใน
โลกกายภาพและโลกไซเบอร์เช่นกัน การแสดงความเกลียดชังโดยไม่เปิดเผยตนเองนั้น มีอยู่มากมายและเป็นเรื่อง
ง่ายมากในโลกไซเบอร์ เพราะทุกคนสามารถใช้นามแฝง นามปากกา หรือชื่อปลอม (หรือแม้แต่ “ปลอมชื่อ” คน
อื่น ซึ่งจะเป็นกรณีพิเศษที่ต้องแยกพิจารณาออกไปอีกประเด็นหนึ่ง) แล้วแสดงออกอย่างเต็มที่ โดยอาจสอดคล้อง
หรือไม่สอดคล้องกับบุคลิกของตนเองในโลกกายภาพเลยก็ได้ ดังที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ไปในวงการศึกษา
เรื่องอินเทอร์เน็ต กรณีเช่นนี้ แม้ช่วงหลังจากมี พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ ออกมาแล้ว จะมีการรณรงค์ประเด็นเรื่องที่ว่า
ไม่มีทางปกปิดตนเองได้ 100% ยังไงก็มีหลักฐานอยู่ทุกอย่างให้สามารถถูกติดตามได้อยูด่ ี กระนั้นก็ตาม ในความ
รูส้ ึกของคนทั่วไป ก็ยังรู้สึกว่าไม่สามารถติดตามตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลได้ง่ายๆอยู่เช่นเดิม เพราะจำาเป็นต้องขอ
อำานาจศาลและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการติดตาม
ส่วนการแสดงออกซึ่งความเกลียดชังแบบเปิดเผยตัวตนในโลกไซเบอร์นั้น มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นที่รู้จกั
ในโลกกายภาพอยู่แล้ว แล้วแสดงความเห็นผ่านโลกไซเบอร์ด้วย (อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จดั การออนไลน์)
หรือกรณีที่แสดงออกผ่านโลกไซเบอร์ แล้วมีชอื่ เสียง จนมีการเปิดเผยตัวตนในโลกกายภาพด้วยเช่นกัน อย่างไร
ก็ตาม การแสดงออกในประเภทนี้ ผู้ที่แสดงออกจำาเป็นต้องมี “ปัจจัยสนับสนุน” อยู่ไม่น้อยทีเดียว ทั้งนี้อาจได้แก่
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กลุ่มแฟนคลับ แวดวงเพื่อนฝูงที่พร้อมช่วยปกป้องp หรืออาจมีสื่ออยูใ่ นมือของตนเองที่มีอิทธิพลมากเพียงพอที่จะ
ครอบงำา (หรืออย่างน้อย ไม่ถูกฝ่ายอื่น “พูดกลบ”) กระแสการสนทนาในระดับสาธารณะได้ นี้อาจรวมถึงปัจจัย
ความกล้าหาญส่วนบุคคลโดยไม่มีคนอื่นหนุนหลังอยู่ดว้ ยก็เป็นได้เช่นกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ผู้แสดงออกซึ่ง
ความเกลียดชังโดยเปิดเผยตัวตนของตนเองนั้น ก็จะมีปฏิบัติการของตนภายใต้ตรรกะของการเป็น “ผู้กล้า” อยู่
เช่นเดิม ไม่ว่าเขาจะรู้สึกต่อตนเองเช่นนั้น หรือมิตรสหายในกลุ่มเดียวกันจะเป็นผู้ชื่นชมให้เป็น “ผู้กล้า” ก็ตาม
ประเด็นสำาคัญของคนกลุ่มนี้ คือ ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองแสดงออกนั้น เป็นความเกลียดชัง หรืออย่างมาก ก็
รู้สึกว่าไม่ได้มากเกินสมนำ้าสมเนื้อไปเมื่อเทียบกับความเลวร้ายหรือความน่ารังเกียจของบุคคล/กลุ่มบุคคลผู้ตกเป็น
เป้าโจมตี หรืออย่างมากที่สดุ ก็อาจรู้สึกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเกลียดชังและก่อให้เกิดกระแสความเกลียด
ชังมากในสังคม แต่ก็จำาเป็นต้องใช้วธิ ีการเช่นนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการกำาจัดอีกฝ่ายออกไปจากชุมชนทางศีล
ธรรมของตนเอง
ในที่นี้ จึงพอจะกล่าวให้ชัดเจนได้วา่ แม้บางครั้งการไม่เปิดเผยตัวตนจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถก่อปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ได้เช่นกัน อย่างการวิจารณ์เผด็จการ แต่การที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนนั้น ย่อมทำาให้ผู้ใช้สามารถแสดง
ความเกลียดชังได้งา่ ยกว่าแน่นอน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการระบุตัวตนหรือตัวตนถูกเปิดเผยมาแล้ว ก็ใช่ว่าจะ
ทำาให้ไม่สามารถแสดงความเกลียดชังได้อีกต่อไป ในหลายๆครั้ง ถ้าบริบทเงื่อนไขเอื้อมากพอ การแสดงความ
เกลียดชังโดยเปิดเผยตัวตนก็สามารถเกิดขึ้นได้ ในฐานะ “ผู้กล้า” เช่นกัน ทีส่ ำาคัญและน่าสนใจ คือ บริบทเงื่อนไข
ที่เอื้ออำานวยดังกล่าว คือ สภาวะที่ชุมชนผู้รว่ มสนทนาแห่งนั้น ไม่รู้สึกว่าการแสดงความเกลียดชังนั้นๆ เป็นเรื่อง
เสียหายแต่อย่างใด กลับเป็นเรื่องสมควรหรือสาสมแล้วด้วยซำ้า เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้าม
เรื่องบริบทเงื่อนไขนี้นับเป็นเรื่องที่นา่ จะได้พิจารณากันต่อไปในหัวข้อ “การรับมือกับความเกลียดชัง”

4. อินเทอร์เน็ตไทยกับความเกลียดชัง
ความเกลียดชังที่เพิ่มขึ้นมากมายในโลกออนไลน์ของไทยดังที่กล่าวถึงในหัวข้อก่อนๆหน้านี้ และดังที่
รายงานของ Media Monitor จะสรุปผลการศึกษาในปี 2553 ออกมาว่า “การใช้พื้นที่สื่อออนไลน์เพือ่ การสื่อสาร
ทางการเมืองในระดับกว้าง คึกคัก และเข้มข้น แต่ค่อนข้ำงไปในลักษณะที่สร้ำงควำมแตกแยก มำกกว่ำสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์”57 นั้น มีแง่มุมที่ชวนอภิปรายอยู่ 2-3 เรื่อง เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า ความเกลียดชังออนไลน์ “มี
มากขึ้นจริง” หรือ “มีให้เห็นมากขึ้น” ดังนี้
ประการแรก มองจากแง่มุมของนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแล้ว หลายปีที่ผ่านมานี้ สื่อกระแส
หลักจำาเป็นต้องคอยมอนิเตอร์ความเป็นไปในพื้นที่ออนไลน์ ในฐานะแหล่งข่าวประการหนึ่งของสื่อกระแสหลักไป
แล้วด้วยเช่นกัน เช่นว่า คนสำาคัญคนหนึ่งๆพูดอะไรในพื้นที่ออนไลน์ เป็นต้น กล่าวให้ชัดขึ้น คือ ปัจจุบัน
อินเทอร์เน็ตไทยเริ่มจะกลายเป็นสื่อกระแสหลักชนิดใหม่ประการหนึ่งไปแล้วด้วยเช่นกัน และสื่อกระแสหลักแบบ
เดิมๆจำาเป็นจะต้องคอยติดตาม อาทิเช่น สื่อทางเลือกอย่างประชาไท ไม่สามารถกำาหนดวาระทางสังคมได้ง่ายๆ
แต่เมื่อมีสื่อกระแสหลักอย่างไทยรัฐ มติชน (รวมทั้งมติชนออนไลน์) หรือเคเบิ้ลทีวี หรือไทยพีบีเอส หยิบจับ
ประเด็นมา แล้วเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารที่เกิดขึ้นบนประชาไท ก็จะทำาให้ผู้คนทัว่ ไปรู้วาระทางสังคมของประชาไท
จนกลายเป็นประเด็นสาธารณะมากขึ้น
p

การแสดงความเกลียดชังโดยเปิดเผยตัวตนนั้น ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการแสดง “ความกล้า” เท่านั้น ในทางกลับกัน บางครั้ง
การกระทำาชนิดเดียวกันนี้ ก็เป็นไปได้ว่าเป็นไปเพื่อต้องการมีตัวตน (พูดภาษาวัยรุ่นว่าต้องการเป็น “somebody”), เพื่อ
แสวงหาการยอมรับจากกลุ่ม หรือต้องการได้รับคะแนนนิยม เป็นต้น ได้เช่นกัน ขอบคุณ สุทธิโชค จรรยางค์กูร และ จุฬารัตน์
ดำารงวิถีธรรม สำาหรับข้อสังเกตที่สอดคล้องกันในเรื่องนี้
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นี้คือเหตุประการแรกทีท่ ำาให้ความเกลียดชัง ซึ่งก็เป็นเนื้อหาชนิดหนึ่งบนโลกออนไลน์ สามารถถูกมองเห็น
ได้มากกว่าในอดีต เพราะแม้ผู้เสพข้อมูลจะไม่ได้ติดตามในโลกออนไลน์ แต่ก็สามารถพบเห็นเนื้อหาจากโลก
ออนไลน์ได้อยู่ดี ประชากรไทยบนพื้นทีอ่ อนไลน์ในปัจจุบันมีมากขึ้นมาก จนสื่อกระแสไม่สนใจไม่ได้แล้ว เพราะ
ผู้คนพากันเข้าไปสนทนา พบปะ สังสรรค์ กันในพื้นที่ออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ทำาให้คอยติดตามมอนิเตอร์ความเป็น
ไปของสังคมไทย ผ่านเฉพาะพื้นที่ออฟไลน์อย่างเดียว ไม่เพียงพออีกต่อไป สมัยก่อนทำาได้เพียงการทำาคลิป
สัมภาษณ์คนทั่วไปประกอบข่าว 1-2 คลิป แต่ปัจจุบันมีเนื้อหาออนไลน์ให้เข้าถึงได้อย่างมากมาย
มองในอีกแง่หนึ่ง ในอดีต สมมติว่าผู้คนสนทนากันบนพื้นที่ออนไลน์ 5 เรื่อง อาจหลุดออกมาให้คนใน
พืน้ ที่ออฟไลน์รับรู้เพียง 1 เรื่อง แต่ปัจจุบัน สนทนาออนไลน์กัน 5 เรื่องเท่าเดิม แต่เนื่องจากถูกสื่อหลักมอนิเตอร์
มากขึ้น ทำาให้เรื่องราวถูกรับรู้มากขึ้นเป็น 4 เรื่อง เป็นต้น ดังนั้น ประเด็นที่ว่ามีความเกลียดชังออนไลน์มากขึ้นใน
อินเทอร์เน็ตไทยหรือไม่นั้น จึงเป็นไปได้ 2-3 กรณี คือ (1) อาจเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตทำาให้เกิดความเกลียดชัง
มากขึ้นก็ได้จริงๆ หรือ (2) อาจเป็นไปได้วา่ จริงๆแล้ว ความเกลียดชังในพื้นที่ออฟไลน์ ย้ายมาอยู่บนพื้นที่ออนไลน์
มากขึ้น (เพราะผู้คนย้ายมาสนทนากันบนพื้นที่ออนไลน์มากขึ้น) หรือ (3) ความเกลียดชังออนไลน์อาจมีอยู่เท่าเดิม
แต่ถูกสื่อหลักมอนิเตอร์มากขึ้น จึงทำาให้คนทั่วไปในสังคมไทยรับรู้ความเกลียดชังในพื้นที่ออนไลน์มากขึ้น เช่นกัน
58

ประการที่สอง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหลักและเปลี่ยนโลกยุคหลังไปมาก คือ ดังที่เรียกกันว่า The
Facebook Effect 59 กล่าวคือวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ยิ่งเป็นตัวขยายผลเนื้อหาข้อมูลข่าวสารบางชิ้น
ได้มากขึ้น กล่าวคือ เมื่อก่อน เวลาเราเล่นเว็บบอร์ดและคอมเม้นต์ท้ายข่าว การสนทนาจะแสดงกันอยู่เป็นห้องๆ
คนที่ไม่ได้เข้ามาในห้องสนทนานั้นๆก็จะไม่รวู้ ่ามีใครพูดอะไรอยู่บ้าง แต่อัลกอริทึม (algorithm – วิธีเขียน
โปรแกรม) ของ facebook ซึ่งใช้ลักษณะป้อนข่าวสาร (news feed) ไปให้ที่หน้า Wall ส่วนตัวของทุกคนที่เป็น
เพื่อนกับเรา ทำาให้คนอื่นๆจึงสามารถเห็นในเรื่องที่ไม่ได้ตอ้ งการเห็นเสียทีเดียวได้มากขึ้น ในสถานการณ์ปกติ คน
โพสต์เรื่องราวจิปาถะในชีวิตประจำาวัน หัวข้อเนื้อหามักกระจัดกระจาย เหมือนห้องสนทนาชือ่ "ห้องรวม" ของพัน
ทิปดอทคอม (หรือเหมือน "เสียงแตก" ในกรณีโหวตในสภา) แต่เมื่อมีสถานการณ์ที่ผู้คนมีความสนใจร่วมกัน หรือ
สถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านๆมา ผู้คนทัว่ ไปยิ่งเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ออนไลน์มากขึ้น คนคุย
เรื่องเดียวกันมากขึ้น แชร์ลิงค์ในเรื่องทำานองเดียวกันมากขึ้น ถ้าเป็นปกติ เรื่อง/โพสต์ที่พดู กันเก่ากว่าจะถูกดันลงไป
อยูด่ ้านล่างของหน้าจอ เรื่องที่ใหม่กว่าจะปรากฏบรรทัดบนๆสุดมากกว่า แต่อัลกอริทึมอย่างเช่นของ facebook
ทำาให้เรื่องเก่าเพียงใดก็ตาม แต่ถ้ามีคนเพิ่งแสดงความเห็นใหม่ เรื่องนั้น/โพสต์นั้น ก็จะถูกทำาให้ปรากฏขึ้นมาอยู่
บรรทัดบนสุด เรื่องเป็นเรื่องใหม่ล่าสุด ดังนั้น เรื่องทีค่ นสนทนาโต้ตอบกันไปมา หรือเนื้อหาที่ถูกแชร์มากๆ ก็จะถูก
ผลักให้ปรากฏขึ้นที่บรรทัดแรกๆสุดอยู่ตลอดเวลา ทำาให้เรื่องหนึ่งๆ เมื่อเกาะกระแสได้ จะยิ่งถูกทำาให้โดดเด่นเพิ่ม
ขึ้นเป็นทวีคูณ q, 60
q

ในอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ algorithm ของคอมพิวเตอร์ แต่ใช้ผู้อา่ นช่วยทำาในลักษณะคล้ายๆกัน คือ เว็บ dramaaddict
และเว็บอื่นๆในทำานองเดียวกันนั้น รู้ว่าคนอยากอ่านเรื่องอะไรบนอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ในเว็บนี้เรียกว่า "ดราม่า" นั้น สำาหรับคนใน
วงสนทนาเรื่องนั้นๆ คือ การต่อสู้ยืนยันความคิดเห็นหรือจุดยืนของตนเองอย่างกัดติดไม่ปล่อย แต่สำาหรับคนนอกวงสนทนา
บทสนทนาต่อสู้ทางความคิดเหล่านั้น คือ ความบันเทิง การทำางานของเว็บ dramaaddict นี้ใช้วิธีคล้ายๆกับเว็บ yahoo ใน
อดีต คือ ใช้ผู้อ่านเนื้อหาเป็นผู้ "แจ้งเบาะแส" ให้กับ "ภัณฑารักษ์" หรือใช้ผู้อ่านคนหนึ่งๆเชื้อชวนผู้อ่านคนอื่นๆว่า มีเรื่องนั้น
เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามดูกัน เนื้อหาอันล้นหลามมากมายในอินเทอร์เน็ตจึงถูกคัดกรองโดยตัวคนด้วยอีกชั้นหนึ่ง และเมื่อมี 34 ประเด็นที่มีความเคลื่อนไหวของการสนทนาโต้ตอบกันหลายรอบมากๆเข้า เนื้อหาเรื่องนั้นก็ถูกปรากฏให้ผู้อ่านคนอื่นๆได้
เห็นมากขึ้น ยาวนานขึ้น ทำาให้ผู้อ่านหลายคนก็อาจเริ่มรู้สึกอยากกระโดดร่วมวงสนทนานั้นไปด้วย ทำาให้ความขัดแย้งและความ
เกลียดชังสามารถกระจายขยายผลได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน (สัมภาษณ์ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล, อ้างแล้ว)
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เมื่อเปรียบเทียบเว็บ 2.0 หลากหลายชนิด เช่น YouTube, Twitter, และ facebook เป็นต้น
นั้นfacebook มีพลังมากที่สุดเมื่อเทียบกับสองชนิดแรก แม้คลิปวิดีโออันเป็นฟังก์ชันหลักของ YouTubeจะเป็น
สารที่มีพลังมากที่สดุ ในบรรดาสื่อชนิดต่างๆ แต่ facebook นั้นนอกจากมีข้อได้เปรียบ YouTube ในเรื่องพลัง
เครือข่ายแล้ว ยังสามารถแปะ (embed) คลิปวิดีโอจาก YouTube เข้ามาแสดงภาพเคลื่อนไหวในหน้า facebook
ได้เลยโดยไม่จำาเป็นต้องกดลิงค์เข้าไปในเว็บ YouTube ด้วยซำ้า ในขณะเดียวกัน facebook ก็มพี ลังมากกว่า
Twitter ตรงที่สามารถส่งข้อความยาวเท่าใดก็ได้ และส่งสารชนิดใดก็ได้ ไปถึงผู้รับสาร ในขณะที่ Twitter ทำาได้
เพียงข้อความความยาวไม่เกิด 140 ตัวอักษรเท่านั้น พลังสำาคัญที่สุดของ facebook คือ พลังในเชิงขยายตัวเข้าสู่
เครือข่ายผู้คนที่ไม่ถึงกับรู้จักกันโดยตรง (กล่าวคือเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน) แบบทบเท่าทวีคูณได้
มากที่สุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ในกรณีเปรียบเทียบระหว่างเว็บ 2.0 ทั้ง 3 ชนิดนี้ เนื้อหา (content) ไม่สำาคัญเท่า
สายสัมพันธ์ (connection) หรือการที่เป็นพื้นทีส่ ำาหรับการรวมกลุ่ม เพราะ facebook ถูกออกแบบให้ผู้ใช้
สามารถส่งเรื่องราวไปถึงคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพียงกด like, share, tag เป็นต้น facebook แก้
ปัญหาจุดอ่อนเรื่องเนื้อหาของตน โดยทำาให้ตวั เองเป็นเสมือนพาหนะนำาพาข้อมูลชนิดอื่นๆ (คลิปภาพ เสียง วิดีโอ
ฯลฯ) ไปสู่เครือข่ายผูร้ ับสารได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 61
ปัจจัยประการที่สาม มาจากเรื่องเทคโนโลยี คือ การที่คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ผ่าน
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนั่นเอง ดังที่มีสถิติออกมาว่า คนไทยถึง 1 ใน 3 ใช้ facebook จากโทรศัพท์มือ
ถือ62
กล่าวเฉพาะปัจจัย 2 ประการหลังเรือ่ งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือได้ทุกกาละและเทศะ
และเว็บแอพพลิเคชั่นทรงพลังอย่างเฟสบุ๊คนั้น ทำาให้สังคมไทยกำาลังอยู่ในสภาวะที่ William H. Davidow เรียกว่า
“เชือ่ มต่อล้นเกิน” (Overconnected) ซึ่งเป็นมูลเหตุพื้นฐานทีท่ ำาให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆมากมายในโลกนี้มา
แล้ว ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ (ฟองสบู่ดอทคอม และวิกฤติซัพไพร์มปี 2551) การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(กรณีนักวาดการ์ตูนชาวเดนมาร์กวาดภาพล้อเลียนศาสดาโมฮัมหมัด เมื่อปี 2549) และชีวิตของปัจเจกบุคคล 63
ซึ่ง Nicholas G. Carr นักเขียนด้านไอทีและทฤษฎีเครือข่าย ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการที่อคติเพียงเล็กๆน้อยๆไป
สู่การแบ่งแยกเหยียดกลุ่ม (segregation) ได้ไม่ยาก โดยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า
ในโลกจริง ที่ประกอบไปด้วยการจำานอง โรงเรียน การงาน และรถตู้วิ่งไปวิ่งมานั้น “แรง
ผลักเชิงกลไก” ของการแบ่งแยกเหยียดกลุ่มเคลื่อนไปค่อนข้างเนิบช้า มีการชะลอความเร็วของการ
ละทิ้งถิ่นที่อยู่ การงาน และความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา แต่ในชุมชนอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่มี
เงื่อนไขจำากัดดังกล่าว การตัดสินใจของชุมชนสามารถทำาได้ง่ายดายดุจเดียวกับการคลิ๊กลิงค์--การ
เติมฟีด (feed) ซักหนึ่งชิ้นลงในโปรแกรมอ่านเว็บบล็อคของคุณ, หรืออาจเป็นการเพิ่มรายชื่อเพื่ออีก
คนเข้าไปในเครือข่ายสังคมของคุณ สมมติว่ามีอคติเล็กๆน้อยๆปรากฏขึ้นและถูกเชื่อมต่อไปกับผู้คน
ที่คล้ายๆกันกับเรา ผลกระทบของการแบ่งแยกเหยียดกลุ่มย่อมมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่า—
และเกิดผลสืบเนื่องสุดโต่งได้มากกว่า--เมื่ออยู่ในอินเทอร์เน็ต 64
ในที่นี้ เราไม่อาจหาสรุปได้วา่ ความเกลียดชังที่มากขึ้นในโลกออนไลน์นั้น เป็นสิ่งที่ “มีมากขึ้นจริง” หรือ
“มีให้เห็นมากขึ้น” อันที่จริงแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าความเกลียดชังออนไลน์ของไทยนั้น น่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองประเภทไปพร้อมๆกัน ทั้ง “มีมากขึ้นจริง” จากการที่สังคมไทยมีเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมต่อกันได้มากขึ้น
ตลอดเวลาโดยโทรศัพท์มือถือ และรับรู้ความคิดเห็นของคนอื่น (ซึ่งมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจ) ได้ง่ายขึ้น แสดงออกซึ่ง
ความรู้สึกและความคิดเห็นสั้นๆมากขึ้น ผ่านเฟสบุ๊ค และ “มีให้เห็นมากขึ้น” สำาหรับผู้ที่ไม่ได้เชื่อมต่อในโลก
ออนไลน์ สื่อกระแสหลักเริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์ให้ผู้คนที่อยู่ในโลกออฟไลน์ได้รับรู้เพิ่มมาก
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ขึ้นจริง

5. ปัญญาของฝูงชน
ปัญหาที่น่าขบคิดที่สืบเนื่องจากความรุนแรงของความเกลียดชังออนไลน์ของไทย โดยเฉพาะในเรื่องที่
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ คือ แล้วเราจะทำาให้เนื้อหาการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตมีคุณภาพได้อย่างไร ในความ
หมายขั้นตำ่าที่สุด คือ ไม่กระพือข่าวลือในทางเสียหายหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริงให้แก่ผู้คน หรือไม่ส่งเสริมความ
รุนแรง รวมถึงความเกลียดชังด้วย? Moises Naim ตอบเฉพาะประเด็นเรื่องข้อมูลความจริงว่า “ปัญญาของฝูง
ชน” (wisdom of the crowd) จะเป็นปัจจัยทีท่ ำาให้เกิดการตรวจสอบและค้นหาเองว่าอะไรจริง อะไรเท็จ65
อย่างไรก็ตาม Michael Strangerlove ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น เพราะหลายครั้ง ข้อเท็จจริงไม่สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้กับความเชื่อที่ฝังแน่นแล้ว ดังในกรณี 9/11 นั้น คนสหรัฐนับล้านคนก็ยังเชือ่ ว่าซัดดัม ฮุสเซน
อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ 9/11 อยู่จนถึงขณะนี้ 66
ในประเด็นเรื่อง “ปัญญาของฝูงชน” นั้น James Surowiecki นักเขียนแห่งหนังสือพิมพ์ The New
Yorker ผู้เขียนหนังสืออันโด่งดังเรือ่ ง The Wisdom of Crowds67 ดูจะถกเถียงกับข้อคลางแคลงใจของ Michael
Strangerlove ได้อย่างเหมาะเจาะ Surowiecki เชือ่ มั่นว่า คนที่มารวมกันเป็นกลุ่มจะมีปัญญาความฉลาดอย่าง
เลอเลิศ และมักจะมีปัญญามากกว่าคน (เดี่ยวๆ) ที่มีปัญญามากที่สุดในกลุ่มของตนด้วย ตัวกลุ่มทั้งกลุ่มจะมี
ปัญญาความฉลาดได้นั้น ไม่จำาเป็นต้องถูกครอบงำาหรือชี้นำาโดยใครคนใดคนหนึ่งที่ชาญฉลาดอย่างเลอเลิศ แม้วา่
คนส่วนใหญ่ในกลุ่มจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนหรือมีความเป็นเหตุเป็นผลมากเพียงพอ แต่ตัวกลุ่มก็ยัง
สามารถตัดสินใจร่วมกันอย่างชาญฉลาดได้ ด้วยเหตุนี้ ในยุคของ “ปัญญาของฝูงชน” นี้ เขาจึงถือว่าเป็นเรื่องดี
มาก เพราะมนุษย์เราโดยปกติแล้ว ไม่สามารถตัดสินใจเรือ่ งใดๆได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่มนุษย์เป็นดังสิ่งที่
Herbert Simon นักเศรษฐศาสตร์ เคยเรียกไว้ว่า “มีเหตุผลในขอบเขต” (boundedly rational) กล่าวคือ เรามัก
มีข้อมูลน้อยกว่าที่เราต้องการ เรามักมีวิสัยทัศน์ทจี่ ำากัดในเรือ่ งอนาคต เราส่วนใหญ่มีข้อจำากัดในความสามารถ
และความปรารถนาที่จะคิดคำานวณผลได้ผลเสียอย่างซับซ้อน แทนที่จะพยายามตัดสินใจเลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุด
เรามักยอมรับทางเลือกหนึ่งที่ดูนา่ จะดี และเรามักปล่อยให้อารมณ์มากระทบการตัดสินและประเมินสิ่งต่างๆ
กระนั้นก็ตาม เมื่อการตัดสินใจอย่างไม่สมบูรณ์แบบของเรามารวมกัน “ด้วยแนวทางที่เหมาะสม” แล้ว ปัญญาร่วม
ของเราก็มกั จะขึ้นสู่ความเป็นเลิศได้ 68
อย่างไรก็ตาม ในแนวทางที่สอดคล้องกันไปกับเรือ่ งการส่งเสริม “ความเกลียดชังของฝูงชน” ที่เป็น
ประเด็นของงานวิจัยชิ้นนี้แล้ว อาจพิจารณาจากข้อคิดของSurowiecki ที่เสนอไว้เช่นกัน ว่าเป็นไปที่ “ฝูงชน”
หรือกลุ่มคนจะไม่สามารถช่วยกันส่งเสริมให้เกิดปัญญาร่วมกันได้ และส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ไร้คุณภาพ ดังมี
กรณีที่เขาเรียกว่า “ฟองสบู่เหตุผล” (rational bubble) หรือสิ่งที่มักจะเกิดในวงการตลาดหุ้น “ฟองสบู่ตลาด
หุ้น” (stock-market bubble) ซึ่งฝูงชนไม่สามารถรับรู้ความจริง (cognition) หรือทำางานร่วมมือ
(cooperation) กันได้ เพราะสมาชิกในกลุ่มมีความตื่นตัว (conciouse) มากเกินไปต่อความคิดเห็นของคนอื่น จน
ต้องเลียนแบบและยอมเชื่อตามกัน มากกว่าที่จะคิดในทิศทางที่แตกต่างออกไป 69
นอกจากนี้ Surowieckiยังกล่าวถึงกรณีหลายกรณีในประวัติศาสตร์ที่ทำาให้การตัดสินใจของฝูงชน/กลุ่ม
คนประสบความล้มเหลว ปัจจัย 3 ใน 5 ประการที่น่าจะสามารถนำามาใช้กับการวิเคราะห์สาเหตุของความเกลียด
ชังที่แพร่สะพัดไปในสังคมไทยได้พอสมควร ได้แก่r
r

อีก 2 ประการได้แก่ (1) การรวมศูนย์ ดังกรณีอุบัติภยั ยานอวกาศโคลัมเบียระเบิด เนื่องจากการจัดการแบบราชการและมี
ลำาดับชั้นของ NASA ที่เขาเห็นว่าทำาให้ปัญญาร่วมที่เกิดขึ้น ลดลงสู่เกือบเท่าวิศวกรรมระดับล่างสุด และ (2) การแบ่งซอย
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1. ความเหมือนกันมากเกินไป (homogeneity) เพราะไม่เช่นนั้น ฝูงชนหรือกลุ่มนั้นๆจะมีความหลาก
หลายของแนวคิด แนวทางการวิเคราะห์ ข้อมูล กระบวนวิธีคิด ฯลฯ ไม่มากเพียงพอ
2. การเลียนแบบ (imitation) โดยเฉพาะกรณีการตัดสินใจมีลักษณะเป็นทอด (information
cascade) กล่าวคือ ทีมตัดสินใจจำานวนน้อยนั่งพินิจพิเคราะห์ข้อมูลทางเลือกต่างๆเท่าที่มีเพื่อทำาการ
ตัดสินใจ และเมื่อทีมตัดสินใจได้แล้ว คนกลุ่มอื่นก็เพียงแค่ลอกเลียนข้อมูลต่างๆที่ผ่านการตัดสินใจมา
แล้วนั้นไปเท่านั้น วิธีการนี้จะนำาไปสู่การแตกแยกทางสังคมได้งา่ ย ส่วนนี้ดูจะคล้ายกับการที่สมาชิก
ของกลุ่มเสื้อสีทั้งสอง รวมทั้งสมาชิกผู้จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ล้วนแต่แสดงทัศนะในลักษณะที่มี
แนวโน้มคล้ายคลึงกัน หรือกล่าวได้ว่า คัดลอกมาจากแกนนำาทางความคิดไม่กี่คนเท่านั้น
3. การใช้อารมณ์ความรูส้ ึก (emotionality) เช่น ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง (sense of belonging)
ของอะไรซักอย่าง เป็นต้น สัญชาติญาณดิบ70
แต่เขาเห็นว่าแม้หลายครั้งฝูงชนจะตกอยู่ภายใต้การครอบงำาของผู้นำาที่โน้มน้าวจูงใจคนเก่ง แต่ที่กลุ่มคน
ยอมเชื่อตามนั้น เป็นเพราะระบบและกระบวนการการตัดสินใจนำาพาให้ไปทางนั้น มากกว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ระบบการตัดสินใจไม่ได้เอื้อสิ่งแวดล้อมหรือเงื่อนไขสำาหรับการรองรับการตัดสินใจร่วมกันของฝูงชน ซึ่งทำาให้
การประเมินสถานการณ์ของบางคนและข้อมูลจำานวนหนึ่งหายไปไม่เป็นที่รับรู้ ทำาให้ฝูงชนจำาเป็นต้องทำาตาม
สมาชิกคนที่ฉลาดที่สดุ แทนที่ฝูงชนจะทำาได้ดีกว่า หรือมีปัญญาร่วมที่เหนือกว่าปัญญาของคนที่ฉลาดที่สุดใน
กลุม่ ดังที่เขาเชื่อมั่น
แล้วปัจจัยอะไรบ้างทีจ่ ะเป็น “เงื่อนไขที่เหมาะสม” หรือ “แนวทางที่เหมาะสม” ที่ทำาให้ Surowiecki
เชือ่ มั่นใน “ปัญญาของฝูงชน” ว่าจะสามารถนำาเราไปสู่หนทางอันน่าพึงปรารถนาได้? Surowiecki เสนอเงื่อนไข
3 ประการอันเป็นสาระสำาคัญที่จะฝูงชนหรือกลุ่มคนจะเกิดปัญญาได้ ได้แก่ (1) การมีความหลากหลายเพียงพอ
(diversity) 2) การที่สมาชิกแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเอง (independence) 3) การมีระบบที่กระจายศูนย์
(decentralization) 71
ข้อคิดของ Surowiecki ในเรื่องสาเหตุทที่ ำาให้ฝูงชนโง่เขลา ประสบความล้มเหลว และเงื่อนไขที่จะทำาให้
ฝูงชนสามารถชาญฉลาดและมีสติปัญญาขึ้นมาได้นั้น กล่าวในแง่มุมของรายงานชิ้นนี้แล้ว ก็คือ เงื่อนไขที่จะทำาให้
ฝูงชนก้าวพ้นความเกลียดชัง ไปสู่การมีปัญญาได้ น่าจะต้องออกแบบระบบการสื่อสารกันให้สามารถรองรับ
คุณลักษณะทั้ง 3 ประการนี้ได้เช่นกัน ในยุคเว็บ 2.0 ปัจจุบัน ตัวอย่างของระบบดังกล่าว ทีจ่ ะนำาพาให้ฝูงชนทั้ง
หลายสู่ภาวะการมีปัญญาร่วมกัน แทนที่จะเป็นความเกลียดชัง สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว คือ เว็บไซต์วิกิพีเดีย
(Wikipedia) ซึ่งจะได้กล่าวถึงในภาคหลังของรายงานชิ้นนี้
*

*

*

*

*

หน่วย/กลุ่มงาน (division) ดังกรณีรายงานคณะกรรมการ 9/11 ระบุว่าบรรดาหน่วยข่าวกรองสหรัฐไม่สามารถป้องกัน
เหตุการณ์ 9/11 ได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อมูลที่แต่ละหน่วยย่อยมีอยู่นั้น หน่วยย่อยอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ Surowiecki กล่าว
ว่า “ฝูงชน” (ในกรณีนี้คือบรรดานักวิเคราะห์) จะทำางานได้อย่างยอดเยี่ยมก็ต่อเมื่อเขาสามารถเลือกได้เองว่าจะทำาอะไรและ
ข้อมูลชนิดใดบ้างที่เขาต้องการ ดังที่เกิดขึ้นกับกรณีการแพร่สะพัดของโรคระบาด SARS ที่การไหลเวียนข้อมูลอย่างเสรีทำาให้
ห้องแล็บทั่วโลกสามารถประสานการวิจัยร่วมกันได้โดยไม่จำาเป็นต้องมีจุดศูนย์กลางควบคุมแต่อย่างใด ในกรณี 9/11 นั้น หลัง
เหตุการณ์นี้ สำานักงานผู้อำานวยการ National Intelligence และซีไอเอะสร้างเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในแบบ
wikipedia ขึ้นมาชื่อว่า “intellipedia” เพื่อช่วยให้เกิดการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้ม
เหลวดังกรณี 9/11 อีกครั้งหนึ่ง
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ภาคหลัง : รับมือ
6. ว่าด้วยความเกลียดชัง
ก่อนจะกล่าวถึงส่วนของทางเลือกในการรับมือกับความเกลียดชัง โดยไม่ใช้ความรุนแรงทางกายภาพ หรือ
ใช้ความเกลียดชัง ตอบโต้กลับนั้น สมควรที่จะมาพิจารณาเกี่ยวกับ “ความเกลียดชัง” กันให้ชัดเจนระดับหนึ่งก่อน
ว่ามันคืออะไร และเราควรมีทา่ ทีอย่างไรต่อความเกลียดชัง
ในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตส่งเสริมให้ผู้ใช้แสดงออกอย่างรวดเร็วโดยไม่จำาเป็นต้องใช้
วิจารณญาณมากนัก ทำาให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เป็นผู้รับสารจำาเป็นจะต้องมีวิจารณญาณในการเสพเนื้อหาเพิ่ม
ขึ้น กล่าวคือ จำาเป็นต้องรับสื่อจากทุกด้าน เพื่อให้มีแง่มุมมากเพียงพอที่จะประมวลข้อมูลและพิจารณาเรื่อง
ราวต่างๆด้วยตัวเอง การรับเฉพาะสิ่งที่เชื่อ โดยไม่ฟังข้อมูลจากด้านอื่นๆเลย ในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารทีร่ วดเร็วเช่นปัจจุบันนี้ นับว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง ดังกรณีบทสัมภาษณ์ของก้านธูป (นามแฝง) โดยมติ
ชนออนไลน์ ถูกนำาไปแปะไว้ทพี่ ื้นที่ของแต่ละฝ่าย โดยที่ฝ่ายหนึ่งก็เลือกรับเฉพาะ ASTVmanager อีกฝ่ายหนึ่งก็
รับเฉพาะ Asia Update 72
ความเร็วและข่ายใยสายสัมพันธ์ที่ถูกถักทอขึ้นโดยเทคโนโลยีเฟสบุ๊คนั้น เปลี่ยนแปลงยาก หากพยายาม
จัดการความเกลียดชังที่เกิดขึ้นบนเฟสบุ๊ค ก็จะไม่ต่างอะไรมากนักกับที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ที่มี
พล.อ.สนธิ บุญยรักลิน เป็นประธาน เคยทำาการปิดกั้นการเข้าถึง YouTube อันทำาให้เป็นที่ไม่พอใจของคนจำานวน
มาก ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปได้ จึงน่าจะเป็นเรื่องผูร้ ับสารมากกว่า กล่าวคือ จะทำาอย่างไรให้การแสดงความคิดเห็น
ของทั้งสองฝ่ายหรือกลุ่มอื่นๆ ไม่เป็นไปในทางสุดโต่ง? เช่น การเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนที่ไม่จำาเป็นว่าจะต้องเห็น
ด้วยกันในทุกๆเรื่องมาอยูด่ ้วยกัน หรือหาทางให้ได้มีโอกาสหันไป "ฟัง" ความคิดเห็นหรือความรู้สกึ ของผู้ที่เห็นแตก
ต่างจากตัวเราบ้าง เป็นต้น 73
6.1. นิยามความเกลียดชัง
คำาพูดที่แสดงความเกลียดชังนั้น มีขอบเขตคำานิยามที่ไม่ชัดเจน ทำาให้เป็นเรื่องยากทีจ่ ะหาวิธีรับมือไปด้วย
บางคนเพียงชี้หน้าด่าก็ถือว่าเป็นการแสดงความเกลียดชังแล้ว ในขณะที่บางคนถูก "ทำาให้อับอาย" ก็รู้สกึ ถูกแสดง
ความเกลียดชังใส่ ซึ่งมีปัญหาว่าแต่ละคนทนความอับอายได้ไม่เท่ากันอีก ปัญหาทำานองนี้ในพื้นที่ออฟไลน์ คือ ใช้
เกณฑ์ว่า จนกว่าเจ้าตัวผู้ได้รับผลกระทบจะรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ และฟ้องร้องคดี จึงถือว่าต้องดำาเนินเรื่อง ส่วนจะ
เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ก็ไปพิสจู น์กันในกระบวนการยุติธรรมอีกทีหนึ่ง74
สำาหรับในกรณีพื้นที่ออนไลน์นั้น ความยากประการหนึ่งของการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ ปัญหาเรื่อง
ความเป็นสาธารณะ ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์วา่ สามารถมีคนเข้าถึงเนื้อหาเรื่องนั้นๆในมากน้อยเพียงใด ในพื้นที่ออฟ
ไลน์ คนสองคนพูดกัน ด่าใส่กัน หรือเหยียดหยามกันเล็กๆน้อยๆ บางครั้งอาจยังพอทนได้ เพราะมีคนอื่นเห็นน้อย
แต่ถ้าเป็นพื้นที่ออนไลน์ เมื่อมีการหมิ่นหยามเกิดขึ้นแล้ว เริ่มมีคนเห็น รับรู้ หรืออ่านมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำาการลบ
คำาพูดดูหมิ่นนั้น ก็ทำาไม่ได้ (ยกเว้นกรณีเป็นเจ้าของโพสต์นั้นเอง) คำาพูดดูหมิ่นนั้นจึงยังคงอยู่ไปเรื่อยๆ ผู้ถูกแสดง
ความเกลียดชังหรือหมิ่นหยาม ก็อาจเริ่มรู้สึกไม่สามารถอดรนทนได้อีกต่อไป 75
อย่างไรก็ตาม เราอาจหาทางตอบโจทย์นี้ได้จากคำานิยามของสารานุกรมระหว่างประเทศว่าด้วย
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences)
ในบททีว่ ่าด้วย hate crime (อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง) สารานุกรมนี้ได้นิยามความหมายไว้ในเชิง
พฤติกรรมด้วยขอบเขตที่กว้างขวาง ทำานองเดียวกับที่ย่อหน้าข้างต้นกล่าวไว้ ว่า “...อาชญากรรมที่เกิดจากความ
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เกลียดชังมีได้ตั้งแต่การฉีดสเปรย์เขียนภาพบนกำาแพง การล่วงละเมิดทางวาจา ไปจนถึงการทำาร้ายทางกายภาพ
และการฆ่า...” แต่ที่นา่ สนใจกว่าและพอจะเป็นประโยชน์กับเรา คือ คำานิยามบนฐานของแรงจูงใจการกระทำา ว่า
“อาชญากรรมใดๆอาจกลายเป็นอาชญากรรมแห่งความเกลียดชังได้ ถ้าแรงจูงใจของผู้กระทำานั้น มุ่งที่เหยื่อบน
ฐานของกลุ่ม/ลักษณะ/ประเภททางสังคม เช่น เพศ สีผิว ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือแม้แต่การเป็นผู้ลี้ภัย แรงงานข้าม
ชาติ คนงานที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานในประเทศ เป็นต้น” 76
หากใช้เกณฑ์เรื่องแรงจูงใจแล้ว ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในความขัดแย้งทางการเมืองไทยปัจจุบัน มีทั้งผูท้ ี่
ประกาศตัวว่าเป็น (และผู้ที่ประกาศสนับสนุน) เสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงชัดเจน ส่วนคนที่ไม่คดิ ว่าอยู่สใี ด ก็ถูกจัด
แบ่งประเภทไว้เรียบร้อยแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในกรณีเสื้อเหลืองและเสื้อแดงนั้น ความ
เป็นสีเสื้อได้กลายมาเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่ถูกใช้เป็นเป้าโจมตีของความเกลียดชังไปแล้วด้วยเช่นกัน ส่วนความ
เกลียดชังที่สืบเนื่องมาจากเรือ่ งสถาบันกษัตริย์นั้น เป็นที่ชัดเจนว่า “ความจงรักภักดี” อุดมการณ์กษัตริย์นิยมได้
กลายมาเป็นเส้นขีดคั่นแบ่งแยกคนไทยออกเป็นสองฝ่าย พร้อมกับที่ฝ่ายที่จงรักภักดีแสดงความเกลียดชังอีกฝ่าย
หนึ่งอย่างชัดเจน ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งดูจะไม่ได้แสดง (หรือไม่สามารถแสดงก็ตามแต่) ความเกลียดชังต่อฝ่ายที่
จงรักภักดีได้มากนัก
6.2. ท่าทีต่อความเกลียดชัง
แม้เราพอจะมีนิยามที่ชดั เจนขึ้นในการหยิบจับเรื่อง “ความเกลียดชัง” ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ตาม แต่
คำาถามที่นา่ สนใจกว่านั้น คือ แล้วเราจะมีท่าทีต่อความเกลียดชังอย่างไร? หาทางทำาให้ความเกลียดชังหมดสิ้น
กระนั้นหรือ? หรือจะคาดหวังน้อยลงไปกว่านั้น คือ ให้ไม่มีการแสดงความเกลียดชังเลย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น?
ความคาดหวังเหล่านี้ดจู ะเป็นความคาดหวังในแบบเดียวกับนักศีลธรรมและบรรดานักอนุรักษ์นิยมทั้งหลาย ที่ไม่
ค่อยสนใจโลกความเป็นจริงมากนัก สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ความเกลียดชังโดยตัวมันเองนั้น ไม่มีปัญหา แต่สว่ นที่
มีปัญหานั้น คือ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความเกลียดชังมากกว่า ซึ่งก็มีได้หลากหลายอย่างตามธรรมดาของมนุษย์
เช่นกัน ดังที่อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล แกนนำาเครือข่ายพลเมืองเน็ตไทย (Thai Netizen) กล่าวไว้ว่า
“เราอาจเปลี่ยนท่าทีต่อความเกลียดชังใหม่ว่า ความเกลียดชังอาจไม่ใช่เรือ่ งเลวร้ายโดยตัว
ของมันเองก็ได้ แต่เป็นเพียงอารมณ์หนึ่งๆ ดุจเดียวอารมณ์รกั ใคร่ ที่ไม่คงที่ ไม่ถาวร มนุษย์คนหนึ่งๆ
ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ อารมณ์ทั้งรักและเกลียดนั้น สามารถเป็นฐานให้คนเราได้พัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปเรื่อยๆ ถ้าเราเปลี่ยนท่าทีต่อความเกลียดชังได้เช่นนี้ อาจทำาให้เราพิจารณา
ความเกลียดชังได้ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น” 77
อย่างไรก็ตาม แม้เราจะเปลี่ยนท่าทีใหม่ต่อความเกลียดชังก็ตาม แต่ต้องกล่าวไว้ในที่นี้ให้ชัดเจน ว่ายังคง
จำาเป็นต้องมีเกณฑ์ที่ชดั เจนว่าสิ่งใดที่ไม่อาจยอมรับได้เกี่ยวกับความเกลียดชัง พิจารณาจากแผนภาพข้างล่างแล้ว
การแสดงความคิดเห็น (speech) ไม่วา่ จะแสดงในโลกออนไลน์หรือโลกออฟไลน์ อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
การแสดงความคิดเห็นแบบเสรี (Free Speech) การแสดงความเกลียดชัง (Hate Speech) และการเรียกร้องให้
ทำาร้ายผู้อื่น (Do Harm Speech) หากพิจารณาผลที่เกิดขึ้น (Consequence) จากการแสดงความคิดเห็นแต่ละ
ชนิดนั้น ความเห็นเสรี (ถ้าว่ากันตามอุดมการณ์เสรีนิยม) คือ ต้องการส่งผลให้สังคมเกิดปัญญาหรือสามารถเข้าถึง
สัจจะได้มากขึ้นเรื่อยๆ ในทางตรงข้าม ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องให้ทำาร้ายกัน คือ ความรุนแรงทางกายภาพ
ในขณะที่การแสดงความเกลียดชังนั้น ไม่ได้ถึงกับส่งผลร้ายมากเท่า แม้ก็ก่อให้เกิดความกลัว ความเกลียด ความ
โกรธ ฯลฯ ก็ตาม (ดูแผนภาพด้านล่างประกอบ)
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ดังนั้น สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว มาตรฐานตำ่าสุด คือ เราอาจไม่จำาเป็นต้องปิดกั้นการแสดงความเกลียดชัง
แต่การแสดงความเห็นแบบที่จำาเป็นต้องเซ็นเซอร์ สกัดกั้น ระงับ ยับยั้ง ป้องกันไว้ คือ การเรียกร้องให้เกิดการ
ทำาร้าย หรือ Do Harm Speech เพราะส่งผลกลายเป็นการใช้ความรุนแรงทางกายภาพ ต่อมนุษย์ ซึ่งไม่อาจ
ยอมรับได้ ไม่ว่าจะใช้มาตรฐานชนิดใดก็ตาม ในขณะที่ไม่เซ็นเซอร์การแสดงความเกลียดชังนั้น เราอาจใช้วธิ ีกา
รอื่นๆ ได้อย่างน้อย 4 วิธี ได้แก่ (1) การใช้การแสดงความเห็น (และข้อมูล) สวนกลับ (counter speech), (2)
การทำาอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์ (3) การป่วนทางวัฒนธรรม ดังที่ได้ยกตัวอย่างในกรณีประเทศอื่นๆแล้ว ใน
รายงานวิจัย ปีที่ 1 78 หรือ (4) อาจใช้วิธีการแปลงเปลี่ยนความเกลียดชัง (Transformation) ที่พอจะพบเห็นบ้าง
ในกรณีการเมืองไทยนี้

สำาหรับสังคมเปิดเสรีแล้ว ด้วยเงื่อนไขของการพยายามเปิดให้มนุษย์สามารถมีเสรีภาพได้เต็มทีต่ ราบเท่าที่
ไม่ไปทำาร้ายผู้อื่นนั้น ทำาให้เราไม่สามารถปิดกั้นแทรกแซงคำาพูดที่แสดงความเกลียดชังได้อย่างถนัดถนี่ใจมากนัก
อย่างไรก็ตาม แม้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวคำาพูดได้ แต่เราอาจสามารถเปลี่ยนแปลงบริบทของคำาพูด
ได้79 ทั้งนี้เป็นเพราะ คำาพูดหนึ่งๆไม่มีความหมายอะไรโดยตัวมันเอง แต่จำาเป็นต้องมีบริบทมารองรับ คำาพูดหนึ่งๆ
ในต่างเวลา ต่างสถานที่ ต่างบริบท ก็อาจมีความหมายเปลี่ยนไปได้เสมอ ทำานองเดียวกัน คำาพูดที่แสดงความ
เกลียดชังก็ไม่ได้ลอยอยู่เหนือบริบทหนึ่งๆเช่นกัน มิใช่วา่ อ่านคำาพูดนี้ครั้งใด ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดๆ บริบทใดๆ
ล้วนแต่ทำาให้เกิดความเกลียดชังเสมอและตลอดไป ตัวอย่างของวิธีเปลี่ยนบริบทที่ง่ายที่สดุ เช่น ในแวดวงผู้ใช้อิน
เทอร์เน็ตหนักๆ หรือ “กี๊ก” (geek) แล้ว จะมีข้อเตือนใจกันไว้ว่า “หากเผชิญกับข้อความแสดงอารมณ์รุนแรง จน
เรากำาลังจะถลำาอารมณ์ลงไปใน "ดราม่า" หนึ่งๆแล้ว อย่าเพิ่งโพสต์ข้อความโต้ตอบ ให้ไปเดินเล่นใจเย็นๆก่อน
ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอีกเล็กน้อย แล้วจึงค่อยกลับมาโพสต์ข้อความโต้ตอบอีกครั้งหนึ่ง” วิธีนี้ คือ การเปลี่ยน
บริบทเรื่องเวลา80 วิธีเปลี่ยนบริบทอีกประการหนึ่ง คือ การโต้ตอบ hate speech ด้วย counter speech81 ซึ่ง
เป็นการตอบโต้การแสดงออกซึ่งความเกลียดชัง ด้วยการขุดค้นข้อมูล ศึกษาค้นคว้า ชี้แจงเหตุผล หรือแง่มุมใหม่ๆ
ในประเด็นที่ถูกแสดงความเกลียดชัง เพื่อยังผลลัพธ์ให้สาธารณะได้มีความเข้าใจที่กระจ่างชัดแจ้งและมีมุมมองที่
เปิดกว้างมากขึ้นในประเด็นดังกล่าว อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล กล่าวถึงผลจากการใช้ counter speech ไว้น่าสนใจว่า
“เสมือนเป็นการผสมสัดส่วนสารละลายที่เข้มข้นหนึ่งๆให้เจือจางลงไป หรือได้สารเคมีชนิด
ใหม่เกิดขึ้น หรือหากกล่าวอย่างมาร์กซิสต์แล้ว ก็ต้องว่า มี thesis เมื่อเราใส่ anti-thesis เข้าไป ก็
จะทำาให้สังคมได้ synthesis ออกมา หากมองในแง่นี้ ก็อาจกล่าวได้วา่ สังคมที่มี hate speech
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อาจไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะหากไม่มีเสียแล้ว อาจทำาให้ผู้คนไม่ได้คดิ ใคร่ครวญกับ hate speech
จนสามารถมี counter speech และก่อเกิดเป็นความรับรู้อย่างใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ synthesis”
82

คำากล่าวข้างต้น ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถสร้าง counter speech ได้เสมอไป โดยไม่ต้องจัดสร้างอะไร
ให้เป็นระบบมากขึ้น อันเป็นสิ่งที่ Surowiecki เชือ่ ว่าเป็นตัวการสำาคัญทีท่ ำาให้การตัดสิน (judge) หรือการตัดสินใจ
(decision) ของ “ฝูงชน” นั้น แทนที่จะไปสู่หนทางแห่งการมีปัญญา กลับกลายเป็นความล้มเหลวหรือเกิดผลเลว
ร้ายขึ้น ในส่วนถัดไปจากนี้ ข้าพเจ้าจะลองพยายามนำาเสนอคำาตอบประการหนึ่งในเชิงการสร้างระบบเพื่อให้การ
แสดงความเกลียดชังไม่ได้ถูกปิดกั้นไป แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีอิทธิพลโดดเด่นอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียว โดย
พิจารณาจากกรณีตัวอย่างของ wikipedia เป็นพื้นฐาน

กล่าวโดยสรุปแล้ว หากเราเรียกความเกลียดชังในยุค เว็บ 2.0 ว่า “Hate 2.0” แล้ว เราอาจสามารถ
ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับความเกลียดชังออนไลน์ได้ดังแผนภาพสามเหลี่ยมข้างบนนี้ กล่าวคือs
(1) ในขณะที่เนื้อหาข่าวสารทั่วไปและการแสดงความเห็นท้ายข่าว สามารถเป็นที่แสดงความเกลียดชัง
(hate speech) ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นใน ASTVผู้จดั การ, กูเกิ้ลคุรุ (Google Guru), mThai.com,
s

อันที่จริงแล้ว เว็บ 2.0 แต่ละชนิด มีลักษณะการใช้งาน การทำางาน และการควบคุมกำากับ แตกต่างกันไป บางชนิดเป็นแบบ
many-to-many, บางชนิดเป็นแบบ one-to-many ความแตกต่างเหล่านี้น่าจะจะส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์และ
ความคิดเห็นของผู้ใช้ในลักษณะที่แตกต่างกัน และผลที่เกิดขึ้นอาจไม่เป็นไปตามข้อสรุปประมวลดังที่เสนอไว้ในที่นี้ก็เป็นได้ จึง
น่าจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไป ขอบคุณ ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล สำาหรับข้อสังเกตนี้
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hunsa.com, kapook.com, sanook.com, หรือตามบล็อคอย่าง OK Nation, eBlogger ของค่าย
blogspot.com เป็นต้น
(2) ผลกระทบจากความเกลียดชัง (hate consequence) ที่น่าจะรุนแรงมากที่สุด น่าจะเกิดขึ้นได้ที่เว็บ
2.0 อย่าง facebook.com ในขณะที่ youtube.com ก็สามารถส่งผลให้เกิดความเกลียดชังได้รุนแรงน้อยลงมา
และมีคุณลักษณะของการเป็นพื้นที่แสดงความเกลียดชังได้มากเช่นกัน ในที่นี้ ขอเสนอเพิ่มเติมว่าtwitter.com
น่าจะเป็นเว็บ 2.0 อีกชนิดหนึ่งที่สามารถเป็นพื้นที่แสดงความเกลียดชังได้ แม้จะไม่มากเท่า youtube แต่ก็น่าจะ
ส่งผลกระทบได้มากกว่า ด้วยเหตุผลเรื่องปริมาณการสือ่ สาร t ข้อสรุปนี้ ข้าพเจ้ายังไม่มีการศึกษาละเอียดนัก และ
สมควรสำาหรับผู้สนใจที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(3) ส่วนเว็บ 2.0 ทีด่ ูน่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่สวนกลับความเกลียดชัง (hate countering หรือสร้าง
“counter speech”) ได้อย่างดีในปัจจุบัน คือ wikipedia ดังจะอภิปรายในหัวข้อถัดไป ในที่นี้ ขอเสนอความเห็น
ที่นา่ จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเช่นกัน hate counteringสำาหรับกรณีประเทศไทยนั้น เว็บ 2.0 ฉบับคลาสิคของไทย
อย่างห้องสนทนาในเว็บพันทิป (pantip.com) น่าจะจัดได้ว่าอยูร่ ะหว่างการเป็นแหล่งแสดงความเกลียดชังกับการ
เป็นสถานที่รับมือ/สวนกลับความเกลียดชังได้พอสมควร83

7. วิกิพีเดีย
7.1. กลุ่มเชิดชูผิวขาว เหยียดผิวสี
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2548 : สมาชิกของเว็บไซต์ Stormfront ผู้เชิดชูชาติพันธุ์ผิวขาว เตรียมตัวจัดขบวน
เดินแถวเข้าสู่เว็บไซต์วิกิพีเดีย ภาษาอังกฤษ เพื่อโหวตไม่ให้มีการลบบทความชื่อ “Jewish Ethnocentrism” ออก
จากเว็บวิกิพีเดียu บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับชื่นชอบของบรรดานักชาตินิยมผิวขาว (white nationalists)
สมาชิกกลุ่ม Stromfront ดำาเนินตามครรลองวัฒนธรรมของวิกพิ ีเดีย โดยตักเตือนสมาชิกคนอื่นๆว่า “คุณต้องให้
เหตุผลออกไปว่า ทำาไมพวกคุณจึงจะโหวตให้รักษาบทความนี้อยู่ต่อไป ทั้งนี้ ไม่จำาเป็นต้องบอกนะ ว่าพวกคุณควร
ทำาเช่นนี้ด้วยท่าทางที่สุภาพ พวกที่ตอ้ งการให้ลบบทความนี้จะตะครุบอะไรก็ตามที่พวกเขาสามารถนำามาใช้ได้ เพื่อ
เป็นข้ออ้างสำาหรับใครก็ตามทีว่ ิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมยิว ว่าเป็นศัตรู [ต่อคนยิว]”84
Stormfront.org เป็นเว็บไซต์และเว็บบอร์ดของกลุ่มเชิดชูผิวขาว (white pride) แห่งแรกและแห่งสำาคัญ
อันเป็นทีร่ วมของทั้งกลุ่มนาซีใหม่ (neo-Nazis), กลุ่มคูคลักแคลนส์ (Ku Klux Klan) กลุ่มสกินเฮดส์ (skinhead)
และกลุ่มเหยียดสีผิวอื่นๆ (ยกเว้นกลุ่ม black supremacist ที่ตั้งขึ้นมาตอบโต้บรรดากลุ่ม white supremacist
ด้วยวิถีแห่งการเหยียดผิวขาวแบบเดียวกัน) เว็บแห่งนี้เป็นที่โด่งดังในบรรดาผู้ที่สนใจเรื่องการเหยียดผิว กลุ่ม
t

ในประเด็นนี้ เคยมีผู้ตั้งคำาถามกับข้าพเจ้าเช่นกันว่า ลักษณะความสั้น/ยาวของเนื้อหาที่เขียนใน web 2.0 แต่ละชนิด เช่น blog
เขียนยาว, comment ใน facebook เป็นต้น ส่งผลให้ความเกลียดชังมีมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร? ข้าพเจ้าค่อนข้างมี
สมมติฐานว่า ข้อความแสดงความเกลียดชังขนาดยาวที่มีการอ้างถึง/ส่งต่อ/สื่อสารไม่กี่ครั้ง จะส่งผลกระทบได้น้อยกว่า
ข้อความขนาดสั้นที่อ้างอิง/ส่งต่อ/สื่อสาร/แพร่กระจายกันเป็นจำานวนมาก เพราะสำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ความเกลียดชังที่เข้มข้น
แต่จำากัดที่ ดูน่าจะอันตรายน้อยกว่าความเกลียดชังที่เจือจางกว่าแต่แพร่กระจายไปทุกหย่อมหญ้า เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าผลกระ
ทบเชิงสังคมต่อผู้ที่ถูกเกลียดชัง อันตรายกว่าเนื้อหาของการถูกเกลียดชัง แต่นี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนตัวที่ยังไม่มีการพิสูจน์
อย่างชัดเจน สมควรที่จะมีผู้ศกึ ษาเพิ่มเติม

u

อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบล่าสุด (8 กุมภาพันธ์ 2555) เมื่อข้าพเจ้าลองค้นคำาว่า “Jewish Ethnocentrism” ใน wikipedia
ภาษาอังกฤษ ปรากฏว่าไม่มีบทความนี้อยู่ในเว็บแห่งนี้แล้ว
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เกลียดชัง (hate group) และโดยเฉพาะกลุ่มเหยียดผิวที่ขึ้นสู่โลกออนไลน์ โดยปกติแล้ว ในเว็บของ Stormfront
แม้จะมีการรักๆใคร่ๆและการพูดคุยเกี่ยวกับสารัตถะในชีวิตประจำาวันของคนผิวขาว แต่เมื่อพูดถึงคนผิวสีแล้ว ใน
เว็บแห่งนี้ก็มักจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของความเกลียดชัง การข่มขู่ และการใช้ความรุนแรงด้วยอำานาจที่เหนือ
กว่า
แต่ในกรณีตวั อย่างข้างต้น กลับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่า กลุ่มนี้กลับตักเตือนสมาชิกให้แสดงความ
มีเหตุมีผลและแสดงออกด้วยท่าทางที่สุภาพ (ซึ่งแตกต่างอย่างยิ่งกลับสิ่งที่เกิดในเว็บ Stromfront เอง) สำาหรับ
ข้าพเจ้าแล้ว ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถมีอำานาจเหนือกว่าคนกลุ่มอื่นๆได้ในเว็บวิกิพี
เดีย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เว็บวิกพิ ีเดียได้ออกแบบระบบทั้งในทางซอฟท์แวร์และในทางธรรมเนียมปฏิบัติให้สมาชิ
กวิกิพีเดียน (wikipedian) ทุกคนมีอำานาจ (ค่อนข้าง) เท่าเทียมกัน และสัมพันธ์กันด้วยกฎเกณฑ์กติกาชุดหนึ่ง ที่
ทำาให้ชุมชนวิกพิ ีเดียนอยู่ร่วมกันได้ไม่วา่ จะเห็นแตกต่างหรือเกลียดชังกันมากเพียงใด และเมื่อเป็นเช่นนี้กลุ่มเชิดชู
ผิวขาวจึงไม่สามารถใช้ความรุนแรงหรืออำานาจอื่นๆที่เหนือกว่า เข้าครอบงำาการตัดสินว่าจะลบหรือไม่ลบบทความ
ดังกล่าวในเว็บไซต์แห่งนี้ได้
หากจะพิจารณาประเด็นเรื่อง “ปัญญาของฝูงชน” นั้น ในบรรดาเว็บ 2.0 ทั้งหลาย (YouTube,
facebook, Twitter, Wikipedia ฯลฯ) ที่เปิดพื้นทีใ่ ห้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีนั้น ดูเหมือน
Wikipedia จะสามารถควบคุมสติและการใช้เหตุผลของการแสดงความคิดเห็นและการผลิตเนื้อหาได้ดีที่สุด เพราะ
ตัวระบบโปรแกรมการจัดการเนื้อหา (content management programing) ถูกออกแบบให้เปิดให้มีการถกเถียง
ตั้งข้อสังเกต ตัง้ คำาถาม และแก้ไขในเนื้อหาบทความทุกบทความที่เขียนลงไปอย่างเสรี เปิดเผย และแสดงต่อ
สาธารณะด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ทุกๆบทความที่ยังมีเนื้อหาไม่ถึงเกณฑ์คุณภาพทีต่ ้องการ ก็จะมีข้อความสั้นๆเตือน
สติผู้อา่ นไว้ตลอดเวลา เช่นว่า ข้อความประโยคนี้ “ยังต้องการงานอ้างอิง” ที่แขวนเอาไว้ท้ายประโยคที่สำาคัญหรือ
บ่งเฉพาะ ซึ่งจำาเป็นต้องมีอา้ งอิง ไม่สามารถเขียนลอยๆได้ หรือบางบทความจะมีเขียนเตือนไว้ตั้งแต่ที่หวั บทความ
ว่า บทความชิ้นนี้ “...ยังขาดคุณภาพ...” “...เขียนเหมือนโฆษณา...” “...เขียนเข้าข้างฝ่ายอเมริกันมากไป...” ฯลฯ
และต่อด้วย “กรุณาช่วยกันพัฒนาบทความนี้ให้ดีขึ้น” เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องทีด่ ีมาก ที่มีการเตือนสติผู้อา่ นอยู่ตลอด
เวลา โดยเฉพาะบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทางการเมือง ศาสนา หรือความขัดแย้ง ประเด็นอ่อนไหวที่ไม่สามารถ
หาข้อตกลงร่วมกันได้ นับเป็นวิธีที่ดีมากวิธีหนึ่ง เพราะเมื่อยังไม่สามารถหาความเห็นพ้องได้ ก็ใช้วธิ ีแสดงออกมาให้
ชัดว่า เนื้อหาส่วนใด หรือส่วนทั้งหมด ยังมีปัญหาหรือข้ออ่อนตรงจุดใด จึงกล่าวได้ว่าน่าจะเป็นระบบและวิธกี ารที่
เป็นธรรมเพียงพอ (fair enough) สำาหรับทุกฝ่าย
วิกพิ ีเดียนั้น กล่าวได้ว่าประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) ตัวแพลทฟอร์ม (platform) ที่ใช้สร้างสารานุกรม
ซึ่งก็คือ เอ็นจิน (engine) และอัลกอริทึม (algorithm) ทางคอมพิวเตอร์ตา่ งๆที่ชว่ ยในการจัดการเนื้อหาดังที่เรา
เห็นกันในหน้าเว็บวิกพิ ีเดีย (2) ตัวเนื้อหาสารานุกรมเอง (3) ชุมชนที่มาสร้างสารานุกรม หรือเรียกกันว่า “วิกิพี
เดียน” (wikipedian) สำาหรับวิกิพีเดียแล้ว โดยเนื้อตัวตั้งแต่แรกเริ่ม ก็มีลักษณะเป็น "โครงการ" (project) ที่
สมาชิกทุกคนมีทิศทาง/เป้าหมายร่วมกัน คือการสร้าง/เก็บรวบรวมความรู้สำาหรับมนุษยชาติ/โลก ซึ่งแตกต่างจาก
เว็บ 2.0 อื่นๆที่เพียงแค่อยากแชร์อะไรก็แชร์ได้ คล้ายกับเมื่อครั้งที่เกิดวิกฤตินำ้าท่วมภาคกลางของไทยเมื่อช่วง
ปลายปี 2554 ทีท่ ุกคนมี "โครงการ" ร่วมกัน ไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไร แต่ทุกคนอยากมาทำา "โครงการ" นี้ร่วม
กัน บรรยากาศของการที่แต่ละคนอยากทำาโครงการร่วมกันนี้เองที่เป็นตัวควบคุมความไม่ชอบขี้หน้ากัน ให้จำาเป็น
ต้องมานั่งคุยกัน แม้จะมีการเหน็บแนมกันบ้างเล็กน้อยก็ตาม85
อันที่จริงแล้ว ในการพัฒนาเนื้อหาสารานุกรมในวิกพิ ีเดียนั้น ไม่ใช่วา่ ไม่มีความขัดแย้งกันเลย ตรงกันข้าม
มีการทะเลาะไม่ชอบขี้หน้ากันอยู่เป็นประจำา เนื่องจากปรัชญาของความเป็นสารานุกรมเสรี จึงเปิดให้ใครก็ได้ที่เป็น
สมาชิก (มี login) สามารถแก้ไขหรือลบทิ้ง เนื้อหา ข้อความ ภาพถ่าย ฯลฯ ที่ใครคนใดคนหนึ่งเขียน/แปะลงไปใน
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หน้าบทความ (article) นั้นๆได้ โดยมีหน้า "พูดคุย" (talk/discussion) แยกออกมาสำาหรับให้ผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้สื่อสารกันว่าเหตุใดจึงแก้ไขเนื้อหาส่วนนั้นๆที่คนอื่นเขียนขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้เขียนคนเดิม
ก็สามารถแก้ไขกลับให้เป็นดังเดิม หรือเป็นไปในทิศทางทีต่ นเองต้องการได้เช่นกัน โดยบอกเหตุผลในหน้า "พูดคุย"
เช่นกัน 86
ด้วยการออกแบบโครงสร้างการพัฒนาเนื้อหาสารานุกรมเสรีเช่นนี้ จึงทำาให้เกิดปรากฏการณ์ "แก้กันไป
แก้กันมา" ระหว่างคนสองคน ทำาให้เกิดการเขม่นกันได้งา่ ย แต่ด้วยเงื่อนไขการวางโครงสร้างอำานาจแบบที่ค่อนข้าง
เท่าเทียมกันมาก ทำาให้เป็นการวางเงื่อนไขว่า ถ้าอยากจะเขียนเนื้อหาข้อความนั้นๆจริงๆ โดยที่คนอื่นยังไม่เห็น
ด้วย ก็จำาเป็นจะต้องอธิบายให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับให้ได้วา่ ทำาไมจึงสมควรเขียนเนื้อหา/ข้อความเช่นนี้ 87
อันเป็นสิ่งเดียวกับที่สมาชิก Stormfront ทำาในกรณีการโหวตลบหรือไม่ลบบทความเรื่อง “Jewish
Ethnocentrism” นั่นเอง
7.2. หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ในเว็บวิกิพีเดีย (ภาษาไทย) : ที่บทความเรื่อง “การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประเทศไทย” ซึ่งเปลี่ยน
ทาง (re-direct) ไปที่บทความชื่อ “ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย” ขึ้นคำาเตือนหลากหลายคำาเตือนไว้
ตัง้ แต่ที่หัวบทความ ดังนี้

วลีในแถวสีส้มของตารางในภาพข้างบนนี้ ล้วนแต่สามารถเชื่อมโยงต่อไปถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตไว้ เพื่ออธิบายเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น วลีที่วา่ “ไม่ถูกต้องแม่นยำา” นั้น ก็สามารถคลิ๊กหาคำา
อธิบายเพิ่มเติมในบทความภาษาอังกฤษชื่อว่า “Accuracy Dispute”v, วลีที่วา่ “แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ” ก็ลิงค์
ต่อไปที่บทความ “Identifying reliable resource”w, วลีที่วา่ “พิสูจน์ยืนยันไม่ได้” ก็สามารถลิงค์ไปดูที่บทความ
v

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Accuracy_dispute

w

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:RS
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“การพิสจู น์ยืนยันได้”x, วลีที่วา่ “มุมมองไม่เป็นกลาง” ก็ลิงค์สู่บทความ “มุมมองที่เป็นกลาง”y เป็นต้น บทความ
หน้าที่ถูกลิงค์ไปดังที่ยกมา 4 ประเด็นข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของ “นโยบายและแนวปฏิบัติ”z ในวิกพิ ีเดีย ที่ใช้
ควบคุมกำากับสภาพความสัมพันธ์ การอยูร่ ่วมกัน และการสือ่ สารปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของสมาชิกชาววิกิ
พีเดียนทุกคนทีอ่ ยู่ในพื้นที่ออนไลน์แห่งนี้ (รวมถึงทุกชาติ/ภาษาที่มวี ิกิพีเดียในภาษานั้นๆอยู่) นอกจากนี้ ในตัว
เนื้อหาของบทความนี้ ก็เต็มไปด้วยแท็ก “ต้องการอ้างอิง” อยูจ่ ำานวนมาก อาทิเช่น
• ภายใต้หัวข้อ “การเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ประโยคแรกที่เขียน
ไว้ว่า “คณาจารย์ผู้เรียกตัวเองว่ากลุ่มนิตริ าษฏร์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ถูกติดแท็ก
(tag) ตัวยก (superscript) ไว้วา่ “[ต้องการอ้างอิง]”
• ภายใต้หัวข้อ “กรณีการถูกจับหรือเลิกจ้างอันเนื่องมาจากการพิมพ์ข้อความในสื่อ
อินเทอร์เน็ต” ได้ทำาบัญชีรายการไว้ 3 กรณี และกรณีที่ 3 เขียนไว้ว่า “กรณีเยาวชนนางสาว
ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ อยู่ระหว่างหลบหนีคดีความ” พร้อมกับติดแท็ก “[ต้องการอ้างอิง]”
• หรือข้อความส่วนที่อ่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดได้ง่าย ดังเช่น “คดีการปราศัยในที่สาธารณะ
ที่ปรากฏในสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่เป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ” ก็มีแท็ค [ต้องการอ้างอิง]
• หรือข้อความเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ YouTube ที่กระทรวงไอซีทีเคยพิจารณาปิดเว็บนี้อย่าง
ถาวรในระยะหนึ่ง ก็ถูกกล่าวถึงไว้โดยมีการอ้างอิงเช่นกัน แต่สว่ นประโยคนั้นมาที่วา่ “ส่วนใน
ปัจจุบันได้ปิดเฉพาะในส่วนที่มีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย เท่านั้นและได้ขอความร่วม
มือห้ามเผยแพร่วดิ ิทัศน์เหล่านี้ภายในประเทศไทย” นั้นก็ถูกติดแท็ก [ต้องการอ้างอิง] เช่นกัน
แท็ก “[ต้องการอ้างอิง]” ทุกจุดนั้น ล้วนแต่ลิงค์ไปถึงบทความทีช่ ื่อว่า “ต้องการอ้างอิง”88 ทั้งสิ้น ซึ่ง
อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า “เพื่อทำาให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดในวิกพิ ีเดียสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ใครก็ตามอาจตั้ง
ข้อสงสัยไปยังข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีแหล่งอ้างอิงได้โดยการเพิ่มป้าย '''{{อ้างอิง}}''' ” ชุมชนแห่งนี้ถือปฏิบัติตอ่ เรื่อง
ความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้ของข้อมูลข่าวสารนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า “เป็นการเตือนให้ผู้อ่านระมัดระวังก่อนที่จะเชื่อ
ข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีการอ้างอิงเหล่านี้” พร้อมกับเขียนไว้ว่า “หากคุณสามารถหาแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและ
สนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้” ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ “โปรดกล้าที่จะแก้ไขและแทนที่แม่แบบ
"อ้างอิง" นี้ด้วยรายละเอียดของแหล่งที่มานั้นให้ชัดเจน” นอกจากนี้ ในกรณีที่ความเห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับการ
เขียนเนื้อหาหรือข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็มีคำาแนะนำาให้ไปสนทนากันในหน้า “อภิปราย” ซึ่งระบบซอฟท์แวร์วิกิ
พีเดียออกแบบไว้ให้ปรากฏเป็นแท็บ (tab) คู่กันอยู่ข้างๆแท็บ “บทความ” เลย ดังทีใ่ นหน้า “ต้องการอ้างอิง”
เขียนไว้ว่า “หากมีใครบางคนติดป้ายการแก้ไขของคุณด้วยแม่แบบ "อ้างอิง" โดยที่คณ
ุ ไม่เห็นด้วย โปรดอภิปราย
aa
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในหน้าอภิปรายของบทความ”
x

http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้

y

http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง

z

http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ

aa

อันที่จริงแล้ว ควรกล่าวไว้ด้วยว่า นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ังกล่าว ทำาให้หลายบทความที่ปรากฏในวิกพิ ีเดียนัน้ หนักแน่น
ชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีความเป็นวิชาการ มากกว่างานเขียนของข้าพเจ้าชิ้นนี้และชิ้นอื่นๆด้วยซำ้า
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“นโยบายและแนวปฏิบัติ” ในพื้นที่เว็บวิกิพีเดียนั้น ถูกพัฒนาขึ้นโดยชุมชนชาววิกพิ ีเดียนเพื่อ “อธิบายวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้อง อธิบายหลักการให้ชดั เจน แก้ไขความขัดแย้ง และอื่นๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการสร้างสารานุกรม
ที่เสรีและเชื่อถือได้ นโยบายทั้งหมดอธิบายมาตรฐานที่ผู้ใช้ควรเดินตาม (โดยอาศัยสามัญสำานึก) ในขณะที่แนว
ปฏิบัติบอกถึงวิธีที่ดที ี่สุดที่จะทำาเช่นนั้นได้”89 ข้อที่น่าสนใจ คือ คำาอธิบายการพยายามจัดตั้งและบังคับใช้กฎกติกา
ต่างๆในวิกิพีเดีย โดยเฉพาะธรรมเนียม “เชือ่ ว่าผู้อื่นมีเจตนาดี” ดังนี้
“วิกิพีเดียพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมอันเป็นมิตรให้กับผู้ที่มีมุมมองเป็นกลาง มีความเป็น
สุภาพชนและเชือ่ ว่าผู้อื่นมีเจตนาดี ปฏิบัตติ ามมติอันเป็นเอกฉันท์ในการอภิปราย และทำางานมุ่งสู่
เป้าหมายในการสร้างสารานุกรมที่เขียนอย่างรอบคอบรัดกุมและมี เนื้อหาครอบคลุมกว้างขวาง โดย
ทัว่ ไปแล้ว หากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายและแนวปฏิบัติ นโยบายควรมาก่อนแนวปฏิบัติเสมอ
แต่บางครั้งขอให้คุณลืมกฎทั้งหมดนี้เสีย ถ้าหากกฎดังกล่าวขัดขวางความพยายามของคุณเพื่อจุด
ประสงค์ในการพัฒนา วิกพิ ีเดีย”90
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ธรรมเนียมดังปรากฏในข้อความข้างต้น เป็นการให้เกียรติในกันและกัน แม้แต่ภายใต้
ความขัดแย้งและน่าจะใช้ได้กระทั่งท่ามกลางความรู้สึกเกลียดชังกันในระหว่างสมาชิกด้วยเช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง
แม้จะเกลียดกัน แต่แต่ละฝ่ายล้วนสามารถเป็น “สุภาพชน” ได้ทั้งสิ้น ในขณะเดียวกัน ความกล้าเสี่ยง “เชือ่ ว่าผู้
อื่นมีเจตนาดี” ก็ยอ่ มจะคุ้มค่ากับการทีจ่ ะทำาให้ชุมชนวิกิพีเดียนแห่งนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ต่อไปภายใต้เป้าหมาย
ใหญ่ร่วมกัน คือ “การสร้างสารานุกรมที่เขียนอย่างรอบคอบรัดกุมและมีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวาง” ธรรมเนียม
ดังกล่าวนี้ กลายมาเป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่ง คือ “Good Faith Collaboration : The Culture of Wikipedia” 91
เลยทีเดียว ab
ab

ควรกล่าวไว้ในที่นี้ดว้ ยว่า แม้ว่าจะมีนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างละเอียดลออเพียงใด พร้อมกับพยายามจัดสร้างระบบความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมพอสมควร แต่พื้นที่สารานุกรมเสรีอย่างวิกิพีเดียนี้ ก็ยังไม่พ้นการถูกปิด
กั้นเซ็นเซอร์อยูด่ ี น่าประหลาดใจอย่างมากที่ ในขณะที่สามารถเข้าถึงได้บทความ “ภูมิพลอดุลยเดช” ในภาษาไทย แต่ในส่วน
ของวิกิพีเดีย ภาษาอังกฤษนั้น บทความชื่อ “Bhumibol Adulyadej” กลับถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งบทความ ด้วยข้อความสี
แดงและสุภาพว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์ที่ท่านต้องการเข้าชมได้ถูกระงับการเผยแพร่ตามคำาสั่งจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (เน้นตัวเข้มตามต้นฉบับ) ข้อมูลเท่าที่ข้าพเจ้าพอจะเข้าถึงได้เกี่ยวกับบทความนี้ คือ มี
ขนาดไฟล์ 125 กิโลไบต์ บทความยาว 16,896 คำา แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 1:02 น. (อนึ่ง ข้าพเจ้าเข้าถึง
บทความนี้โดยใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง ISPขึ้นอยู่กับ UniNet น่าทดลองใช้ ISP ค่ายอื่นเข้าถึงบทความนี้ดู
เช่นกัน)
อย่างไรก็ตาม เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าไปนำาเสนอบทความที่สืบเนื่องจากรายงานชิ้นนี้ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2555 ข้าพเจ้าได้ทดลองเข้าถึงบทความ “Bhumibol Adulyadej” นี้อีกครั้ง ก็ปรากฏว่าสามารถ
เข้าถึงได้ทั้งบทความตามปกติ ไม่มีปัญหาอะไร การพิจารณาค้นหาว่าเนื้อหาส่วนใดของบทความภาษาอังกฤษชิ้นนี้ที่ทำาให้ถูก
เซ็นเซอร์เมื่อเข้าถึงจากเมืองไทย เป็นเรื่องไม่ง่าย แต่หากพิจารณาจากสารบัญของบทความนี้แล้ว เนื้อหาส่วนที่ค่อนข้างสุ่ม
เสี่ยงและละเอียดอ่อนต่อการรับรู้ รวมถึงอาจ “กระทบความรู้สึกคนไทย” น่าจะได้แก่หัวข้อเช่น
หัวข้อที่ 4) Role in Thai politics มีหัวข้อย่อย ได้แก่ 4.1) Plaek Pibulsonggram era 4.2) Sarit Dhanarajata
era 4.3) Thanom Kittikachorn era and short democratic phase 4.4) Prem Tinsulanond era 4.5) Crisis of
1992 4.6) 2003 War on Drugs 4.7) Crisis of 2005–2006 and the September 2006 coup ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
4.7.1) Background to the coup 4.7.2) The coup 4.7.3) After the coup 4.7.4) 2008 crisis
หรือโดยเฉพาะหัวข้อที่ 5) Royal powers 5.1) Constitutional powers 5.2) Network monarchy and
extraconstitutional powers หรืออย่างหัวข้อที่ละเอียดอ่อนขึ้นอีกในหัวข้อที่ 10) Wealth และ 11) Lèse majesté โดยมี
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อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้รว่ มเขียนเนื้อหา ซึ่งเขียนด้วยความรู้สกึ สนุกและอยากร่วมสร้างโปรเจคต์
ความรู้ของมนุษยชาติด้วยแล้วนั้น การที่ใครก็สามารถตั้งคำาถาม แก้ไข ลบทิ้ง ข้อความใดๆก็ได้นั้น เป็นอุปสรรค
ระดับหนึ่งเช่นกัน ดังที่ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ซึ่งเคยเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการร่วมเขียนบทความในเว็บวิกพิ ีเดีย
ภาษาไทย ด้วยชื่อผู้ใช้ว่า “Bact”92 จนได้เป็นหนึ่งใน “ผูด้ ูแลระบบ” ในระหว่างปี 2547-255193 สะท้อนความ
รู้สึกให้ฟังว่า
“ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ ทำาให้ระยะหลังเกิดความรู้สกึ เบื่อเซ็งขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าความ
รู้สึกอยากเขียน จึงเลิกเขียนไป เพราะมักประสบกับการตั้งคำาถามตรวจสอบและจับผิดในเรื่องหยุมๆ
หยิมๆ เช่น ข้อความนี้อ้างอิงจากที่ไหน? เป็นต้น โดยเฉพาะหน้าเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะและเป็นที่
ถกเถียงยังไม่ลงตัว เช่น หน้าเกี่ยวกับ "ทักษิณ ชินวัตร" เป็นต้น ก็จะเต็มไปด้วยคำาถามหยุมหยิม
จำานวนมาก อันเป็นเทคนิคที่ใช้กันมากสำาหรับสมาชิกทีต่ ้องการเอาข้อความบางข้อความที่ไม่
ต้องการออกไปจากหน้านั้นๆของวิกพิ ีเดีย เช่น ในหน้าเกี่ยวกับ "ปรีดี พนมยงค์" เป็นต้น ในส่วนของ
ข้อความทีว่ ่า "ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์" มีการ "แท็ก" (tag) และตั้งคำาถามตรงคำาว่า
"ศาสตราจารย์" ว่าอ้างอิงจากที่ใด? เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ที่อยากเขียนเกี่ยวกับหน้านั้นหรือ
ข้อความบางส่วนในหน้านั้นจริงๆ จำาเป็นต้องแก้ไขตามจุดต่างๆมากมายที่ถูกตั้งคำาถาม ไม่เช่นนั้น
อาจถูกลบส่วนนั้นทั้งหมดได้ ปรากฏการณ์ทำานองนี้ทำาให้ความรู้สกึ สนุกที่ได้เขียนหดหายไป หลง
เหลือเพียงความรู้สกึ เป็นภาระ (burden)” 94
กระนั้นก็ตาม ช่วงที่สมาชิกชาววิกิพีเดียนอยากเขียนบทความนั้นๆจริงๆแล้ว โครงสร้างอำานาจในชุมชน
แห่งนี้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบการผลิตข้อมูลเนื้อหาที่ถูกออกแบบไว้ในเว็บวิกพิ ีเดียแห่งนี้ ทำาให้ผู้เขียน
แต่ละคนจะต้องคิดทบทวนไตร่ตรองให้มากๆ เพราะมีผู้เขียน/สมาชิกคนอื่นคอยอ่าน ตรวจสอบ สนทนาอยู่ดว้ ย
ตลอดเวลา อาทิตย์ ตั้งข้อสังเกตต่อเรื่องนีว้ ่า “ด้วยวิธกี ารดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะในส่วนทีต่ ้องอธิบายให้คนอื่น
ยอมรับให้ได้ว่าทำาไมจึงต้องเขียนเช่นนี้นั้น ทำาให้ผู้เขียนบางคนรู้สึกว่าเท่ากับเป็นการทำาความเข้าใจตัวเอง”95 แต่
สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ระบบที่ถูกออกแบบไว้อย่างนี้ดี ทำาให้แม้สมาชิกชาววิกิพีเดียนจะมีความโกรธแค้นเกลียดชังกัน
มากน้อยเพียงใด แต่ก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้และร่วมกันแสดง “ปัญญาของฝูงชน” ออกมาเป็น “ความรู้ของ
มนุษยชาติ” ผ่านการพูด/เขียนถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้ในระดับที่ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่
สำาคัญประการหนึ่งของการคิดถึงระบบที่ใช้รับมือกับความเกลียดชังได้โดยไม่ต้องมุ่งโจมตีตอบโต้ หรือปิดกั้น
เซ็นเซอร์ความเกลียดชังนั้นๆให้หายไป แต่หาทางให้มีการแสดงออกในรูปแบบที่ยอมรับกันได้
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ผู้ใช้ wikipedia ส่วนใหญ่มักเป็น “ผู้บริโภค” มีเป้าหมายเพื่อเข้ามานำา
ข้อมูล/บทความไปใช้ มากกว่าที่จะเป็น “ผู้ผลิต” หรือเข้ามาเขียน/แก้ไขบทความ ac สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว นั่นไม่น่า
จะเป็นปัญหามากนัก เพราะประเด็นที่เรากำาลังเน้นความสนใจอยู่ คือ การแสดงออก ไม่ใช่การรับรู้ ซึ่งจะเป็นเรื่อง
หัวข้อย่อย คือ 11.1) Scope of the law 11.2) Political use of the lèse majesté law 11.3) Insults to Bhumibol's
image 11.4) Internet blocking measures และหัวข้อที่น่าจะละเอียดอ่อนที่สุดหัวข้อหนึ่ง คือ 13) Succession to the
throne
คาดหมายได้ว่าบทความภาษาอังกฤษชิ้นนี้ สามารถเข้าถึงได้จากประเทศอื่นๆทั้งหมดที่ไม่ใช่ประเทศไทย หรือไม่ได้
ถูกร้องขอให้เซ็นเซอร์จากประเทศไทย (รวมถึงสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์ ที่กลุ่ม ThaiNetizen เคยเผย
แพร่ไว้) กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะ “กระทบความรู้สึกคนไทย” มากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนที่อยู่ใน
ประเทศอื่นสามารถรับรู้และร่วมถกเถียงแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาเรื่องราวเกี่ยวบุคคลที่เป็นที่รักที่สุดของคนไทย ในขณะที่คนที่
อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถรับรู้และมีส่วนร่วมเขียนได้
ac

ขอขอบคุณ ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล สำาหรับข้อสังเกตในประเด็นนี้
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ที่ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ดังนั้น ตราบใดทีก่ ารแสดงออกซึ่งความเกลียดชังสามารถถูกควบคุมหรือแปลงเปลี่ยนใน
อยูใ่ นรูปที่ไม่ทำาร้ายใคร และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ดังที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมแบบ wikipedia นั้น
ระบบการสื่อสารที่ให้อำานาจผู้ใช้ค่อนข้างเท่าเทียมกันเช่นนี้ ก็ยังคงถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจทีจ่ ะนำามาประยุกต์ใช้
รับมือกับความเกลียดชังดังที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยในปัจจุบัน

8. “วิกิ” นานาชนิด & การจัดโซนนิ่ง
แม้วกิ ิพีเดียจะถือเป็นตัวอย่างสำาหรับการรับมือความเกลียดชังได้ดี แต่ทวี่ ิกพิ ีเดียสามารถทำาให้เช่นนี้ เพ
ราะวิกิพีเดียตั้งเป้าหมายให้ตวั เองเป็น “สารานุกรม” ซึ่งมีกฎกติกากำากับอยู่ระดับหนึ่ง (ซึ่งเป็นชุดกติกาที่ค่อนข้าง
ใหญ่มาทีเดียว) ไม่ได้เปิดอิสระให้ผลิตเนื้อหาแบบใดก็ได้เหมือนเว็บ 2.0 ชนิดอื่นๆ (โดยเฉพาะ facebook และ
YouTube) ซึ่งมักวางไว้เพียงที่ขั้นตำ่าสุดว่าต้องไม่ส่งเสริมความรุนแรง (แต่ก็ไม่แน่ว่าจะทำาได้เสมอไป) แต่ตวั อย่าง
ของวิกพิ ีเดียยังมีจดุ อ่อนอยู่ กล่าวคือ ใช่วา่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนจะเข้าไปที่วิกพิ ีเดีย และใช่ว่าทุกคนอยากจะ
เขียนบทความหรือผลิตเนื้อหา หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นวิชาการ มีเหตุมีผลตลอดเวลา จริงอยู่ทวี่ ิกิพีเดียหา
ทางให้ความเกลียดชังได้แสดงออกในแนวทางที่สุภาพ มีเหตุมีผลได้ แต่จะทำาอย่างไร ในกรณีที่ผู้คนอยาก
แสดงออกซึ่งอารมณ์ดิบๆเถื่อนๆหรือการแสดงออกอย่างไม่เป็นวิชาการให้ปรากฏ สำาหรับวิกพิ ีเดียนั้น ด้วยเหตุที่
วางตัวให้เป็นสารานุกรม ทำาให้มิตดิ ้านอื่นๆ เช่น มิติเชิงอารมณ์ความรู้สึก มิติสนุกสบาย มิติแบบ folk บ้านๆ หรือ
แม้แต่อารมณ์เกรี้ยวกราด โกรธแค้น เกลียดชัง เป็นต้น ไม่มีที่ยืนอยู่มากนักในพื้นที่เว็บวิกพิ ีเดียแห่งนี้ ดังที่เราได้
พิจารณากันในเรื่อง “ท่าทีต่อความเกลียดชัง” กันมาแล้ว ว่า ความเกลียดชังไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยตัวมันเอง เราก็
อาจใช้อารมณ์ความเกลียดชังให้เป็นฐานในการพัฒนาตนเอง (จะเป็นพัฒนาความเป็นพลเมือง วุฒิภาวะ การคิด
เองเป็น หรือพุทธิปัญญา ก็แล้วแต่) ได้เช่นกัน
ประเด็นที่น่าคิดต่อ ก็คือ เรื่องที่พชิ ญ์ พงษ์สวัสดิ์ เคยกล่าวไว้วา่ แม้แต่ในพื้นที่ที่มืดที่สดุ บนไซเบอร์ อย่าง
เว็บบอร์ดหลุดโลก ก็ยังต้องมีการวางกติกากัน96 ดังนั้น ที่น่าสนใจเรียนรู้และพิจารณาเพิ่มเติมต่อจากตัวอย่างของ
วิกิพีเดีย คือ การตั้งกฎกติกาที่เหมาะสมกับบุคลิก/เป้าหมายของพื้นที่นั้นๆมากกว่า กล่าวคือ เราอาจจัดตั้งพื้นที่
ไซเบอร์แห่งอื่นๆที่มีบุคลิกหลากหลายชนิดได้มากกว่าแบบของวิกิพีเดีย เช่น อาจวางเป้าหมายไว้ให้เว็บหนึ่งๆเป็น
พืน้ ที่แห่งการสร้างสรรค์ มีมิติบ้านๆ ไม่จำาเป็นต้องมีมาตรฐานเหมือน “ผูด้ ี” ทั้งหลายอันเป็นคำาที่มกั นำามาใช้อ้าง
แย้งกลุ่มคนที่สนับสนุนให้สื่อสารกันด้วยความสุภาพ แต่ก็สามารถมีกฎกติกาบางอย่างร่วมกันในชุมชนนั้นๆได้
อยูด่ ีเช่นกัน ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่กลุ่มผู้บุกเบิก “พืน้ ที่ชุมชนไซเบอร์” แห่งนั้น จะต้องขบคิดให้ลึก กล่าวอีกนัย
หนึ่ง นโยบายหลักของกลุ่มผู้วางระบบ น่าจะต้องเป็นการจำากัด (limit) พฤติกรรมบางอย่างไม่ให้เกินเลย แต่ไม่ใช่
ปิดกั้น (censor) ไปทั้งหมด ซึ่งก็เป็นเรื่องไม่งา่ ยเช่นกันที่จะหาเส้นแบ่งระหว่างทั้งสองอย่างนี้
ปัญหาใหญ่ของวิกิพีเดีย คือ เรื่องความเป็นวิชาการ “แห้งๆ” มีแต่เหตุผลล้วนๆ และข้อเท็จจริงจืดๆ
เท่านั้น แต่เว็บวิกิพีเดียก็แก้จุดอ่อนตัวเองได้ดี โดยเชื่อมโยงกับพื้นที่เฉพาะแห่งอื่นๆ เช่น เว็บ “ไร้สาระนุกรม”
(Uncyclopedia) และเว็บลักษณะอื่นๆที่กรองเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่สารานุกรมออกไป เช่น Wikisource สำาหรับเก็บ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ไม่ควรแก้ไข; Wikinews ที่เก็บข่าว จะได้ไม่ทำาให้สารานุกรมกลายเป็น “กฤติภาค” ไปเสีย;
Wikiquote; Wiki อื่นๆอีกมาก
การจัดแยกประเภทเป็นวิกิตา่ งๆ และUncyclopedia ดังกล่าวนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจและต้องใคร่ครวญกัน
อยู่ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก เป็นการเตือนสติผู้อ่าน หรือผูอ้ ่านย่อมตระหนักรู้ไปโดยปริยาย ว่า ตนเอง
กำาลังจะเข้าไปสู่พื้นที่ชนิดใด และควรเสพข้อมูลอย่างมีความตระหนักรู้อย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง วิธีการนี้ คือ ไม่ได้
ปฏิเสธอารมณ์หรือมิตใิ ดมิติหนึ่งของมนุษย์ไปเสียทั้งหมด ไม่ได้ปฏิเสธความเกลียดชัง หรืออารมณ์ดา้ นลบอื่นๆ แต่
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หาที่ทางที่อยู่ที่ “เหมาะสม” ให้ คล้ายกับกรณีการเลี้ยงเด็ก ที่มกั มี “ห้องแห่งความรก” เพื่อให้เด็กได้ใช้พลังอัน
มากมายทั้งในทางกายภาพ ในทางการเรียนรู้ และในทางจินตนาการ ของตัวเองอย่างเต็มที่ ไม่ถูกปิดกั้นการพัฒนา
ตัวเองไว้ดว้ ย “ความเป็นระเบียบ”
หรืออีกตัวอย่าง คือ หลายปีมาแล้ว มีโฆษณาของไทยอยู่ชิ้นหนึ่ง ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการเดิน
อย่างเซื่องๆสุภาพ ไปที่เคาน์เตอร์ จ่ายเงิน รับชุดจานหนึ่งตั้ง แล้วเดินไปอีกมุมหนึ่งของห้อง ซึ่งมีลักษณะเป็น
ช่องๆลู่ๆคล้ายสนามยิงปืน และมีคนๆปฏิบัติการอยู่ก่อนแล้ว จากนั้น ชายคนนี้ก็ปลดปล่อยอารมณ์ พลิกเปลี่ยน
จากความสุภาพนิ่งๆ กลายมาเป็นผู้ที่เกรี้ยวกราด ก้าวร้าว คว้าจานขึ้นมาทีละใบ แล้วขว้างไปที่กำาแพงอีกด้านหนึ่ง
ของลู่ที่ตนเองยืนอยู่ ห้องสำาหรับให้บริการ “ขว้างจานแตก” ดังในโฆษณาชิ้นนี้ คือ ห้องแห่งการปลดปล่อย
อารมณ์ที่รุนแรง และเป็นที่รู้กันว่าเมื่อเข้ามาในห้องนี้แล้ว จะมีธรรมเนียมปฏิบัติและเรื่องที่ควร/ไม่ควรคาดหวัง
จากห้องแห่งนี้อย่างไร และเมื่อออกจากห้องแห่งนี้ไปแล้ว ก็จะเข้าสูธ่ รรมเนียมปฏิบตั ิและโครงสร้างความคาดหวัง
ที่กำากับพฤติกรรมภายนอกของมนุษย์อีกชุดหนึ่ง
วิธีคิดทำานองนี้ เรียกได้อกี อย่างว่า “การจัดโซนนิ่ง” แยกแยะเนื้อหาออกเป็นหลากหลายประเภท สำาหรับ
แต่ละคนที่จะเข้าอ่าน/เสพ และแต่ละโซนมีกฎกติกามารยาทแตกต่างกันไป วิธีคิดนี้มองในอีกแง่หนึ่ง ก็เหมือนกับ
การแปะแท็คตัวยกในวิกิพีเดียอีกแบบหนึ่ง แต่เป็นการจัดการในระดับทั้งชิ้นงาน (ของวิกิพีเดียละเอียดกว่า เพราะ
มีทั้งระดับบทความและระดับเป็นคำาๆประโยคๆ) ที่เป็นการเตือนสติผู้คนอีกแบบเช่นกัน ว่ากำาลังจะเข้าไปสู่ดินแดน
ใด และโปรดใช้วจิ ารณญาณของตัวเองให้ดี ตามแบบที่กลุ่มคนที่สนับสนุนเว็บ 2.0, นักข่าวพลเมือง อย่างที่
บรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไท (prachatai.com) มักกล่าวถึงอยู่ทุกที
ประการทีส่ อง ใครจัดโซน? ใครมอนิเตอร์? เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องคิดให้ชัดเจนเรื่อง “ใคร” และ
“กระบวนชนิดใด” ที่เป็นผู้กำาหนดและติดตามมอนิเตอร์เขตการโซนนิ่ง และ “ความเหมาะสม” ของเนื้อหาแต่ละ
ชนิด? มีสว่ นร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย มี “ความถูกต้อง” ที่เห็นร่วมกัน มากน้อยเพียงใด ไม่เช่นนั้น ย่อมหนี
ไม่พ้น การเซ็นเซอร์โดยการโซนนิ่ง จากผู้เผด็จอำานาจคนหนึ่งๆ/กลุ่มหนึ่งๆ ไปได้ สำาหรับประเด็นนี้ ในกรณี
wikipedia นั้น ความริเริ่มในการเปิดโครงการใหม่ๆ (อย่าง Wikinews, Wikidictionary, Wikisource,
Wikiquoteฯลฯ) นั้น น่าจะเริ่มมาจากชุมชนวิกิพีเดียนด้วยกันเอง ตัวอย่างเช่น จำาเป็นต้องเขียนโดยใช้คำาศัพท์
ใหม่ๆ สมาชิกคนอื่นๆก็จะแย้งได้ว่าคำาศัพท์คำานี้ยังไม่มีในพจนานุกรม เมื่อมีอุปสงค์เช่นนี้มากๆเข้า ทำาให้มูลนิธิวกิ ิ
มีเดีย (wikimedia) เปิดโครงการใหม่ขึ้นเป็น Wikidictionary เป็นต้น97
กระบวนการโซนนิ่งลักษณะนี้ คล้ายการจัดเรตรายการโทรทัศน์ ภาพยนต์ หรือสือ่ อื่นๆแต่ละประเภท ซึ่ง
ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันกับผู้ไม่เห็นด้วยกับการจัดเรต เพราะประเด็นปกติของผู้ไม่เห็นด้วยกับการจัดเรต คือ ใครเป็น
ผู้จัดเรต? และใครเป็นผู้ตดิ ตามดูแลตรวจสอบ? แต่ไม่ได้คา้ นไปเสียทีเดียวว่าไม่ควรมีการจัดเรต ดังนั้น จึงเป็นไปได้
ว่าอาจให้มีการจัดเรต/แบ่งโซนเว็บได้ โดยอาศัย “ปัญญาของฝูงชน” เป็นตัวช่วยจัดตั้งเกณฑ์และในการติดตาม
ตรวจสอบ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการพยายามเก็บกดปิดกั้นให้ใครหรือความคิดเห็นชนิดใดหายไป แต่เป็นการตรวจสอบว่า
แต่ละแห่งอยู่ในร่องในรอยตามเกณฑ์ที่ตัวเองประกาศไว้หรือไม่ ถ้าไม่ ก็นา่ จะขอให้เปลี่ยนไปอยู่อีกโซนหนึ่ง หรือ
อีกเรตหนึ่งได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็เพื่อเป็นการเตือนสติผู้อา่ นเท่านั้น ว่าเนื้อหาทีก่ ำาลังจะเสพนั้น อยูใ่ นโซนใด ไม่ได้
เน้นปิดกั้น เซ็นเซอร์ หรือจำากัดให้เนื้อหาชนิดใดชนิดหนึ่งหายไป กระบวนการติดตามตรวจสอบดังกล่าวนี้ ใช้กัน
อยู่เป็นเรื่องปกติใน wikipedia ที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทีใ่ ส่ลงไปได้อยู่ตลอดเวลา
และมีการตรวจสอบจริงกันอยู่ตลอดเวลา จนถึงขั้นมีการอ้างว่าเนื้อหาสารานุกรมใน wikipedia มีความผิดพลาด
น้อยมากถึงระดับที่ไม่ต่างไปจากสารานุกรม Britainica เลยทีเดียว
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ประการที่สาม พื้นที่ข้ามโซน/พื้นที่แห่งความบังเอิญ ในยุคที่พูดกันถึงความจำาเป็นของการเรียนรู้ข้าม
สาขาวิชานั้น การทำาโซนนิ่งอาจเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เกิดการสนทนาในเนื้อหาของสารานุกรมชนิดข้ามโซนกันได้
facebook มีข้อได้เปรียบในเรื่องนี้ เพราะหลายครั้ง ลักษณะของการป้อนข่าวสารหรือข้อความของ “เพื่อน” มาสู่
หน้าวอลล์ (Wall) ของเราโดยอัตโนมัติ (auto-feed news) ทำาให้ผู้ใช้คนหนึ่งอาจได้รู้เรื่องที่ไม่ได้อยากรู้ แต่เมื่อรู้
แล้วก็เป็นประโยชน์กับตนเอง (และหลายครั้งก็เป็นโทษ ดังทีก่ ล่าวถึงในช่วงต้นของรายงานชิ้นนี)้ และหลายครั้ง
เกิดเป็นสายโซ่แห่งความบังเอิญ (surprising chain) 98
กล่าวอุปมาในอีกลักษณะหนึ่ง คือ กรณีการแบ่งเมืองเป็นโซนต่างๆนั้น ถ้าเป็นโซนไฮด์ปาร์คที่สามารถให้
คนไปพูดได้ทุกเรื่อง แต่หากมีเฉพาะเพียงผูพ้ ูด ไม่มีผู้ฟัง โซนไฮด์ปาร์คนั้นก็เท่ากับไร้ประโยชน์ ในทางกลับกัน หาก
ไปพูดในพื้นที่โซนที่มีการใช้ผสมผสาน (mixed used) ที่มที ั้งพ่อค้าแม่ขาย นักธุรกิจ นักศึกษา นักท่องเที่ยว ฯลฯ
อยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน ก็อาจทำาให้คนบางคนในพื้นที่เหล่านี้ได้พบเรื่องบังเอิญที่มีประโยชน์ ก็เป็นได้ ดุจเดียวกับใน
ทฤษฎีววิ ัฒนาการในสาขาชีววิทยา ทีก่ ล่าวว่าการผ่าเหล่า (mutation) ก่อให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ชนิดใหม่ๆขึ้น
และทำาให้สิ่งมีชีวิตสามารถมีวิวัฒนาการได้มาจนปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในทางตรงข้าม หากเป็นห้องสมุดที่ไม่มีการ
จัดหมวดหมู่ หนังสือทุกประเภทวางเรียงอยู่ในชั้นเดียวกันทั้งหมด นักอ่านคงไม่พบกับอุปสรรคไม่ใช่น้อยในการ
เข้าไปอ่านหนังสือ ดังนั้น จึงจำาเป็นที่จะต้องมีวธิ ีการหรือกลไกที่ช่วยเอื้อให้ทั้งที่มีการจัดระเบียบโซนนิ่ง และก็ยัง
คงลักษณะการคุยกันข้ามโซนสามารถเป็นไปได้อยู่99
คำาตอบหนึ่งต่อการจัดโซนสิ่งต่างๆโดยที่ยังให้มีพื้นที่สำาหรับ “ความบังเอิญ” นี้ อาจใช้หลักการของสองผู้
สร้างกูเกิ้ล (Google) มาประยุกต์ได้ เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า กูเกิ้ลเป็นบริษัทหน้าใหม่ผู้สร้างนวัตกรรมมากมายใน
วงการไอทีและอินเทอร์เน็ตที่เพิ่งแจ้งเกิดได้ไม่ถึง 20 ปี แต่สามารถใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ใหม่ๆ แปลงเป็น
สินค้าและบริการด้านสารสนเทศนานับประการ จนประสบความสำาเร็จเทียบชั้น (หรือแซงหน้า) กับบริษทั ยักษ์
ใหญ่รุ่นเก่าอย่างไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็ว หลักเบื้องต้นในการทำางานของพนักงานบริษัทกูเกิ้ลนี้
ไม่ต่างกับบริษัททั่วไป คือ ต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำางานให้กับบริษัทอย่างคงเส้นคงวา แต่หลัก
สำาคัญที่น่าสนใจของพนักงานกูเกิ้ล คือ ในแต่ละสัปดาห์ ให้สามารถใช้เวลา 20% ของงานทั้งหมดไปค้นคว้าเรื่องที่
เป็นความสนใจส่วนตัว100 และด้วยพื้นที่ 20% นี้เองที่น่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ให้พนักงานหลายคน รวม
ทั้งผู้บริหารของกูเกิ้ลได้พบกับไอเดียใหม่ๆที่นำามาใช้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้กับบริษัทและสร้างความเปลี่ยนแป
ลงใหม่ๆให้กับโลกยุคข้อมูลข่าวสารได้เสมอมา
ดังนั้น เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาโจทย์การโซนนิ่งที่ยังเหลือพื้นที่ให้กับ “ความบังเอิญ” แล้ว ก็เป็นไปได้วา่
เราอาจใช้หลักการ 20% มาประยุกต์ได้ เป็นอย่างน้อย 2 รูปแบบ กล่าวคือ (1) ในจัดโซนหนึ่งๆ อาจอนุญาตให้มี
เรื่องราวที่ไม่สอดคล้องกับโซนนั้นๆอยู่ราว 20% ของเนื้อหาทั้งหมดได้ หรือ (2) ในบรรดาการแบ่งโซนเป็นพื้นที่
ต่างๆ ให้มีโซนที่ผสมผสานทุกเรือ่ งไม่จำากัดประเภทเนื้อหาอยู่เป็นสัดส่วนราว 20% ส่วนโซนว่าด้วยเรื่องราวที่
จำากัดหัวข้อหนึ่งๆนั้น มีสดั ส่วนราว 80%
ลักษณะการเปิดให้มีพื้นที่ "อื่นๆ" นอกเหนือไปจากพื้นที่ "หลัก" ที่เป็นบุคลิก/วัตถุประสงค์ของพื้นที่
ทั้งหมดนี้ ยังคล้ายกับการทำางานของหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆของโลกอย่าง The Guadian หรือ New York Time ทีจ่ ะ
มีตำาแหน่งภัณฑารักษ์ (curator) ทำาหน้าที่สำารวจtwitter, facebook, หรือเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อเขียนเนื้อหาเรือ่ งราว
ในลักษณะที่คอลัมนิสต์ประจำาของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น จะไม่เขียนอย่างแน่นอน เพื่อให้มี "เรื่องราว อื่นๆ" และ
"มุมมองที่หลากลาย" ไปกว่าเรื่องราวปกติ สอดแทรกอยูใ่ นหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆด้วยเช่นกัน 101
ข้อพิจารณาประการสุดท้าย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างโซนแต่ละโซน ผู้คนที่อยู่ในแต่ละโซนควรจะมี
ท่าทีต่ออีกโซนหนึ่งอย่างไร ให้เป็นไปในเชิงบวก? เป็นไปได้แน่นอนและมักเกิดขึ้นส่วนใหญ่ ที่สมาชิกแต่ละโซนหรือ
แต่ละชุมชนมักคิดว่าโซนที่เราอยู่ จะดีกว่าโซนของคนอื่น ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง เช่น อาจคิดว่าพื้นที่สารานุกรมเสรี
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อย่างวิกิพีเดีย ย่อมดีกว่าพื้นที่ไร้สารานุกรมอย่าง Uncyclopedia เป็นต้น การแยกโซนนี้น่าจะจำาเป็นต้องมีหลัก
กำากับไว้ดว้ ยว่า สำาหรับผู้คนที่รสนิยม เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการเสพรับข้อมูลแตกต่างกันไป ไม่ได้แปลว่า
ใครเจ๋งหรือสำาคัญกว่าใคร และข้อสำาคัญอีกประการ คือ เรื่องราวที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในโซนหรือชุมชน
นั้นๆ ไม่ใช่เรื่องเดียวในชีวิต หรือเรือ่ งที่สำาคัญที่สดุ ที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจตลอดเวลา แต่ชวี ิตยังมีมติ ิอื่นๆอีก
มากมาย และยังเรื่องราวอื่นๆอีกหลากหลายสไตล์ที่คนอื่นๆก็เห็นว่าสำาคัญเช่นกัน เพราะไม่เช่นนั้น โซนนิ่งจะกลับ
กลายเป็นตัวแบ่งแยกชุมชนสังคมเองเสีย ดังที่เกิดกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยที่เลือกรับฟังเฉพาะสิ่งทีต่ ัวเองเชื่อและ
อยากฟัง และแต่ละคน แต่ละฝ่าย ล้วนมีโซนเฉพาะของตนเองให้ได้คบค้ากัน และมักไม่คดิ ว่าเรื่องราว วิธีคดิ วิธี
อธิบาย คุณค่า ความเชื่อ ฯลฯ ของผู้คนในอีกฟากฝ่ายหนึ่งสำาคัญและควรได้รับการเคารพ
อย่างไรก็ตาม จะทำาตามสิ่งที่เสนอในที่นี้ทั้งสี่ประการได้ จำาเป็นที่ทุกฝ่ายหรืออย่างน้อยคนส่วนใหญ่
ตระหนักร่วมกันเสียก่อนว่า แม้การแสดงความเกลียดชังจะไม่ใช่ปัญหาเสียทีเดียว แต่การแสดงออกซึ่งความเกลียด
ชังทางการเมืองในโลกออนไลน์อย่างหลากล้น เอ่อท้นไปทั่วทุกแห่งหนนั้น เป็นปัญหาที่นา่ จะจำาเป็นต้องช่วยกันหา
ทางรับมือ

9. การป่วนทางวัฒนธรรม
ดังได้กล่าวแล้วว่า จุดอ่อนของวิกพิ ีเดีย (หากไม่นับความเชื่อมโยงกับ Uncyclopedia) คือ การมีพื้นที่ให้
เฉพาะกับความเป็นวิชาการ “แห้งๆ” และข้อเท็จจริง “จืดๆ” ไม่สามารถหาพื้นที่ให้ “ความตลกขำาขัน” อยู่ได้
วิธีรับมือกับความเกลียดชังอีกรูปแบบหนึ่งที่มีที่ทางให้กับความขบขันอย่างชัดเจน น่าจะได้แก่ การใช้สิ่งที่เรียกว่า
“การป่วนทางวัฒนธรรม” (culture jamming) ในการแฮ็คความหมายของสัญลักษณ์หนึ่งๆที่เป็นเป้าโจมตี หรือ
สัญลักษณ์ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยตรง โดยเปลี่ยนความหมายของสิ่งนั้นให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขัน
ไปเสีย ในต่างประเทศ ก็เคยมีปฏิบัติการทำานองนี้มากมาย ทั้งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความเกลียดชัง เช่น การรณงค์
Lauge It Off ในแอฟริกาใต้, ปฏิบัติการต่างๆของกลุ่ม The Yes Men ในหลายประเทศ, ปฏิบัติการระเบิดกูเกิ้ล
(Google Bombing) ในอินเดีย เป็นต้น และที่เกี่ยวกับเรื่องความเกลียดชังโดยตรง อย่างปฏิบัติการของ Princess
Hijab ในปารีส เป็นต้น ad สำาหรับในประเทศไทยและในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองของไทย ก็มีการใช้
แท็คติคการป่วนทางวัฒนธรรมในการรับมือกับ หรือในฐานะทางเลือกการแสดงออกแทนการความเกลียดชัง อย่าง
น้อย 2 กรณีด้วยกัน กรณีแรก คือ กรณีป้ายโหวตโนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อันเป็นประเด็นโด่ง
ดังในช่วงหาเสียงเลือกตั้งก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 กรณีที่สอง คือ “พรรคเพื่อเธอ” อันเป็นเฟสบุ๊คกรุ๊ปที่ตั้ง
ขึ้นในช่วงเดียวกันและได้รับความนิยมอย่างสูง
9.1. พรรคเพื่อเธอ & ป้ายโหวตโน
เว็บไซต์เฟสบุ๊ค ก่อนวันเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 : ท่ามกลางบรรยากาศการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
โดยมีพรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิป้ตย์ พรรคภูมิใจไทย ฯลฯ ลงสมัครรับเลือกตั้ง และ
ท่ามกลางบรรยากาศความเกลียดชังร้าวลึกแบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย โดยเสมือนว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงและพรรคเพือ่ ไทย
อยู่ปีกหนึ่ง กลุ่มคนเสื้อเหลืองอยู่อีกปีกหนึ่ง กลุ่มสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อยูอ่ ีกปีกหนึ่ง เฟสบุ๊คเป็นพื้นที่
ไซเบอร์สำาคัญแห่งหนึ่งในการรณรงค์หาเสียง พรรคการเมือง และกลุ่มเสื้อเหลือง เสื้อแดง ล้วนพากันขึ้นมาอยู่ใน
ad

ดูตัวอย่างเหล่านี้และการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้จากรายงานวิจัยปีที่หนึ่งของโครงการวิจัยชิ้นนี้ Hate Speech
และข้อมูลที่อันตราย : ทางเลือกวิธีตอบโต้ทางการเมือง” (Hate Speech & Harmful Information : Alternatives for
Political Response) ซึ่งเป็น [http://chaisuk.wordpress.com/2011/06/16/hate-speech-full-report/] หน้า 36-50
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พืน้ ที่แห่งนี้ เพื่อรณรงค์ เชิญชวน รวมทั้งจิกกัด หำ้าหั่น ถึงขั้นด่าทอฝ่ายตรงข้ามชนิด
หยาบคายและเต็มไปด้วยความเกลียดชังก็มีเช่นกัน
เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เดือนพฤษภาคม 2554 : เฟสบุ๊คแฟนเพจแห่งหนึ่งถูกจัดตั้ง
ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “พรรคเพื่อเธอ” (facebook.com/foryouparty) ล้อเลียนทุกอย่าง
กับ “พรรคเพื่อไทย” (ดูภาพข้างๆ) ใช้เฉดพื้นสีแดงเลือดนกแบบเดียวกับพรรคเพื่อ
ไทย ใช้อักษรย่อ “พธ” พร้อมแถบธงชาติและดีไซน์ตัวอักษร ล้อเลียน “พท” ของ
พรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจน ทั้งยังใช้สโลแกน “คิดใหม่ทำาใหม่เพื่อเธอคนเดียว” ล้อ
เลียนกับสโลแกน “คิดใหม่ทำาใหม่เพื่อไทยทุกคน” ของอดีตพรรคไทยรักไทย ที่ถูกยุบ
และเกิดใหม่มาแล้ว 2 ครั้ง คือ กลายมาเป็น “พรรคพลังประชาชน” ภายใต้การนำา
ของสมัคร สุนทรเวช (และถูกยุบอีก) และกลายมาเป็น “พรรคเพื่อไทย” ในปัจจุบัน102
เฟสบุ๊คแฟนเพจ “พรรคเพื่อเธอ” แห่งนี้ เป็นจุดที่ผสมผสานระหว่างการเป็น
พืน้ ที่ให้ความตลกขำาขันอยู่ได้ และการสร้างความเป็นชุมชนความคิดที่หลากหลาย
แบบที่วกิ ิพีเดียทำาด้วยเช่นกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง “พรรคเพื่อเธอ” นี้เป็นตัวอย่าง
ของการรับมือกับความเกลียดชังด้วยการสร้างชุมชนตลกขำาขันที่อยู่ร่วมกันภายใต้กฎ
กติกาว่าด้วยความขำาขันขึ้น
ทีมผูก้ ่อตั้ง “พรรคเพื่อเธอ” จำานวน 5 คน แสดงจุดยืนหรือนโยบายของ
“พรรค” ไว้ชัดเจนว่า “ให้ตลก/ไม่การเมือง” เริ่มแรกมีผู้ใช้ 100-200 รายชื่อ เข้ามาเป็นสมาชิกเพราะความตลก
ของเพจ (โดยการกดไลค์)ae ต่อมา ด้วยความตลกขบขันแหวกแนว “พรรคเพื่อเธอ” แห่งนี้ได้ตกเป็นข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ เช่น รายการอ่านข่าวของสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา, รายการข่าวในไทยพีบีเอส เป็นต้น
สมาชิกของ “พรรค” จึงเพิ่มเป็นหลักพันและหมื่นอย่างรวดเร็ว (สูงสุด 30,000-40,000 รายชื่อ) ทำาให้พื้นที่เฟส
บุ๊คแฟนเพจนี้กลายเป็นสนามประลองกำาลังที่มีปฏิกริ ิยาจากผู้คนหลากหลายแบบเข้ามามากมาย
ผู้ใช้บางคนก็เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการหาเสียง ทำานองว่าให้เลือกคนนั้นคนนี้เถิด ทำาให้
เพจนีจ้ ึงถูกตั้งคำาถามว่าการเกิดขึ้นของเพจนี้เป็นแผนการณ์ของใคร หรือ "รับงาน" ฝ่ายใดหรือไม่? ผู้ใช้บางคน (ซึ่ง
มีทั้งฝ่ายที่หนุนกลุ่มเสื้อเหลือง ฝ่ายที่หนุนกลุ่มเสื้อแดง และฝ่ายที่หนุนพรรคประชาธิปัตย์) ก็เข้ามาด่าอีกฝ่ายที่
ไม่ใช่ฝ่ายตนในเพจนี้อย่างหยาบคาบ (เช่น อี...อก เป็นต้น) หรือแม้แต่ลงโฆษณาขายของ รวมถึงในช่วงหลังเลือก
ตัง้ ที่เกิดเหตุการณ์นำ้าท่วมภาคกลางของไทย ก็มกี ารร้องเรียนขอความช่วยเหลือในช่วงนำ้าท่วม โดยมีหัวจดหมาย
เรียนถึงนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ามาด้วยเช่นกัน (กรณีหลังสุดนี้ แอดมินชี้แจงให้ร้องเรียนไปที่พรรคเพื่อ
ไทย ไม่ใช่ที่นี่)
ปรากฏการณ์เหล่านี้ ทำาให้ผู้ดูแลเพจทั้ง 5 คนต้องผลัดกันอยูด่ ูแลเพจนี้อย่างต่อเนื่อง หลักการสำาคัญ คือ
ถ้าโพสต์ใดผิดนโยบายหลักของเพจ (คือ เป็นพื้นที่ปลอดการเมืองและเน้นความขำาขัน) จะมีมาตรการ 3 ระดับ คือ
(1) ตักเตือน (2) ลบโพสต์ หรือ (3) บล็อกผู้ใช้รายนั้นจากเพจเลย กรณีหลังสุดนี้ ส่วนมากมักเกิดกับกรณีที่ผู้ใช้คน
นั้น "ป่วน" และ "กลั่นแกล้ง" การสนทนาปกติของเพจนี้อยู่ตลอดเวลา ตักเตือนแล้วก็ไม่ฟัง จึงต้องบล็อกผู้ใช้คนนั้น
เสีย กรณีลบข้อความ หรือบล็อกผู้ใช้ มักมีการประกาศและอธิบายชี้แจงเหตุผลของการกระทำาให้สมาชิกที่เหลือ
ทราบเสมอ ซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบประกาศรายคนและประกาศรวมในกรณีที่ตดิ ตามมอนิเตอร์ไม่ทันในช่วงที่มีสมาชิก
เข้ามาใช้เป็นจำานวนมาก
ae

ตามระบบการทำางานปกติของเฟสบุ๊ค การกดไลค์ (like) เท่ากับเป็นการสมัครสมาชิกของเฟสบุ๊คกรุ๊ปแห่งนั้น – ซึ่งหมายความ
ว่าสมาชิกอาจชอบหรือไม่ชอบกรุ๊ปนั้นก็ได้ อาจเพียงแค่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของคนในกลุ่มนั้นๆ
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วิธีการดูแลเพจนั้น ใช้วิจารณญาณของแอดมินและสมาชิกในการช่วยกันดูแลและแจ้งเป็นหลัก โดยมีหลัก
การอยู่ที่เรื่องการเป็นพื้นที่ปลอดการเมืองและตลกเฮฮาให้คนได้ผ่อนคลายเป็นสำาคัญ ไม่มีการร่างกฎกติกาหรือ
ธรรมนูญเพจอะไรชัดเจน แน่นอนว่าเมื่อถูกลบโพสต์หรือบล็อกผู้ใช้ ก็มกั มีเสียงบ่นว่าเพจนี้ไม่เป็นกลาง (กรณีถูก
บล็อก ผู้ใช้ไปบ่นในเพจอื่น) นอกจากนี้ ยังมีบางกรณีที่สมาชิกบางคนไม่ได้ต้องการเข้ามาสนทนากับชุมชนในเพจนี้
แต่มาเพียงแปะประกาศทางการเมือง แล้วหายไป ดังนั้น การลบข้อความ "โฆษณาทางการเมือง" ของผู้ใช้ประเภท
นี้ จึงไม่ถูกบ่นว่า เพราะเจ้าตัวไม่ได้ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับใคร
การกระทำาทำานองนี้ ผู้ดูแลเพจเห็นว่าไม่ถือเป็นการเซ็นเซอร์ เพราะแต่ในละพื้นที่บนโลกไซเบอร์นั้น ล้วน
แต่ต้องมีบรรทัดฐานของตนเองทั้งสิ้น ดุจเดียวกับในพื้นที่กายภาพ ที่เราไม่สมควรใส่กางเกงแดงเสื้อเขียว เดินยิ้ม
แป้นเข้าไปในงานศพ หลักการของเว็บเครือข่ายสังคม คือ จะเข้ามาเป็นสมาชิกทีพ่ ื้นที่นั้นได้ ก็จำาเป็นต้องยอมรับ
บรรทัดฐานหรือกรอบกติกาของพื้นที่ไซเบอร์แห่งนั้น ถ้าอยู่ในชุมชนแห่งนี้ไม่ได้ ก็มพี ื้นที่อื่นๆ (หรือแม้แต่เพจอื่นๆ
ภายในเฟสบุ๊คด้วย) มากมายในเลือกอยู่ ข้อนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกับในพื้นที่กายภาพ ที่มที างเลือกน้อยกว่า เพราะ
ต้องถ้าไม่อยากอยู่ในประเทศนี้ ก็ต้องไปอยู่ประเทศอื่นเลย
เพจ "พรรคเพื่อเธอ" เกิดขึ้นมาในช่วงก่อนการเลือกตั้ง และในบรรยากาศที่บ้านเมืองค่อนข้างแตกร้าวขัด
แย้งกันในเรื่องทางการเมืองอย่างรุนแรง หลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 เต็มไปด้วยการแสดงออกด้วยความ
โกรธแค้นเกลียดชังทางการเมืองและอารมณ์รุนแรงต่างๆในอินเทอร์เน็ตไทย ซึ่งตรงกับเนื้อหาของเพลง Sound of
Silenceที่ขับร้องโดย Siman & Garfunkel ทีว่ ่า "People are talking without speaking. People are
hearing without listening.” เพจนีจ้ ึงถูกตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่หลักในการเป็น "พื้นทีร่ ะบายความเครียด" เพราะ
ผู้คนต่างรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเปลี้ยกับสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนเกลียดฝ่ายนั้น เชียร์ฝา่ ยนี้อยู่ตลอดเวลา พื้นที่
ชุมชนในเพจนี้จึงเท่ากับทำาตัวเป็นเป็นพื้นที่คลายบรรยากาศดังกล่าวในเบาบางลง ให้ผู้ใช้สามารถยิ้มได้บ้างในช่วง
เวลาหนักๆดังกล่าว
ท่ามกลางบรรยากาศโกรธแค้นเกลียดชังกันในพื้นที่ไซเบอร์ของไทยนั้น ผูด้ ูแลเพจ “พรรคเพื่อเธอ” อยาก
ให้เพจนี้ "...เป็นเสมือนร้านกาแฟที่ผู้คนสามารถมานั่งปรับทุกข์ พูดคุยเฮฮา ก่อนจะกลับออกไปจัดการเรื่องอื่นๆใน
ชีวติ ของตัวเองต่อไป...” และ "การเมืองเป็นเพียงเรื่องหนึ่งในชีวิต ไม่ใช่ทุกเรื่องในชีวิต" กระนั้นก็ตาม คติดังกล่าวมี
ข้ออ่อนตรงที่นา่ จะใช้ได้เฉพาะกับคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้สูญเสียโดยตรงจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย ซึ่ง
ในเพจ “พรรคเพื่อเธอ” ไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นญาติหรือเพื่อนเหยื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่ามาอยู่ที่เพจนี้หรือไม่ ดังนั้น
ในกรณีเช่นนี้อาจต้องพิจารณาเรื่องพื้นที่ไซเบอร์สำาหรับคนกลุ่มนี้ในลักษณะอื่นต่อไป
อย่างไรก็ตาม ข้อน่าคิดต่อจากการใช้ความตลกนำ้าเน่าเป็นหลักของเฟสบุ๊คเพจ "พรรคเพื่อเธอ" คือ เป็นไป
ได้ที่อาจมีพรรคการเมืองหรือกลุ่มองค์กรใดๆ หรือแม้แต่มีเฟสบุ๊คเพจหนึ่งๆที่เปิดตัวเองให้เป็นพื้นที่ที่ "ฟัง" ทุกฝ่าย
และรณรงค์ให้คนเรา "ฟัง" กันมากขึ้น หรือาจเปิดพื้นที่ให้มี "เขตอภัยทาน" บนอินเทอร์เน็ต ที่ชักชวนให้ผู้คนมา
เล่าประสบการณ์ว่าได้ไปพบประสบอะไรกันมาบ้างให้กันและกันฟัง แบ่งปันความรู้สึกต่อกันและกันในแง่มุมที่
ตนเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ โดยไม่จำาเป็นต้องพูดอย่างสุภาพ หรือพูดอย่างเป็นวิชาการ มีเหตุมีผล เพียงพูดและฟังกัน
ด้วยความรู้สึกของความเป็นมิตร เสมือนระบายความรู้สึกให้เพื่อนหรือญาติสนิทฟัง และด้วยหลักการที่วา่ แม้เห็น
ต่าง แต่ทา่ ทีและนำ้าเสี่ยงสามารถไว้ไมตรีกันได้ ทั้งนี้เพราะคติอีกประการหนึ่งทีก่ ำากับไว้ คือ "เราอาจต่างกันมากใน
ทางการเมือง แต่เราก็ยังมีเรือ่ งอื่นอีกหลายเรื่องที่เหมือนกัน"
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นอกเหนือจาก “พรรคเพื่อเธอ” แล้ว ทีมผูก้ ่อตั้ง “พรรคเพื่อเธอ” ยังได้ตั้งเฟสบุ๊คล้อพรรคการเมืองขึ้นมา
อีกหนึ่งแห่ง คือ เฟสบุ๊คแฟนเพจชื่อ “พรรคภูมิใจเธอ” (ดูภาพข้างบน) แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจให้มีความเคลื่อนไหวอะไร
มากมายใน “พรรคภูมิใจเธอ” มากเท่ากับเป็นการ “ล้อเล่น” เท่านั้น ความเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะอยู่ที่ “พรรค
เพื่อเธอ” เสียมากกว่า นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องการสร้างโลโก้ล้อเลียนพรรคการเมือง ซึ่งในรายงานชิ้นนี้ ถือว่า
เป็นการใช้วิธกี ารป่วนทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นทางเลือกการแสดงออกทางการเมือง โดยไม่จำาเป็นต้องแสดงความ
เกลียดชังนั้น ยังพบได้ในอินเทอร์เน็ตของไทยอีกจำานวนหนึ่ง เช่น การดัดแปลงโลโก้พรรคเพื่อไทย จากตัวอักษรย่อ
“พท” ให้กลายเป็น “พพ” พร้อมกับมีรูปหมีแพนด้าอยู่ด้านบน (ดูภาพข้างล่าง) ในความหมายของการตั้งพรรค
“เพื่อแพนด้า” ขึ้น เกาะไปท่ามกลางกระแสนิยมแพนด้า “หลินปิง” รวมถึงตัวอย่างการแฮ็คความหมายจากโลโก้
พรรคประชาธิปัตย์ โดยนำารูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ตรงกลางของโลโก้ออก แล้วใส่ภาพพิน็อคคิโอ (pinoccio)
ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ของการเป็นเด็กโกหก ที่ส่งผลให้จมูกของตัวเองยาวขึ้นเรื่อยๆ สื่อความหมายว่าพรรค
ประชาธิปัตย์เอาแต่พูดโกหกตลอดมานั่นเอง

นอกเหนือจากตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในโลกไซเบอร์แล้ว ตัวอย่างของการใช้การป่วนทางวัฒนธรรมเพื่อเป็น
ทางเลือกในการแสดงออกทางการเมือง โดยไม่จำาเป็นต้องแสดงความเกลียดชัง คือ ตัวอย่างป้ายโหวตโน (Vote
No) ของพันธมิตรประชาชาเพื่อประชาธิปไตยอันโด่งดัง ป้ายรณรงค์นี้ใช้วธิ ีการแฮ็คความหมายของนักการเมือง
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โดยการตัดต่อภาพคนสวมเสื้อสูทผูกเน็คไท อันเป็นชุดปกติของนักการเมืองด้วย แต่ตัดต่อเอาภาพควาย เสือ สุนัข
ตัวเงินตัวทอง และลิง ไปแทนที่ตำาแหน่งใบหน้ามนุษย์ พร้อมกับสโลแกนว่า “อย่าปล่อยสัตว์เข้า (รัฐ) สภา”
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ป้ายรณรงค์โหวตโนของพันธมิตรฯทำาการแฮ็คความหมายของนักการเมือง โลโก้
รณรงค์โหวตโนของพรรคการเมืองใหม่ (ถูกภาพข้างล่างถัดไป) ซึ่งแยกตัวออกมาจากพันธมิตรฯ แต่ยังดำาเนิน
ยุทธวิธีโหวตโนเหมือนกันอยู่นั้น ก็ถูกล้อเลียนโดยสมบัติ บุญงามอนงค์ แกนนำาของแกนนอนกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่
เช่นกัน ด้วยการรณรงค์ให้โหวตเยส (Vote Yes) (ถูกภาพข้างล่าง) ซึ่งเป็นการป่วนทางวัฒนธรรมกันไปมาซ้อนกัน
หลายชั้น แต่ก็นับได้ว่าเป็นช่วงที่บรรยากาศทางการเมืองมีความเฮฮาคึกคักสนุกสนานมากที่สดุ ในรอบหลายปีมานี้
ไม่ได้อบอวลไปด้วยความเกลียดชังอย่างเปิดเผยเหมือนในช่วงอื่นๆ

อันที่จริงแล้ว แม้ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ การแสดงออกซึ่งความเกลียดชังก็ไม่ได้หายไปไหน และยังสามารถ
พบเห็นได้มากในโลกไซเบอร์ และโดยเฉพาะเฟสบุ๊คของทั้งกลุ่มที่สนับสนุนคนเสื้อแดง หรือสนับสนุนคนเสื้อเหลือง
หรือสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ดี เพียงแต่ว่าบรรยากาศและข้อบังคับจากกฎหมายการเลือกตั้ง ทำาให้กลุ่ม
การเมืองฝ่ายต่างๆทั้งที่เป็นพรรคการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวนั้น ไม่สามารถแสดงออกซึ่งความเกลียดชังได้มาก
นัก ทั้งด้วยสาเหตุที่อาจผิดกฎหมายเลือกตั้ง และด้วยสาเหตุทจี่ ำาเป็นต้องรณรงค์จูงใจให้คนทั่วไปเลือกตัวเลือกที่
ฝ่ายตนเองนำาเสนอ (ดังในกรณีของพันธมิตรฯ เป็นอาทิ) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า บรรยากาศการเลือกตั้ง เพียงแค่
ทำาให้ความเกลียดชังทางการเมืองไม่เปิดเผยตัวตน สำาแดงเดช ประเจิดประเจ้อเท่ากับช่วงอื่นๆเท่านั้น แต่ไม่ได้
แปลว่าทำาให้ความเกลียดชังทางการเมืองของไทยหายไปหมดสิ้นแล้ว หลังเทศกาลการเลือกตั้ง ความเกลียดชังดัง
กล่าวก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นใหม่อย่างเปิดเผย โดยเฉพาะในเฟสบุ๊คเช่นเดิม
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9.2. “ตลก” แสดงความเกลียดชังเสียเอง
"ความตลก" นั้นมีหลายระดับ มีทั้งที่เป็นตลกแบบ “พรรคเพื่อเธอ” และตัวอย่างอื่นๆดังกล่าวข้างต้น แต่
บางครั้งอาจกลายเป็น "ตลกร้าย" หรือ "ตลกแบบลดทอนความเป็นมนุษย์" ของฝ่ายตรงข้าม ทีก่ ลายเป็นแทนที่จะ
ทำาตัวเป็นทางเลือกออกจากการแสดงความเกลียดชัง กลับทำาให้ความตลกนั้นกลายเป็นการส่งผ่านความเกลียดชัง
โดยไม่รตู้ ัวเช่นกัน เช่น การใช้คำาว่า "เสี่ยว" ในการด่าผู้อื่นในเพจ “พรรคเพื่อเธอ”, หรือแม้แต่การใช้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาเป็นมุขตลกกล่าวเสียดสีอีกฝ่าย (เช่น มุข "เผาไทย" หรือมุข "สลายการชุมนุม")
เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ทำานองนี้ ผูด้ ูแลเพจพรรคเพื่อเธอก็จำาเป็นต้องช่วยกัน "แตะเบรก" ทั้งกับทีมผู้ดูแลด้วย
กันเอง (ที่บางครั้งก็ “หลุด” อยู่บ้าง) หรือกับสมาชิกผู้มาร่วมใช้พื้นที่แห่งนี้ ด้วยมาตรการ 3 ระดับข้างต้นตามแต่
ความหนักเบาของข้อความที่โพสต์ลงไป103
นอกจากนี้แล้ว ตัวอย่างที่การใช้ความตลก ด้วยวิธีการแฮ็กความหมายของภาพหรือโลโก้ที่มีให้เห็นทั่วไป
ตามหลักการของการป่วนวัฒนธรรมนั้น ได้กลายมาเป็นการแสดงความเกลียดชังเสียเอง ยังพบได้ในที่อื่นๆบน
อินเทอร์เน็ตไทยอีกเช่นกัน ดังภาพล้อเลียนป้ายหาเสียงเลือกตั้งข้างล่าง ทั้งที่เป็นการล้อเลียน (ด้วยความเกลียด
ชัง) พรรคเพื่อไทย ให้กลายเป็นพรรค “เผาไทย” แฮ็คตัวย่อ “พท” เป็น “ผท” แฮ็คภาพด้านบนของป้ายหาเสียง
จากภาพบรรยากาศเลิศหรูปลอดโปร่ง กลายเป็นภาพเมื่อครั้งที่มีการเผาอาคารหลายแห่งในปลายเดือนพฤษภาค
2553 หลังจากกลุ่มเสื้อแดงถูกปราบปรามโดยกำาลังทหารของรัฐบาล แฮ็คคำาโฆษณาหาเสียง โดยล้อเลียนชนิดคำา
ต่อคำาอย่างเจ็บแสบ ดังเช่น ป้ายแรก (ซ้ายบน) ที่ป้ายของจริงเขียนว่า “ทักษิณคิด เพื่อไทยทำา” ทีท่ ุกคนน่าจะจำา
ได้ง่ายกว่าบรรดาป้ายหาเสียงอื่นๆของพรรคเพื่อไทย ก็ถูกแฮ็คให้กลายเป็น “ทักษิณสั่ง เสื้อแดงเผา” แถมเพิ่มให้
อีกหนึ่งประโยคว่า “คนล้มเจ้าสนับสนุน” หรืออีกตัวอย่าง (ภาพขวาบน) ซึ่งแต่เดิม เนื้อความรณรงค์เลือกตั้ง คือ
“หาทีพ่ ักให้หนี้ หางานให้ทำา หาเงินให้ใช้ หาโอกาสใหม่ให้ชีวติ ” ก็ถูกแฮ็คกลายเป็น “หาทีพ่ ักให้แม๊ว หางานให้กี้
หาเงินให้ตู่ หาโอกาสใหม่ให้ปู” เป็นต้น
ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ (ดูภาพขวาล่าง) ถูกแฮ็คกลายเป็น “พรรคประชาวิบัติ” ชื่อภาษาอังกฤษว่า
Democrat Party ถูกเปลี่ยนเป็นคำาที่ลกั ษณะเสียงคล้ายกันเป็น “Collapse Party” พร้อมกับนำารูปพระแม่ธรณี
บีบมวยผมออก ใส่ภาพ “ตัวเงินตัวทอง” เข้าไปแทน ส่วนเนื้อหาคำาโฆษณาหาเสียง ก็กลายเป็นบทกวีดา่ ทออย่าง
แสบทรวงเสียแทนที่
สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ตัวอย่างทั้ง 4 ภาพข้างต้นถือเป็นการใช้ความตลกแสดงออกซึ่งความเกลียดชัง ด้วย
สาเหตุหลัก คือ การส่งเสริม สนับสนุน หรือตอกยำ้าการใช้ความรุนแรงและการแบ่งแยกที่ร้าวลึกอยู่เดิม เช่น ข้อ
กล่าวหา “เผาไทย” นั้น แม้หลายคนจะตัดสินไปแล้วว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเป็นคนเผา แต่ก็ยังไม่เคยมีข้อสรุปชัดเจน
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายว่ากลุ่มเสื้อแดงเป็นคนเผาอาคารต่างๆในเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 จริง ส่วนข้อความ
ทีว่ ่า “คนล้มเจ้าสนับสนุน” นั้น ยิ่งเท่ากับเป็นการนำาประเด็นที่อ่อนไหวอย่างยิ่งมาตอกลิ่มความแตกแยกและ
ความเกลียดชังเข้าไปในรอยแยกที่รา้ วลึกอยู่แล้วให้ยิ่งลึกลงไปอีก ส่วนป้ายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกแฮ็
คนั้น แม้จะเข้าข่ายแสดงความเกลียดชัง แต่ก็ยังไม่มากเท่ากับทีพ่ รรคเพื่อไทยถูกแฮ็ค เพราะกรณีของพรรค
ประชาธิปัตย์นั้น กล่าวได้ว่าเป็นการด่าทอด้วยคำาหยาบคาย (แม้จะแต่งเป็นกวีได้อย่างคมคายเช่นกัน) เท่านั้น ไม่
ถึงกับเป็นการแสดงความเกลียดชังที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือกล่าวหาถึงการใช้ความรุนแรงทางกายภาพแต่อย่าง
ใด
สำาหรับกรณีป้ายรณรงค์โหวตโน “อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภา” ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้น
นับเป็นกรณีที่ถกเถียงอยู่ช่วงหนึ่งว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ หรือเหมาะสมหรือไม่ การ
แสดงออกดังที่ป้ายรณรงค์นี้กระทำานั้น แม้ว่าอาจตีความได้ว่าเปรียบเทียบมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ เท่ากับ
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เป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์ของนักการเมืองโดยใช้ความตลกโปกฮา แต่สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ปฏิบัติการนี้ถือ
ได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่ “น่ารัก” ที่สดุ ตั้งแต่พันธมิตรฯ เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงหลังรัฐประหาร 2549 เป็นต้น
มา การนำาภาพสัตว์เข้ามาใส่แทนภาพใบหน้ามนุษย์นั้น ให้บรรยากาศเฮฮา มากกว่ามุ่งทำาลายความเป็นมนุษย์
ของนักการเมือง
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อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ที่ความตลกและการป่วนวัฒนธรรม กลายเป็นตัวการแสดงออกและสร้าง
ความเกลียดชังเสียเองนั้น ทำาให้เราจำาเป็นต้องคิดหาเกณฑ์เส้นแบ่งระหว่างตลกชนิดใดที่ไม่เกินเลยกลายเป็นการ
ลดทอนความเป็นมนุษย์หรือสร้างความเกลียดชังเสียเอง วิธีคดิ เกี่ยวกับเกณฑ์เส้นแบ่งนี้คงมีได้หลากหลายวิธี แต่
จากตัวอย่างเท่าที่ข้าพเจ้าพบนั้น คำาตอบและข้อคิดจากตัวอย่างของ “พรรคเพื่อเธอ” อาจพอจะทำาให้เราเห็น
เกณฑ์การคิดเล็กๆน้อยๆเช่นกัน
สาระสำาคัญของเพจ “พรรคเพื่อเธอ” คือ ต้องการให้คนทุกสี ทุกอุดมการณ์ทางการเมืองสามารถอยู่ร่วม
กันได้ และด้วยข้อเท็จจริงที่สมาชิกในเพจนี้มีทั้งที่เป็นฝ่ายเชียร์พรรคเพื่อไทยและฝ่ายเชียร์พรรคประชาธิปัตย์อยู่
มาก ดังนั้น การใช้พื้นที่แห่งนี้รว่ มกันจึงจำาเป็นต้อง “ถนอมนำ้าใจ” กันให้มาก ในแง่ประเภทของมุขตลกแล้ว เพจ
"พรรคเพื่อเธอ" จึงดูจะส่งเสริมมุขตลกแบบ "นำ้าเน่า" มากกว่าที่จะเป็นมุขตลกแบบ “เสียดสี” ผู้อื่น ดังที่ผดู้ ูแลคน
หนึ่งกล่าวไว้ว่า "ปล่อยมุขนำ้าเน่าไม่ทำาให้ใครดูแย่" ในขณะที่มุขเสียดสีผู้อื่นด้วยข้อเท็จจริงเรื่องความรุนแรงนั้น
ไม่กอ่ ประโยชน์อะไรขึ้นมา เพราะในทัศนะของผู้ดูแลเพจนี้แล้ว เรื่องราวความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ที่ผา่ นมา "...ทุกตัวละครล้วนมีส่วนผิดด้วยกันหมด [เรามา] ถึงจุดที่ทุกคนต้องยอมรับความผิดของตัวเองเสียก่อน
จึงจะอยู่ดว้ ยกันได้" 104 ดังนั้น จึงพอจะกล่าวในที่นี้ได้ว่า ตลกที่สุ่มเสี่ยงต่อการลดทอนความเป็นมนุษย์น้อยที่สุด
ชนิดหนึ่ง น่าจะได้แก่ตลก “นำ้าเน่า” นั่นเอง

10.ท้ายเรื่อง
รายงานชิ้นนี้เริ่มต้นด้วยความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เรียกกันว่า “เว็บ 2.0”
ซึ่งมีส่วนทำาให้การแสดงออกทางการเมืองของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ทั้งนี้ไม่จำาเป็นต้องกล่าวถึงว่า
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในโลกออฟไลน์ของไทยเองก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน ข้าพเจ้าเริ่มจากความ
สนใจว่าเหตุใด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมการเมืองไทยจึงเต็มไปด้วยความเกลียดชังกันมากมายถึงปานนี้ ซึ่งก็
ยังไม่สามารถหาคำาตอบได้อย่างถนัดถนี่เป็นที่น่าพอใจ แม้จนจบรายงานวิจัยในปีที่สองนี้แล้ว สิ่งที่พอจะทำาได้อยู่
บ้าง ก็เพียงแค่ (1) จำากัดขอบเขตความเกลียดชังมาอยู่ทกี่ ารศึกษาเกี่ยวกับความเกลียดชังในโลกออนไลน์เป็นหลัก
โดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกออฟไลน์ด้วยเช่นกัน และ (2) พยายามคิดและมองหาทางเลือกในการ
แสดงออกทางการเมือง โดยไม่จำาเป็นต้องแสดงความเกลียดชัง หรืออย่างน้อยมีวธิ ีรับมือกับความเกลียดชังทางการ
เมืองของไทยในโลกออนไลน์ ได้ดีกว่าเท่าที่ผา่ นมาและเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ข้อค้นพบสำาคัญของการศึกษาในปีที่สองนี้ คือ
ประการแรก ความเกลียดชังออนไลน์ที่เกี่ยวกับพธม.และนปช.นั้น ไม่มีนัยสำาคัญมากนัก เพราะ
เหตุการณ์ความรุนแรงในโลกออฟไลน์นั้น เลยลำ้าหน้าพลังความเกลียดชังจากโลกออนไลน์ไปแล้ว และจำาเป็น
ต้องให้ความสนใจกับความเกลียดชังออฟไลน์มากกว่า ส่วนความเกลียดชังออนไลน์ที่เกี่ยวกับเรื่องหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพนั้น ยังถือว่ามีนัยสำาคัญอยู่ เพราะยังอยู่ในช่วงทีย่ ังไม่แปรไปเป็นความรุนแรงทางกายภาพ
อย่างเป็นระบบมากนัก
สืบเนื่องจากข้อค้นพบในรายงานวิจัยปีที่หนึ่ง ทำาให้ข้าพเจ้ายึดเกณฑ์การพิจารณา “นัยความสำาคัญ” ของ
ความเกลียดชังอยู่ตรงที่ ไม่ปฏิเสธความเกลียดชัง โดยถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรี
และโดยเชื่อว่า เราไม่สามารถกำาจัดความเกลียดชังให้หมดไปจากสังคมการเมืองนี้ได้ สิ่งที่น่าจะต้องหาทางรับมือ
คือ ยับยั้งให้ความเกลียดชังนั้น เปลี่ยนรูปแปลงร่างกลายเป็นความรุนแรงทางกายภาพเข้าทำาร้ายมนุษย์
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จากเกณฑ์เรื่องไม่ปฏิเสธความเกลียดชัง แต่ปฏิเสธความรุนแรงที่สืบเนื่องจากความเกลียดชัง ทำาให้เกิด
ความแตกต่างกันอยู่ระดับหนึ่ง เกี่ยวกับความเกลียดชังที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย และแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ เป็นตัวละครหลัก กับความเกลียดชังที่สืบ
เนื่องจากการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กล่าวคือ ในกรณีที่มีพธม.และนปช.เป็นแกนกลางนั้น ความเกลียดชัง
ออนไลน์ที่เกิดขึ้นมีส่วนสัมพันธ์กับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกออฟไลน์ทั้งในปี 2551, 2552, และ
2553เป็นสำาคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิง่ มีความรุนแรง ยิง่ เกลียดกัน ในขณะที่ความเกลียดชังออนไลน์ที่สืบ
เนื่องจากการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงแต่อย่างใด แต่เกี่ยวกับความเชี่ยว
กรากของความรูส้ ึกศักดิ์สิทธิ์และความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เป็นสำาคัญ
ความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ทั้งสองประเภทนี้ ทำาให้ “นัยสำาคัญ” ของความเกลียดชังออนไลน์ที่เกี่ยว
กับเหตุการณ์ทั้งสองแตกต่างกันไป กล่าวคือ ความเกลียดชังออนไลน์ในส่วนที่เกี่ยวกับ พธม.และนปช.นั้น มีนัย
สำาคัญน้อย และเป็นไปในลักษณะระบายและสะท้อนอารมณ์ความรู้สกึ ที่ผู้คนแต่ละฝ่ายมีตอ่ เหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้น มากกว่าที่จะก่อให้เกิดปฏิบัติการความเกลียดชัง (hate action) อะไรสืบเนื่องจากโลกออนไลน์ ลงไปสู่
โลกออฟไลน์กลายเป็นความรุนแรงทางกายภาพได้อย่างมีพลัง ที่เป็นเช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะความเกลียดชังของฝูง
ชนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ “มีที่ทาง” ให้ปฏิบัติการอยู่แล้วในโลกออฟไลน์ โดยแปรรูปกลายเป็นการใช้ความรุนแรง (อัน
สืบเนื่องมาจากความเกลียดชัง) ระหว่างฝ่ายต่างๆอยู่มากมายและเข้มข้นมาตลอดในช่วงหลายปีมานี้ กล่าวให้ชัด
ขึ้น คือ ในโลกออฟไลน์ ความรุนแรงและความเกลียดชังมีอยู่อย่างมากมายแล้ว จนทำาให้ความรุนแรงทาง
กายภาพที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเกลียดชังในโลกออนไลน์นั้น เป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ในทางตรงกันข้าม ความเกลียดชังที่สืบเนื่องมาจากเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น ในโลกออฟไลน์ ยัง
ไม่ได้มีที่ทางมากพอทีจ่ ะให้ผู้คนได้รวมตัวกันสร้างปฏิบัติการความรุนแรงอะไรได้อย่างมีความชอบธรรม กล่าวอีก
นัยหนึ่ง ในโลกกายภาพ การใช้ความรุนแรงเข้าทำาร้ายกันอย่างเป็นขบวนระบบด้วยความเกลียดชังที่สืบเนื่องมา
จากเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น ยังไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยจะยอมรับได้ แม้จะมีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอยู่บ้าง
แต่ก็เป็นในระดับปัจเจกบุคคลเสียมากกว่า ดังนั้น โลกออนไลน์จึงกลายเป็นสถานที่ที่ทำาให้ผู้คนที่ไม่พอใจต่อ
พฤติกรรมหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ได้รวมตัวกันสร้างปฏิบัตกิ ารตอบโต้และต่อต้านเหยื่อได้อย่างเป็นขบวนการ
มากขึ้น และเป็นสิ่งที่รายงานชิ้นนี้เห็นว่าความสำาคัญ
ประการทีส่ อง การรับมือกับความเกลียดชัง สามารถทำาได้หลายทาง แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว จำาเป็นต้อง
มีการสร้างกฎกติกามารยาทร่วมกัน โดยที่พื้นที่ออนไลน์แต่ละแห่ง ไม่จำาเป็นต้องมีกฎกติกาชุดเดียวกันก็ได้
เพื่อให้ความเกลียดชังสามารถแสดงออกได้ในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นความสร้างสรรค์ที่มีได้หลากหลาย
ลักษณะ
เมื่อไม่ปฏิเสธความเกลียดชัง สิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามมองหา คือ การทะลุผ่านความเกลียดชัง เข้าไปสู่ความ
เข้าใจสาเหตุของความเกลียดชัง อันได้แก่ ความกลัว เป็นต้น แล้วหาทางแปลงเปลี่ยน (transformation) ความ
เกลียดชัง ไปสู่สภาวะอารมณ์ทางการเมืองชนิดอื่นที่สร้างสรรค์มากขึ้น ทำาลายล้างน้อยลง เช่น ความเคารพให้
เกียรติกัน กล่าวคือ เราอาจมีวิธีการแสดงออกโดยให้เกียรติและถนอมนำ้าใจกันในเรื่องที่ออ่ นไหวอย่างยิ่ง หรือใน
เรื่องที่อีกฝ่ายให้คุณค่าอย่างสูงสุดต่อชีวติ โดยที่เรายังเห็นต่างกันในเรื่องนั้นๆได้อยู่ เป็นต้น วิธีการนีท้ ำาได้ยากมาก
และเท่าที่เห็นในสังคมไทย ก็มีเพียงตัวอย่างการทำางานของกลุ่ม “เพื่อนรับฟัง” เท่านั้น ทีพ่ อจะเป็นความหวังได้
แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องการขยายปริมาณและระดับการปฏิบัติการไปสู่ขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น
ดังนั้น สิ่งทีพ่ อจะทำาได้ คือ วิธีการแรก จัดตั้งวิธีการแสดงออกให้ไม่เกินเลย หรือให้เป็นไปในแนวทางที่
สร้างสรรค์ ดังกรณีตัวอย่างวิกพิ ีเดียที่ยกมาในรายงานชิ้นนี้ ทีใ่ ห้มีการใช้ counter speech หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ การตรวจสอบ ถ่วงดุล การแสดงความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร ด้วยอำานาจที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันทุกฝ่าย
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วิธีที่สอง คือ การจัดที่จดั ทางให้ความเกลียดชังได้อยู่เฉพาะในบางพื้นที่ และในบางพื้นที่ ไม่เปิดให้มีการ
แสดงความเกลียดชังได้โดยเสรี เพื่อให้ผู้คนได้มีสติตระหนักรู้ ก่อนเข้าถึงพื้นที่ชนิดต่างๆว่าตนเองกำาลังจะต้อง
เผชิญกับเนื้อหาการแสดงออกทางการเมืองชนิดใด
วิธีที่สาม คือ พักอารมณ์ความรู้สึกชนิดที่ครำ่าเคร่งไว้เสียก่อน โดยที่ยังสามารถพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับ
การเมืองได้อยู่ แต่แปลงรูปแบบวิธกี ารสื่อสารไปเป็นการใช้ความตลกขำาขันแทน ดังตัวอย่างของพรรคเพื่อเธอและ
ตัวอย่างอื่นๆที่ยกมาในหัวข้อการป่วนทางวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตาม วิธีการแต่ละชนิดที่เสนอในที่นี้ ล้วนแต่มีข้อจำากัดและขีดจำากัดทั้งสิ้น เพราะแต่ละวิธีลว้ นแต่
พยายามสะกดกลั้นไม่ให้ความเกลียดชังออนไลน์ถาโถมอย่างเต็มที่ทั้งหมดในลักษณะเดียวกับ “ทะเลคลั่ง” ที่เข้า
ทำาลายและกลืนกินทุกสิ่งที่พบเจอ แต่พยายามมองหาบางส่วนของความเกลียดชังที่สามารถนำามาใช้ในทาง
สร้างสรรค์ได้ ข้อเสนอในรายงานชิ้นนี้ถือเป็นคำาเชิญชวนผู้อ่านให้ช่วยกันคิดหาหนทางอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก ทีจ่ ะใช้
รับมือความเกลียดชัง หรือเป็นทางเลือกให้สามารถแสดงออกได้โดยไม่จำาเป็นต้องอยู่ในรูปความเกลียดชัง
*

*

*

*

*

1

Media Monitor (โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาของสังคม) "(สรุป) ผลการศึกษารอบที่
45/1 : ปรากฎการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในเครือข่ายสังคมออนไลน์" (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2554,
หน้า2)

2

ภาณุวัฒน์ อภิวัฒนชัย (1 ใน 5 ผู้ก่อตั้งและดูแล "พรรคเพื่อเธอ" fanpage), สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2555 ณ ร้านอาหารย่าน
นางเลิ้ง

3

Media Monitor, อ้างแล้ว, หน้า 1

4

http://www.youtube.com/watch?v=XABQ1T3vH5s - ภาพเหตุการณ์จริง 7 ตุลาคม ตำารวจฆ่าประชาชน

5

http://news.mthai.com/politics-news/22336.html - เกาะติด : การชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง 13 เมษายน 2552
; http://www.oknation.net/blog/buzz/2009/04/13/entry-1 - Updateต่อเนื่องสถานการณ์ปราบโจรเสื้อแดง!
คลิป..ทหารเคลียร์ที่สามเหลี่ยมดินแดงพร้อมรีวิวภาพสดๆ.ไปเรื่อยๆ..จลาจลหรือเจรจา!!!!
; http://www.youtube.com/watch?v=7G9SdDAeAOs - สลายการชุมนุม สามเหลี่ยมดินแดง

6

http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2009/04/P7738043/P7738043.html – มีการสลายการ
ชุมนุมที่แยกดินแดงแล้วค่ะ; http://news.mcot.net/politic/inside.php?
value=bmlkPTI4ODM1Jm50eXBlPWNsaXA= - ทหารตรึงกำาลังเข้มคุมสถานการณ์ตามจุดสำาคัญ

7

http://www.youtube.com/watch?v=1SMnydKACLg - 13 เมษาสงกรานต์เลือด ตอนที่ 1/5;
http://www.youtube.com/watch?v=OtN2WPkcVhM - 13 เมษาสงกรานต์เลือด ตอนที่ 2/5;
http://www.youtube.com/watch?v=rmfJmCocJYQ - 13 เมษาสงกรานต์เลือด ตอนที่ 3/5;
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