
1 / 55

รายงานวิจัย “ความลี้ลับของข้อมูลข่าวสารฯ” (ปีที่ 2)
ความเกลียดชังออนไลน์ในความขัดแย้งทางการเมืองของไทย

(Online Hate in Thai Political Conflict)

ชาญชัย ชัยสุขโกศล
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
24 พฤษภาคม 2555

ภาคแรก   :   ใคร่ครวญ  
1. นำาเรือ่ง : สื่อใหม่กับความขัดแย้งการเมืองไทย....................................................................................................2

2. ความเกลียดชังทางการเมืองออนไลน์..................................................................................................................3
 2.1. ขบวนการเสื้อเหลือง & ขบวนการเสื้อแดง................................................................................................3
 2.2. สถาบันกษัตริย.์....................................................................................................................................... 12

ก. กรณีมารค์ ว ี11.....................................................................................................................................12
ข. กรณี “ก้านธูป” (นามแฝง).....................................................................................................................14
ค. ววิาทะกรณี “ก้านธูป” (นามแฝง) ........................................................................................................19

3. ความเกลียดชังกับการเปิดเผยตัวตน.................................................................................................................21

4. อินเทอร์เน็ตไทยกับความเกลียดชัง ..................................................................................................................23

5. ปัญญาของฝูงชน............................................................................................................................................... 26

ภาคหลัง   :   รบัมือ  
6. วา่ดว้ยความเกลียดชัง ......................................................................................................................................28

 6.1. นิยามความเกลียดชัง...............................................................................................................................28
 6.2. ทา่ทีต่อความเกลียดชัง ...........................................................................................................................29

7. วกิิพีเดีย............................................................................................................................................................. 32
 7.1. กลุ่มเชิดชูผิวขาว เหยียดผวิสี...................................................................................................................32
 7.2. หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ........................................................................................................................34

8. “วกิิ” นานาชนิด & การจดัโซนน่ิง ...................................................................................................................38

9. การป่วนทางวัฒนธรรม......................................................................................................................................41
 9.1. พรรคเพื่อเธอ & ป้ายโหวตโน..................................................................................................................41
 9.2. “ตลก” แสดงความเกลียดชังเสียเอง.......................................................................................................45

10. ทา้ยเรื่อง.......................................................................................................................................................... 48



2 / 55

ภาคแรก   :   ใคร่ครวญ  

1. นำาเร่ือง : สื่อใหม่กับความขัดแย้งการเมืองไทยa

วนัที่ 3 มิถุนายน 2553 โครงการศึกษาเฝ้าระวังสือ่และพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม 
หรือ Media Monitor ได้แถลงผลการศึกษาเรื่อง “ปรากฏการณ์ ความขัดแย้งทางการเมืองในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์” ซ่ึงเป็นการสำารวจ ตรวจสอบ ปรากฎการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในเครือข่าย สังคมออนไลน์ 
(social network) ที่เกดิข้ึนในชว่งเวลาของการชุมนุมระหวา่งวันที่ 12 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2553 ผ่าน 4 
กลุ่มช่องทางสื่อใหม่ ได้แก ่facebook, Twitter, เว็บ บอรด์พันทิป และการใชฟ้อร์เวิร์ดเมล  ในส่วนของผลการ
สำารวจการใช้ facebook เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองของสังคมไทยน้ัน รายงานชิ้นน้ี สรุปไว้น่าสนใจว่า 1

“เน้ือหาส่วนมาก (กวา่ 90 %) เป็นการจดัตั้งกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่อ 
การชุมนุม ในประเด็นสำำคัญคือ ต่อต้ำนกำรกระทำำ-และไม่สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดง และบาง
สว่นได้กลายมาเป็นพื้นที่สอดแนม เฝ้าระวัง การแสดงความคดิเห็นทางการเมืองของฝ่ายตรงข้าม 
โดยเฉพำะเน้ือหำท่ีเกีย่วกับสถำบัน และนำาเอามาถ่ายทอดตอ่ในกลุ่มของตน เพื่อแจ้งข่าวสารยัง
สมาชิก เพือ่รู้ เพือ่ประจาณ ประณามและขอให้ช่วยกันลงโทษทางสังคมออนไลนและมีการนำาข้อมูล
สว่นตัวของบุคคลดังกลา่วไปเผยแพร่ต่อในอีเมล์ , เว็บบอร์ด เพื่อให้รับรู้กันในสาธารณะ ซ่ึงมีกรณี ที่
นาไปสู่การจับกุม การไล่ออกจากสถานที่ทางาน และการไม่คบค้าสมาคม-ปฏิสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดง” 

ความน่าสนใจของข้อความข้างต้นน้ี อยู่ที่การขมวดประเด็นของปฏิบัติการในโลกออนไลน์ท่ามกลางความ
ขัดแย้งทางการเมืองของสังคมไทยทั้งหมด แล้วแยกแยะให้ชัดเจนเป็น 2 ประเด็น กล่าวคอื ในสองบรรทัดแรก พดู
ถึงประเด็นแรก คือ การต่อต้านหรือสนับสนุนกลุ่มเสื้อแดง และส่วนบรรทดัอื่นๆที่เหลือ กล่าวถึงประเด็นที่สอง ซ่ึง
กค็ือ ความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นสถาบันพระมหาษัตริย์ไทย หากพิจารณาในช่วงเวลาระหว่างปี 2548-2555 ใน
ปัจจุบัน ตวัละครอกีตัวที่ไดร้ับการสนับสนุนหรือต่อตา้นในโลกไซเบอร์ของไทยในทำานองเดียวกับที่ Media 
Monitor เขียนไว้ในสองบรรทดัแรก ก็คือ กลุ่มคนเสื้อเหลือง น่ันเอง ดังน้ัน งานศึกษาถึงสิ่งที่เรียกวา่ “ความ
เกลียดชังไซเบอร์” (cyberhate) หรือ “ความเกลียดชังออนไลน์” (online hate) ชิ้นน้ี จึงแบ่งกลุ่มประเภท
ประเด็นทีท่ำาให้สังคมไทยแสดงความเกลียดชังออกเป็น 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ กลุ่มที่เกี่ยวกับเหตุการณท์างการ
เมือง โดยมี พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และแนวรว่มประชาธิปไตยขับไล่เผดจ็การแห่งชาติ 
(นปช.) เป็นตัวละครหลัก  เรื่องที่สอง คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย  

สองเรื่องน้ีแม้จะคาบเกี่ยวกันอยู่บ้าง ในฐานะที่ พธม. เคลื่อนไหวโดยอา้งความจงรกัภักดตี่อสถาบัน
กษัตริย์เป็นสำาคัญ ในขณะที่ นปช. มักถูกตั้งคำาถามวา่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ อยู่เนืองๆ แตก่ารแสดงความ
เกลียดชังในโลกออฟไลน์ของไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆที่ทั้ง พธม.และ นปช. ประสบน้ัน ก็มี ความ

a ขอขอบคุณ อ. ภญิญ์ ศิรประภาศิริ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.พิจิตรา ศภุสวัสดิ์กุล แห่งคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำาหรับการให้คำาวิจารณ์อันมีประโยช์ต่อเนื้อหารายงานช้ินนี้  ขอบคุณ คุณ สุทธิโชค 
จรรยาอังกูร สำาหรับการช่วยสำารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเกลียดชังในอินเทอร์เน็ตไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2551-2553และช่วงการเลือกตั้งปี 2554
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เชีย่วกรากที่มากพอที่น่าจะลองพิจารณาดูความเกลียดชังในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องน้ีเช่นกัน b 
รายงานชิ้นน้ี กลา่วได้วา่แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรกตั้งแต่หัวข้อที่ 2-5 เป็นการพยายามทำาความเข้าใจความ

เกลียดชังออนไลน์ของไทยc  สว่นภาคหลังตั้งแต่หัวข้อที่ 6-9 เป็นความพยายามทีจ่ะหาทางรับมือกับความเกลียด
ชังออนไลน์ โดยพิจารณาทางเลือกต่างๆเท่าที่ปรากฏมีอยูใ่นสังคมไทย 

ในส่วนถัดไป จะเริ่มดว้ยหัวข้อที่สอง ซ่ึงการสำารวจกรณีความเกลียดชังทางการเมืองออนไลน์ของไทยทั้ง
ในกลุ่มประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดง และกลุ่มประเด็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริยใ์นฐานะ
ปรากฏการณ์ที่ดำาเนินไปในปัจจุบัน  จากน้ัน ในหัวข้อที่สาม จะได้อภิปรายเชิงแนวคดิเล็กน้อยเกี่ยวกับการเปิดเผย
หรือปกปิดตัวตน (identification) ในโลกออนไลน์ว่ามีสว่นอย่างไรต่อการแสดงความเกลียดชัง  จากน้ันในหัวข้อที่
สี่ เป็นการพิจารณาให้ลึกลงไปอีกเล็กน้อยวา่  อินเทอร์เน็ตทำาให้ความเกลียดชังทางการเมืองของไทยเพิ่มมากข้ึน
จริง หรืออันที่จริงแล้ว ความเกลียดชังมอียู่แล้ว อินเทอร์เน็ตเพียงทำาให้ความเกลียดชังในการเมืองไทยถูกมองเห็น
ได้มากข้ึนกันแน่  หัวข้อที่ห้า ข้าพเจ้าพยายามลองใคร่ครวญว่าเหตุใด การที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพัฒนาข้ึนน้ัน 
แทนที่จะส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและการมีเหตุมีผลของหมู่มวลมหาชนออนไลน์ให้มีมากข้ึน กลับกลาย
เป็นการแพร่สะพัดของความเกลียดชังแทน โดยใช้แนวคิดเรื่อง "ปัญญาของฝูงชน" (wisdom of crowds) เป็น
ฐานชว่ยขบคิด 

ในภาคหลัง หัวข้อที่หก เริ่มจากการนิยามความหมายของความเกลียดชังเพื่อให้สามารถหยิบจับ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถนัดถน่ีมากข้ึน ซ่ึงกพ็บว่าไม่ใช่เรื่องงา่ยอยูด่ี ดังน้ัน จึงหันมาพิจารณาเรื่องท่าทตี่อ
ความเกลียดชังแทน ซ่ึงอาจทำาให้สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาความเกลียดชังที่แพร่สะพดัอยู่ในสังคมไทยได้อย่าง
สรา้งสรรค์มากข้ึน  หัวข้อที่เจ็ด เป็นการแสดงตวัอย่างทางเลือกชนิดแรกในการรับมือกับความเกลียดชัง โดยศึกษา
จากแนวทางของเว็บไซตว์ิกิพีเดีย ทั้งในส่วนที่เป็นกรณีตา่งประเทศ และกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทยเอง 
จากน้ัน ในหัวข้อที่แปด จะได้ลองพิจารณาขยายความคดิจากตวัอย่างของวิกพิีเดียไปสู่ขอบเขตที่กวา้งขวางมากข้ึน
บนอินเทอร์เน็ต ผา่นความคดิเรื่องการจดัโซนน่ิง  หัวข้อที่เก้า เป็นอีกตัวอยา่งหน่ึงในการรับมือกับความเกลียดชัง 
ซ่ึงข้าพเจ้าเห็นว่าตวัอย่างที่มีปรากฏอยูใ่นเมืองไทยน้ัน นับว่าน่าสนใจและตรงกับแนวคิดเชิงปฏิบัติการที่เรียกว่า 
"การป่วนทางวัฒนธรรม" (culture jamming) ในตา่งประเทศเช่นกัน  หัวข้อสดุท้าย จะได้สรุปข้อค้นพบและข้อ
เสนอของรายงานชิ้นน้ีทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง

b อย่างไรก็ตาม ควรกล่าวไว้แต่แรกว่า ในช่วงเร่ิมต้นการวิจัยปีท่ีสองนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะลองแยกพิจารณาประเด็นนีแ้ยกออก
มาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มประเด็นหนึ่ง แต่เมื่อเวลาล่วงมาถึงปลายปีท่ีสองนี้ แมข้้าพเจ้าจะพบว่า ความเกลียดชังออนไลน์ท่ีสืบเนื่อง
กับประเด็นแรกนี้มีความสำาคัญน้อยกว่าความเกลียดชังออนไลน์ท่ีสืบเนื่องกับประเด็นท่ีสองมากนัก แต่ในท่ีนี้ จะยังคงขอแยก
ประเด็นท้ังสองไว้ในเห็นเป็นท่ีชัดเจนก่อน และอาจจะได้พิจารณาวิเคราะห์รวมแบบสืบเนื่องท้ังสองประเด็นอีกคร้ังหนึ่งในการ
วิจัยปีท่ีสาม

c การวิจัยเกี่ยวกับ facebookและเว็บ 2.0 อ่ืนๆ มีจุดอ่อนเร่ืองข้อมูล “ยังไม่นิ่ง” เพราะมีการ update status, การแสดงความ
คิดเห็น, การกด like หรือลบข้อมูลบางส่วนได้ตลอดเวลา ซึง่จะทำาให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเร่ืองยาก และส่งผลต่อความน่า
เช่ือถือของข้อมูลท่ีนำามาวิเคราะห์ ประเด็นนี้ถือเป็นข้อจำากัดของรายงานช้ินนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลท่ีนำามาใช้ในรายงานช้ินนี้ 
ข้าพเจ้าพยายามนำาเสนอในฐานะท่ีเป็นตัวอย่างความเห็นในแนวทางเดยีวกันท่ีเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น น่าจะไม่ประสบปัญหา 
“ข้อมูลไม่นิ่ง” มากนัก ในส่วนของข้อมูลท่ีต้องอาศัย “ความนิ่ง” ของข้อมูลจริงๆ (ดังเช่น คำาพูดของ “ก้านธูป” (นามแฝง) 
ข้าพเจ้าก็ใช้ในส่วนท่ีเป็นข้อมูลในอดีต และมีการอ้างอิงถึงกันอยูพ่อสมควร)  ขอขอบคุณ อ.ภญิญ์ ศิรประภาศิริ สำาหรับข้อ
ทักท้วงในประเด็นนี้
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2. ความเกลียดชังทางการเมืองออนไลน์

 2.1. ขบวนการเสื้อเหลือง & ขบวนการเสื้อแดง
นับจากราวกลางปี 2548 จนปัจจุบัน (2555) กล่าวไดว้่ามีความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนไทยเพิ่ม

ข้ึนอย่างมากมาย ท่ามกลางสภาวะที่การเมืองไทยพัฒนามาบนแนวทางที่ทำาให้เกิดการแตกออกเป็น 2 ข้ัวอยา่ง
ชดัเจนน้ัน ความตื่นตวัทางการเมืองดังกล่าวไต่เส้นอยู่บนความโกรธแค้นและความเกลียดชังตลอดมา สลับฉากกับ
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตยและความสำาคัญของการเลือกตั้งในฐานะเป็นสิ่งตรงข้ามกับอำานาจพิเศษอย่างการทำา
รฐัประหาร  ความพยายามตรวจสอบและต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่นในฐานะเป็นการต่อต้านความฉ้อฉลของทุนนิยม
โลกาภิวตัน์อยู่บ้าง  

เหตุการณ์ที่ถือไดว้่าเป็น "จุดตัดสำาคัญ" ยิ่งในการเปลี่ยนรูปแปลงรา่งให้กลายเป็นการเมืองแห่งความ
เกลียดชัง ดจูะมีอย่างน้อย 2-3 จุด คือ (1) ช่วงเดือน กนัยายน-ธันวาคม 2551ซ่ึงเป็นช่วง พธม.บุกยึดทำาเนียบ
รฐับาล การปะทะกันระหวา่ง พธม. กับ นปช. เหตกุารณ์สลายการชุมนุมที่หน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม2551 
ไปจนถึงเหตุการณ์ยดึสนามบินสุวรรณภูมิ ตน้เดือนธันวาคม 2551 (2) ช่วงเดือนเมษายน 2552 และ (3) 
เมษายน-พฤษภาคม 2553  ซ่ึงเป็นช่วงที่ นปช.ชุมนุม 2 ครั้งใหญ่ จบด้วยการถูกปราบปรามทั้ง 2ครั้ง โดยเฉพาะ
ในปี 2553ซ่ึงมีคนตายถึง 91 ศพ และการเผาทำาลายอาคารสถานที่มากมายทั้งในกรุงเทพฯและตา่งจังหวดั

ทั้งสองช่วงน้ี ไมว่่าจะเป็นช่วงการเคลื่อนไหวของ พธม. หรือของ นปช. กต็าม แต่สิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม
การเมืองไทยก็ลว้นเหมือนกัน คือ เต็มไปด้วยความรุนแรงและการขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงจากทั้งสองฝา่ย และฝ่าย
รฐับาล (พรรคพลังประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์)  รวมทั้งการแพร่สะพัดของความเกลียดชัง ซ่ึงมีทั้งในเวทีการ
ชุมนุม และจากปัจเจกชนที่สนับสนุนขบวนการแต่ละสีเสื้อ ไหลเวียนหมุนวนผา่นสื่อทุกชนิดที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดย 
"จรรยาบรรณสื่อ" โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต

ภาพรวมอินเทอร์เน็ตไทยหลายปีมาน้ี มีผู้ใช้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกกันเข้มข้นมากข้ึน เทคโนโลยี
ปัจจุบันทำาให้การแสดงออกง่ายข้ึน รวดเร็วข้ึน ใชว้ิจารณญาณน้อยลง พดูความรู้สึกของตัวเองล้วนๆ (และบางครั้ง
ดบิๆ) มากข้ึน ทำาให้ความเห็นชนิดสุดโต่งสามารถออกมาจากทั้งสองฝา่ยสนับสนุนกลุ่มการเมืองแต่ละสีเสื้อมีให้
เห็นมากข้ึนไปดว้ยเช่นกัน  ในยุคแรกของเว็บ 2.0d ไทยน้ัน เว็บบอร์ดไม่ได้ใช้อัลกอริทึม (algorithm - วธิีเขียน
โปรแกรมจัดการเน้ือหา) ทีท่ำาให้คนสามารถแสดงออกได้อย่างรวดเรว็เท่าเว็บ 2.0 ในยุคหลังทีท่ำาให้ผู้ใช้สามารถ
แชร์ (share) ข้อมูลข่าวสาร ลิงค์ (link) รูปภาพ หรือคลิปได้ง่ายมากข้ึน อยา่ง YouTube, Twitter, และโดย
เฉพาะ facebook   กอ่นหน้าปี 2551 ประชากร facebook ของไทยยังมีไม่มากนัก การแสดงอารมณ์ดิบๆใน
อินเทอร์เน็ตยังไม่เกิดชดั แต่เป็นการสะสมอุณหภูมิข้ึนเรื่อยๆ ผา่นเหตุการณใหญ่ๆทั้ง 3 เหตกุารณ์ กระทั่งอารมณ์
ถึงจุดสูงสดุที่เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 มีการด่ากันอยา่งรุนแรงมากข้ึน ทั้งดา่เป็น "พวกเสื้อแดง", “สลิ่ม",
 “อำามาตย์" ฯลฯ ใน 3-4 ปีมาน้ี ตา่งคนต่างมีทีท่างของตัวเองในพื้นที่ไซเบอร์มากข้ึน มีเพจ (facebook fanpage) 
เป็นของตัวเองหรือของกลุ่มตนเองในเฟสบุ๊ค (facebook group)2  

d เวบ็ 1.0 เป็นเว็บยุคแรกท่ีผู้ใช้เป็นผู้อ่านอย่างเดียว ไม่สามารถเขียนหรือผลิตเนื้อหาอะไรได้ ส่วนเว็บ 2.0 เป็นเว็บยุคปัจจุบัน ท่ี
เนื้อหาหลักของเว็บนั้นมาจากผู้อ่านเป็นผู้ผลิตใส่ลงไปเป็นสำาคัญ ตัวอย่างของเว็บ 2.0 ไดแ้ก่ เว็บบอร์ด (ยุคแรกสุดของเว็บ 
2.0) เวบ็บล็อก, wikipedia, facebook, twitter, YouTube เป็นต้น
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กล่าวเฉพาะเหตกุารณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 ซ่ึงถือไดว้่าเป็นชว่งพัฒนาการสูงสดุของเฟส
บุ๊คการเมืองของไทย ในชว่งน้ัน สังคมไทยใช้เฟสบุ๊คในการรวมกลุ่มทางการเมืองมากถึง 1,308 กลุ่ม โดยสามารถ
จำาแนกประเภทวตัถุประสงค์ของการรวมกลุ่มไดด้ังแสดงในตารางข้างล่างน้ีe  โดยทีร่าว 1 ใน 3 ของจำานวนกลุ่ม
ทั้งหมดเทนำ้าหนักไปในทางต่อต้านการชุมนุมของคนเสื้อแดง (32.4%) และใน 7 อันดับแรก ซ่ึงกินสัดสว่น
ประมาณ 80% ของจำานวนกลุ่มทั้งหมด (ดูแผนภาพข้างล่างประกอบ) แสดงให้เห็นตวัละครทางการเมืองค่อนข้าง
ชัดเจน กล่าวคือ คนเสื้อแดง, รฐับาล (อภิสิทธิ์), สถาบันกษัตริย์และประเทศไทย ซ่ึงน่าจะเป็นไปในความหมาย
ของการไปพ้นจากความขัดแย้งสองข้ัวระหวา่งคนเสื้อแดงกับรฐับาล  มีเพียงกลุ่มวัตถุประสงค์กลุ่มเดียวที่แหวก
แนวออกไป คือ กลุ่มที่ล้อเลียน ขำาขัน เสียดสี ซ่ึงมีแง่มุมที่น่าสนใจและจะได้กล่าวถึงในช่วงท้ายของรายงานชิ้นน้ี
อีกทีหน่ึง ในหัวข้อ “การป่วนทางวัฒนธรรม”3

ตารางแสดงจำานวนเฟสบุ๊คกรุ๊ปรณรงค์การเมือง
 (แยกตามวัตถุประสงค์) (12 มี.ค. – 30 พ.ค. 25553)

วัตถุประสงค์กลุ่ม จำานวนกลุ่ม % 

1 ต่อต้านแดง 423 32.4 
2 รักในหลวง/สถาบัน 144 11 
3 รักประเทศไทย 121 9.3 
4 สนับสนุนแดง 118 9 
5 ล้อเลียน ขำาขัน เสียดสี 91 7 
6 สนับสนุนรัฐบาล 78 6 
7 ต่อต้านรัฐบาล 74 5.7 
8 เรียกรอ้งสันติวธิี 45 3.4 
9 เบ่ือ บ่น หงุดหงิด 43 3.3 

10 ไม่ออกตัวสนับสนุนฝ่ายใด
ชัดเจน

36 2.8 

วัตถปุระสงค์กลุ่ม จำานวนกลุ่ม % 

11 ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม 30 2.3 
12 สนับสนุนทหาร 29 2.2 
13 สนับสนุนพันธมิตร 23 1.8 
14 พสิูจน์ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 20 1.5 
15 ตอ่ตา้นทหาร 11 0.8 
16 รณรงคใ์ห้เกิดสันติวธิี 9 0.7 
17 ตอ่ตา้นพันธมติร 5 0.4 
18 เปลี่ยนความคิด 5 0.4 
19 ไม่สนับสนุนนักวิชาการ

เสื้อแดง
3 0.2 

1,308 100 

ท่ีมา : Media Monitor (2554: 3)

e การพิจารณา facebook group และการจัดแยกประภทของแต่ละกลุ่มนั้น จำาเป็นต้องตระหนักถึงข้อจำากัดอย่างน้อย 2 
ประการ ไดแ้ก่  1) เกณฑ์สมาชิกภาพสำาหรับแต่ละ facebook group นับอย่างไร? ท้ังนี้อาจจำาเป็นต้องคิดถึงเร่ืองความถี่ของ
การใช้ เช่น มีส่วนร่วมคร้ังเดียวจบ เป็นต้น หรือแรงจูงใจในการเป็นสมาชิก เช่น เพราะตามๆคนอ่ืนมา เป็นต้น 2) เกณฑ์การ
แยกแยะประเภทกลุ่ม facebook group อาจไม่สามารถพิจารณาจากเฉพาะเพยีงช่ือกลุ่ม แต่น่าจะจำาเป็นต้องดูจากเนื้อหา
การสนทนาภายในกลุ่มด้วยเช่นกัน (ขอขอบคุณ อ.ภญิญ์ ศิรประภาศิริ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำาหรับ
ข้อสังเกตนี้) อย่างไรก็ตาม ในท่ีนี้ ไม่ได้มีประสงค์จะวิเคราะห์เจาะลึกในทางสังคมวิทยาของกลุ่มออนไลน์เหล่านี้ เพียงแค่
ต้องการแสดงให้เห็นภาพท่ัวไปของกลุ่มการเมืองของเฟสบุ๊คไทยเท่านั้น
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แผนภูมิ : สดัส่วนกลุม่รณรงค์การเมืองในเฟสบุ๊ค

ที่มา : Media Monitor (2554: 4)

นอกจากน้ี หากพิจารณาถึงกลุ่มรณรงค์การเมืองในเฟสบุ๊คที่มีจำานวนสมาชิกมากที่สดุ 30 อันดับแรกแล้ว 
ข้อที่น่าสังเกตจากชือ่กลุ่มทั้งหลาย คือ สว่นใหญ่ล้วนเป็นการ “สนับสนุน” “รัก...” “ให้กำาลังใจ” หรือ “ต่อต้าน” 
ตวัละครทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงทั้งสิ้น มีเพียงบางกลุ่มเท่าน้ันทีต่ั้งกลุ่มเพื่อเน้นให้เกิดการพิสูจน์และตรวจ
สอบข้อเท็จจริง (คือ กลุ่ม “Thailand chaos update อัพเดททุกความเคลื่อนไหวความไม่สงบ”) รายงานของ 
Media Monitor ระบุรายละเอียดของการใช้เฟสบุ๊คเพื่อรณรงค์ทางการเมืองดังกล่าวไว้น่าสนใจว่า “เน้ือหาส่วน
มาก (กวา่ 90 %) เป็นการจดัตั้งกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่อ การชุมนุม ในประเด็นสำาคัญคือ ต่อ
ตา้นการกระทำา-และไม่สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดง...” (หน้า 2) 
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ตารางแสดง 30 อันดับกลุ่มเฟสบุ๊ครณรงค์การเมือง (เมื่อ 30 พฤษภาคม 2553)

ที่มา : Media Monitor (2554: 5)

แต่ที่น่าสนใจ คือ กลุ่มต่างๆในเฟสบุ๊คกลุ่มเหล่าน้ี ส่วนใหญ่แล้ว ล้วนแต่มีปฏิบัตกิารในโลกออนไลน์
เท่าน้ัน ดังที่ Media Monitor รายงานวา่ “เป้าหมายหลักของทุกกลุ่ม คือ รวมกลุ่มสมาชกิแสดงจุดยืนทางการ
เมือง การสื่อข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคดิเห็น รณรงคก์ิจกรรมทางการเมือง ให้การสนับสนุนฝ่ายการเมืองตา่งๆ 
มีส่วนน้อยที่สามารถรวมพลังทำากิจกรรมทางสังคมในโลกจริง (real world) ได้” (หน้า 6)  ข้อสรุปน้ีดูจะไม่แตก
ตา่งกันกับสิ่งที่เป็นข้อค้นพบของรายงานวิจัยชิ้นน้ี  ดงัจะเห็นได้จากเหตุการณ์ 4 เหตกุารณ์ ซ่ึงข้าพเจ้าเห็นวา่พอ
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จะเป็นตัวอยา่งของสิ่งที่เกิดข้ึนในอินเทอร์เน็ตไทย (แม้จะเน้นศึกษาไปที ่YouTube แทนกต็ามf) ที่สะทอ้นสิ่งที่งาน
ชิ้นน้ีเรียกว่า “ความเกลียดชังออนไลน์” ได้ ดงัต่อไปน้ี

1) หน้ารัฐสภาไทย 7 ตลุาคม 2551 : พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ชุมนุมล้อมรอบพื้นที่
หน้ารัฐสภา เพื่อปิดเส้นทางไม่ให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ ์คณะรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เข้าแถลงนโยบายในโอกาสรับ
ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ดว้ยถือว่าเป็นรัฐบาลนอมินีของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร  เจ้าหน้าที่ตำารวจประมาณ 100 
ชวีิต ระดมยิงแก๊สนำ้าตาร่วม 100 นัด เพื่อเปิดเส้นทางให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเข้าไปประชุมรัฐสภาเพื่อ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา มีการใช้ความรุนแรงจากทัง้ฝ่ายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำารวจตอบโต้กันไปมาตลอดทั้งชว่ง
เช้าและบ่าย ทำาให้มีผู้ไดร้ับบาดเจ็บจำานวนหน่ึงทั้งในฝ่ายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำารวจ ฝา่ยผู้รว่มชุมนุมมีชายผู้หน่ึง
ถูกระเบิดจนขาขาดไปหน่ึงข้างนับตั้งแต่ใต้เข่าลงมา 

บน YouTube 5 วนัต่อมา : คลิปชื่อ “ภาพเหตกุารณ์จริง 7 ตุลาคม ตำารวจฆ่าประชาชน”4 ความยาว 
10.01 นาที ถูกอัปโหลดโดย mrboringdays (username) มีการเข้าชมนับถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 รวม 
237,290 คลิก๊ ที่ความเห็นท้ายคลิป  boy5957 (username) แสดงความเห็นต่อผู้ที่ถูกระเบิดจนขาขาดไว้ว่า “ขา
ขาด มันเอาคนพกิารขาขาดอยู่แล้วมาดันจรติใส่เลือดเข้าไปทำาให้เหมือนขาขาด เนียนะเนียน แล้วก็ระเบิดปิงปอง
กโ็ดนเจ้ากรรมพวกเดียวกันเองอีก ก็สมละนะ ใชค้วามรุนแรงก่อนเอง” g อกีหน่ึงความเห็นจาก TheStpaul 
“หกล้มแรงนะ เอาซะขาขาดเรยย...”  

2) แยกดินแดง 13 เมษายน 2552 เวลาตสีี่เศษ : ศูนยอ์ำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้นำากำาลัง
ทหารและตำารวจได้ใช้แก๊สนำ้าตา กระสุนจริงและกระสุนฝึกหัดเข้าสลายการชุมนุมในจุดที่กลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามายึด
พืน้ที่เอาไว้ โดยเริ่มจากที่บริเวณแยกดินแดงก่อน ไม่มีใครรูร้ายละเอียดว่าแท้จริงเรื่องเป็นอย่างไร ฝา่ยหน่ึงบอกวา่ 
มีการเจรจาระหวา่งทหารกับผู้ชุมนุมให้เปิดเส้นทางการจราจร จนกระทั่งทหารเข้าเคลียรท์ี่ สามเหลี่ยมดินแดงได้5 
แตใ่นอีกกระแสกลับเชื่อวา่ ตำารวจและทหารบุกสลายคนเสื้อแดงโดยใช้อาวธุรุนแรง คือ M16 และแก๊สนำ้าตา ทั้งที่
มีประชาชนอยู่เพียง 100 กวา่คนเท่าน้ันเอง และที่สำาคัญบางสื่อยังรายงานกว่า มีคนไดร้ับบาดเจ็บมากถึง 77 คน 
แถมยังมีรายงานจากกลุ่มผู้ชุมนุมเองว่ามีผู้เสียชีวติด้วย6

บนเว็บ YouTube : มีการนำาเสนอคลิปวิดีโอชดุ “13 เมษาสงกรานต์เลือด” จำานวน 5 ตอน7 เน้ือหา
คลิปมุ่งแสดงให้เห็นวา่ ในเหตุการณ์น้ีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ราย มีภาพทหารแบกคนข้ึนรถ และระบุว่าน่ันคือศพ
ของคนเสื้อแดงที่ถูกอำาพรางหรือปกปิด เน้ือหาคลิปโจมตีปฏิบัตกิารครั้งน้ีวา่เป็นความผดิของรัฐบาล เพราะกลุ่ม
เสื้อแดงน้ันยินยอมจะถอยแล้ว แต่ก็ยังถูกปราบอย่างทารุณ ที่ใต้คลิป ผู้ใช้ชื่อ0ihk แสดงความเห็นวา่ “ไปตายกัน
ให้หมด เสื้อแดง เหนดว้ยว่าแม่มก้อสมควรตาย จิงๆสมองกอ้มีคิดซักนิดก้อรุ้ แม่มโง่ให้แกนนำาหน้า
เีีี้ยหลอกกันอยุ่ด้าย ตายไปให้หนดน่ะล่ะดี” อีกคนหน่ึง kritdonbans วา่ “ถ้ากูเป็นทหารกูก็จะยิงพวกเมิง 
เสียดายข้าวของคนไทยที่เมิงแดรก”  

f ในท้ัง 4 เหตุการณ์ตัวอย่างนี้ มีเพียงเหตุการณ์ท่ี 3 เท่านั้น ท่ีเป็นการแสดงความเห็นมาจากเว็บบอร์ด ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าไม่แตก
ต่างกันมากนักกับการแสดงความเห็นใต้คลิป เพราะเห็นว่า เหตุการณ์ใหญ่และสำาคัญดังท่ียกมานี้ ผู้แสดงความเห็นก็น่าจะได้
ติดตามข่าวสาร เห็นภาพ ถูกคลิปทางอินเทอร์เน็ต หรือจากโทรทัศน์อยู่เช่นกัน จึงพอจะถือได้ว่าเป็นตัวอย่างการแสดงความ
เห็นในหมวดเดียวกับผู้แสดงความเห็นในเว็บ YouTube โดยตรงด้วย

g คำาพูดท่ียกมาทุกคำาพูดในรายงานช้ินนี้ จะคงไว้ตามเดิมแม้สะกดผิดกต็าม

http://www.youtube.com/user/kritdonbans
http://www.youtube.com/user/0ihk
http://www.youtube.com/user/TheStpaul
http://www.youtube.com/user/boy5957
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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 รวัยิงกระหนำ่าเข้าไปในตัวรถ กระสุนถูกบริเวณคิว้, หน้าอก 
และแขน สนธิถูกส่งตัวไปรกัษาที่โรงพยาบาลวชริะ สุดทา้ยก็รอดมาได้8

ที่เว็บบอร์ด mthai.comวนัเดียวกัน : มีผู้ตั้งกระทู้วา่ “คิดไงกับการจัด ฉากยิง สนธิลิ้มทองกลุ” ความ
เห็นที่     75   วิเคราะห์เทคโนโลยีอาวุธอยา่งละเอียดวา่ “เห็นดว้ยกับกระสุนกระดาษ แม่งข่าวบอก อาก้า 62 นัด 
เอชเค 17 เอ็ม 16 3 นัด เข้ากระจกหน้า 27 นัดเต็มไปหมด เหลือเชื่อไม่มีใครตาย เจ็บกันนิดๆหน่อยๆ รกูระสุนที่
เจาะกระจกเล็กพอๆ กับลูก .22 เบาะก็ยังอยู่เหมือนเดิมสภาพเน๊ียบไม่มีรอยกระสุนแค่มีรอยเลือดนิดๆหน่อยๆ 
ปลอกตกเต็มถนนไปหมด แล้วหมดแม่งยังมาบอกเศษกระสุนเข้ากบาล เอ็ม 16 เชีย่ไรวะมีเศษกระสุน ถ้าลูกซองกู
จะไม่พดูเลย แล้วแม่งกระสุนเข้ำหัววันเดียววิ่งปร้อพูดคุยได้ แถมยำ้ยโรงบำลอีก จัดฉำกกำรยิงไม่พอแม่งเตี๊ยม
กับโรงบำลอกี หืม อยากรูว้่ามันจะทำาไปเพื่ออะไร”  ความคดิเห็นที่     85   ตอบวา่ “จดัฉากเรียกร้องความสนใจเบ่ียง
เบนประเด็น ถ้ากระสุนจริงที่ใชก้ันมันตายไปนานแล้วไอ้ลิ้ม แล้วยิ่งเป็นมือปืนมืออาชพีมันต้องลงมาดูผลงานให้
แน่ใจซะก่อนหัวมึงไม่เหลือหรอก แล้ว M79 อ่ะมันรู้อยู่แล้ววา่ยิงใกล้ก็ไมร่ะเบิดหรอก ขอให้เอำจริงซักทีเหอะ 
หล่อแม่งทุกคนเลยแกนนำำ พธม. ขอซักรูตรงกลำงเลยนะระหว่ำงค้ิว”9

4) ณ ยา่นสี่แยกราชประสงค์ 13-19พฤษภาคม 2553 : หลังจาก นปช. ปักหลักชุมนุมขับไล่รัฐบาล
อภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ เป็นเวลาหลายเดือน รฐับาลประกาศมาตรการ “กระชับพื้นที่” และมีการตั้งป้าย “เขตใช้
กระสุนจริง” ไล่ต้อนให้ผู้ชุมนุมทีก่ำาลังเริ่มกระจายตัวออกนอกพื้นที่ย่านสี่แยกราชประสงคก์ับเข้าไปรวมกันที่จดุ
เดิม พร้อมกับการตัดนำ้าตัดไฟตัดโทรศพัท์ เพื่อตัดกำาลังไม่ให้มีผู้ชุมนุมมาเสริมเพิ่มเติมมากข้ึน  เช้าวันที่ 19 
พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ได้นำากำาลังเข้าสลายการชุมชนอย่างต่อเน่ืองจนถึงช่วงบ่าย จนนำามาสู่การเสียชีวติของผู้ชุมนุม
ถึง 91 ศพ และมีผู้ไดร้ับบาดเจ็บอีกนับพันราย  หลังการมอบตัวของแกนนำา นปช. ได้เกิดเหตุเผาและวางเพลิง
สถานีที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล โรงภาพยนตร์สยาม และสถานีโทรทัศน์ไทยทวีีสีช่อง 
3 เป็นต้น และตามศาลากลางจังหวัดต่างๆอีกจำานวนหน่ึง 

บน YouTube วนัที่ 18 พฤษภาคม 2553 : คลิปชื่อ “เจ้าหน้าท่ีทหารใช้ปืนสไนเปอร์ยิง นปช หน้า
สนามมวยลุมพินี 15 05 10”10 มีเน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการปะทะกันระหว่างกลุ่มทหารกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้า
สนามมวยลุมพินี ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ซ่ึงมีทั้งการยิงปืน ยิงประทัดยกัษ์และพลุตะไลตอบโตก้ัน  กอ่นจบ
คลิป กล้องจับจ้องอยู่ทีช่ายชดุทหารสองคนทีอ่ยู่ด้านหลังปืนสไนเปอร์ หลังบังเกอร์ มองผา่นกล้องเหนือปืนส่อง
ออกไปด้านถนน มีเสียงปืนดังปัง กล้องส่ายเล็กน้อย ทหารที่ยืนข้างมือสไนเปอร์ ลุกข้ึนยืนบอก “ล้มแล้วๆ อย่ายิง
ซำ้า” แต่ยังมีเสียงยิงปืนซำ้าจากมือสไนเปอร์คนน้ันอยู่ดี  ทีใ่ต้  คลิป   ผู้ใชช้ื่อ DuguhaiD2  แสดงความเห็นว่า “อยา่ๆ
ๆซำ้า เปลืองกระสุน คนละนัดก็พอ”   อกีความเห็นหน่ึง โดย third45  “เสียดำย ไม่เห็นตอนมันโดนยิง  ไม่งั้น
คืนน้ีจะนอนหลับอย่ำงมีควำมสุขยิ่งกว่ำน้ี ดูแล้วเหมือนตอนพวกพม่ำบุกมำเผำกรงุศรีเลย” 

การแสดงความเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในโลกกายภาพของ
ไทย ที่ยกมาทั้ง 4 เหตุการณ์น้ี เป็นไปในลักษณะที่คล้ายๆกัน คือ ไม่วา่จะเป็นฝ่ายไหนเป็นเหยื่อ ตา่งกจ็ะถูกอกี
ฝ่ายหน่ึงแสดงความเห็นในลักษณะที่ 1) เยาะเย้ยถากถาง บ้างกร็ู้สึกสะใจ และวา่สมควรแลว้ ถ้าผู้แสดงความเห็น
ได้ไปอยู่ในตำาแหน่งของผู้ใช้ความรุนแรง เขากจ็ะทำาเช่นน้ันต่อเหยื่อเหมือนกัน  2) ท้าทายให้ใช้ความรุนแรงเพ่ิม

http://www.youtube.com/user/third45
http://www.youtube.com/user/DuguhaiD2
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ข้ึน (ทา้ให้ยิงแกนนำาทุกคน) ผสมผสานกับ 3) เห็นว่าเป็นการจัดฉาก ไม่เชื่อว่าถูกกระทำาจริง คดิวา่มีการเตรียม
การเพื่อเรียกร้องความสนใจ4) ความรู้สึกที่ว่าเหยื่อความรุนแรงไม่ใช่คนไทย ซ่ึงเกิดข้ึนกรณีที่เหยื่อเป็นฝ่ายเสื้อ
แดง ในความหมายของการผูกโยงกับ “ข้อหาล้มเจ้า” อันเป็นสถาบันที่คนไทยถือว่าเป็นแกนกลางของสังคมไทย

ในหนังสือเรื่อง Watching YouTube ศาสตราจารย์ Michael Strangerloveแห่งภาควชิานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย Ottawa กลา่วถึงการใช้ YouTubeในส่วนที่เกี่ยวกับความขัดแย้งและความรุนแรง ไว้วา่ คนมักพูดถึง 
“ชุมชนเสมือน” กันวา่ มักจะมีลักษณะสำาคัญ คือ การมีเป้าหมายรว่มกัน, การมีสว่นรว่มอย่างตอ่เน่ืองในชุมชนเส
มือนน้ันๆ, การแบ่งปันทรัพยากรซ่ึงกันและกัน การสนับสนุนกันและกัน แต่มกัจะลืมไปอีกอย่างที่เป็นคุณลักษณะ
ทีส่ำาคัญไม่แพ้กัน น่ันคือ “ความขัดแย้ง” ซ่ึงมีอยู่มากใน YouTube (และก็น่าจะไม่น้อยในเว็บ 2.0 ทั้งหลายดว้ย
เช่นกัน)  ในยุคก่อนหน้า YouTube น้ัน เราส่วนใหญ่มักมีสว่นร่วมกับความขัดแย้งได้ กใ็นฐานะที่น่ังดทูีวี/ฟังวิทยุ
เท่าน้ัน แตใ่นยุค YouTube เรามีสว่นร่วมกับความขัดแย้งโดยการผลติความขัดแย้งน้ันข้ึนมาเองเลย โดยผ่านการ
ผลติคลิปวิดีโอใน YouTube น่ันเอง 11 YouTube และบรรดาเว็บ 2.0 ทั้งหลายได้เปลี่ยนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจาก
เพียงคนเสพ/อา่นมาเป็นคนผลิต/พดู/เขียนดว้ยเช่นกัน ก่อเกิดเป็นการถกเถียงอภิปรายความคดิเห็นในที่สาธารณะ 
ซ่ึงเป็นเรื่องที่ถูกให้สำาคัญกันมาตั้งแต่ยุคกรีกแล้ว ในฐานะที่เป็นรากฐานของชุมชน อารยธรรม และ
ประชาธิปไตย12  อย่างไรก็ตาม ไม่ตา่งอะไรกับการมพีื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงความคดิเห็นได้อยา่งเสรีนับแต่อดตี
เป็นต้นมา Strangerlove ตั้งข้อสังเกตวา่การแสดงความคิดเห็นและอภิปรายทางการเมืองใน YouTube น้ัน มีทั้ง
แบบที่ชวนให้ต้องขบคิดเพ่ิมเติม และทั้งแบบที่หยาบคายและตื้นเขินดว้ยเช่นกัน13 

กลา่วได้อย่างชดัเจนว่าไมใ่ช่การชวนให้ “ขบคิดเพิ่มเติม” ในลักษณะประเทืองปัญญาอย่างแน่นอน ในแง่
หน่ึงเน้ือหาสว่นใหญ่อาจตรงกับลักษณะการแสดงความคดิเห็นอีก 2 ชนิดที่ Strangerlove พดูถึงไว้  แต่ในอกีแง่
หน่ึง ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้ง 4 เหตุการณ์ข้างต้นชวนให้เราต้อง “ขบคิดเพิ่มเติม” ในแง่ที่สะท้อนให้เห็นว่า
สังคมการเมืองไทยถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝา่ยอย่างร้าวลกึ แต่ละฝา่ยล้วนแต่ซัดสาดความเกลียดชังให้อีกฝา่ยหน่ึง
ชนิดไม่ยั้งมือ ไม่มีเยื่อใยให้กันอีกต่อไป แม้กระทั่งได้รับรูว้่ามนุษย์ดว้ยกัน (ที่อยู่ฝ่ายที่ตนต่อต้าน) ตกเป็นเหยื่อของ
การใช้ความรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตลงไป ก็มิได้ช่วยปลุกความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของอีกฝ่าย
หน่ึงได้เลย

อันทีจ่ริงแล้ว การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในโลกอินเทอร์เน็ตไทย มีหลากหลายมากกวา่เพียงที่ยก
มา และมีทั้งที่แสดงความเห็นชนิดพยายามผ่อนคลายความตึงเครียด หรือพยายามแสวงหาข้อเท็จจริง เท่าที่
ตดิตามความเห็นและปฏิบัติการตา่งๆในโลกออนไลน์ของไทยเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองน้ัน ก็เป็นดังทีรู่้ๆ
กันอยูท่ั่วไปว่า เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเกลียดชัง ซ่ึงไม่ตา่งอะไรกับที่ปรากฏในสื่อชนิดอื่นๆและในโลก
กายภาพ  แต่ลักษณะการแสดงความรุนแรงทางอารมณ์ผา่นความเห็นที่ยกมาน้ี เป็นความตั้งใจเลือกแบบหยิบส่วน
ที่ “สดุโต่ง” ที่สดุมากลา่ว  เพราะเป็นข้อค้นพบท่ีน่าประหลาดใจเล็กน้อยสำาหรับข้าพเจ้า คือ ในโลก
อินเทอร์เน็ตของไทย  การแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงปี 2551-2553 ในกรณีท่ีมี     
พธม  .   และนปช  .   เป็นตัวละครหลกั   ต่อสู้ขัดแย้งกับรัฐบาลสมัคร/สมชาย และรฐับาลอภิสิทธ์ิ (ตามลำาดับ) น้ัน 
มาไกลสุดได้เพียงเท่าน้ี กล่าวคือ นอกเหนือจากเรื่องความหยาบคาย การดา่ทอกันชนิดขุดโคตรเหง้า การแฉ
เปิดโปง แชง่ชักหักกระดูกให้ไปตาย สนับสนุนหรือต่อต้านฝา่ยที่ใช้ความรุนแรง  สิ่งอื่นที่ยังทำาไดก้็เพียงการแสดง
ความสะใจ สงสัยเรื่องจัดฉาก ท้าทายให้ใช้ความรุนแรงเพิ่มข้ึน สำาหรับกรณีหลังสุดน้ี ข้อท่ียังน่าอุ่นใจ คือ เมื่อมี
การยยุงให้ใช้ความรุนแรงเพ่ิมข้ึนแล้ว ยงัไม่ปรากฏมีการขานรับหรือตอบสนองต่อกันไปอย่างเป็นระบบ ไม่ว่า
จะเป็นในโลกออนไลน์ หรือออกมาเป็นปฏิบัติการจริงในโลกออฟไลน์  

ข้อค้นพบน้ี สอดคล้องกับ ความเห็นของ สมบัติ บุญงามอนงค์ ซ่ึงเป็นแกนนำา (ของแกนนอน) เคลื่อนไหว
กับกลุ่มคนเสื้อแดง ให้ความเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ความเกลียดชังออนไลน์ไว้อย่างน่าสนใจและสอดคล้องกับ
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ข้อค้นพบของข้าพเจ้า วา่ “ตวัหนังสือที่ "พน่" กันอยู่ในพื้นทีอ่อนไลน์ ไม่เท่ากับ สิ่งทีจ่ะเกิดข้ึนจริง หรือกระทำา
จริงในพื้นที่กายภาพ แต่สะท้อนด้านมืดหรือความเกลียดชังที่มีอยู่ในจติใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย”  h  จาก
ตวัอย่างของตัว สมบัติ บุญงามอนงค์เองน้ัน ในโลกอินเทอร์เน็ต เขาถูกฝ่ายคนเสื้อเหลืองเป็นจำานวนมากโจมตี
อย่างรุนแรง ตอ่เน่ือง และยาวนาน  ครั้งที่โดนโจมตีหนักและรุนแรงมากที่สุด คือ เมื่อครั้งที่พ่อของสมบัติเสียชีวิต 
ก็มีการโพสต์ความเห็นด่าทำานองว่า ที่พ่อตายเพราะตรอมใจที่มีลูกชายอย่างสมบัติ เป็นต้น อยา่งไรกต็าม ในโลก
กายภาพ สมบัติไม่เคยประสบกับการโจมตีซ่ึงๆหน้าแต่อยา่งใด แม้แต่กับคนที่ทำางานอยู่ในเอเอสทีวีผู้จดัการ ซ่ึง
ข้าพเจา้เรียกวา่เป็น “หน่วยรบพิเศษภาคพลเรือน” ของกลุ่มคนเสื้อเหลือง ก็ยังคุยกันได้ตามปกติ ไม่ได้จ้องจอง
ล้างจองผลาญ หรือเตรียมหำ้าห่ันตะลุมบอนกันเมื่อไดพ้บ 14 

นอกจากน้ี สุทธิโชค จรรยาอังกรู นักข่าวออนไลน์สำานักข่าวแห่งหน่ึง ซ่ึงต้องคอยตดิตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา กใ็ห้ความเห็นไปในทางที่สอดคล้องกันว่า “ในอินเทอร์เน็ต คนใช้
วิจารณญาณน้อย ใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผล บางครั้งไม่ได้อา่นเน้ือหาข่าวด้วยซำ้า แต่คอมเม้นต์ท้ายข่าวมีเยอะมาก 
บางทีไม่เกี่ยวกับเน้ือข่าวด้วยซำ้า คนแค่ต้องการทีร่ะบาย  แม้แต่ความเห็นประเภทชักชวนให้ไปทำารา้ยกัน จริงๆก็
แค่เอามันส์มากกว่า แบบที่บอกว่านิตริาษฎร์ เจอเมื่อไหร่ให้กระทืบได้เลย แต่จริงๆไม่ทำาหรอก ในอินเทอร์เน็ต มัน
เป็นโลกเสรี มีการแฝงตวัอยู่เยอะ ไม่มีการระบุตวัตน ไม่ได้มีการควบคุมอะไร” ในขณะที่ถ้าเป็นในโลกกายภาพน้ัน 
สุทธิโชคเห็นว่า “...คนแสดงตวัตนน้อยวา่คิดยังไง เพราะไม่ได้คบกันด้วยมุมมองทางการเมืองอย่างเดียว ในเฟสบุ๊ค 
เราอาจ unfriend ใครก็ได้งา่ยๆ แตใ่นโลกจริง ก็ยังต้องคุยกันอยู่ดี  เพราะในโลกจริงมันเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบ
เจอหน้ากัน” 15

ดังน้ัน จึงกล่าวได้วา่ ในกรณีประเทศไทย ความเกลียดชังที่เกี่ยวข้องกับ และเกิดข้ึนท่ามกลาง เหตกุารณ์
ทางการเมืองและความรุนแรงของทั้งขบวนการเคลื่อนไหวเสื้อเหลืองและเสื้อแดงน้ัน “มีนัยสำาคัญ” (significant 
or matter) เฉพาะในพื้นทีก่ายภาพมากกวา่ ในขณะที่ความเกลียดชังออนไลน์/ความเกลียดชังไซเบอร์น้ัน แสดง
บทบาทในฐานะเป็นพื้นทีร่ะบายอารมณ์ กลา่วโจมตี บริภาษ เยาะเย้ยถากถาง เกทับ ฯลฯ ตอ่ฝ่ายตรงข้าม
มากกว่า แต่ยังไม่มีบทบาทในเชิงรุกในการสร้างให้เกิดความเกลียดชังออฟไลน์/ความเกลียดชังในพื้นที่กายภาพ 
แม้ในบางกรณี บนอินเทอร์เน็ต จะถึงข้ันที่มีคำากลา่วเรียกร้องให้เกิดการทำารา้ยกัน (fighting speech) แต่ก็นับว่า
ยังโชคดทีี่ยังไม่ได้ก่อให้เกิดการขานรับคำาเชิญชวนน้ันอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นการจัดตั้ง “กลุ่มเกลียดชัง” (hate 
group) จากพื้นที่ไซเบอร์เพื่อมีปฏิบัติการโจมตีดว้ยความเกลียดชังในโลกกายภาพอย่างเป็นระบบและเป็น
ขบวนการอะไรมากมาย (ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะในโลกออฟไลน์ เหตุการณร์ุนแรงและมีการจัดตั้งเป็นขบวนระบบ
อย่างยิ่ง อยู่แล้วก็เป็นได้) i

อย่างไรก็ตาม ความเกลียดชังในโลกออนไลน์ว่าด้วยการเมืองไทยท่ีดูจะยังไม่มีพิษสงในโลกออฟไลน์
น้ัน ดูจะจำากัดอยู่เพียงเรื่องการเมืองท่ีมี พธม. และนปช. เป็นตัวละครหลักเท่าน้ัน แต่ไม่ใช่กับกรณีความขัด
แย้งท่ีมีประเด็นสถาบันกษัตริยม์าเกี่ยวข้องเป็นแกนกลาง ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับผลกระทบหลากหลายจากการโจมตี 
กล่าวโทษ และตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มีทั้งผูท้ี่ถูกจับกุม คุมขัง ดำาเนินคดตีามกระบวนการทางกฎหมาย 
แต่ในรายงานชิ้นน้ีจะยกเฉพาะในส่วนกรณทีี่ไดร้ับผลกระทบจากกระบวนการทางสังคมมาพจิารณาในฐานะที่

h  กล่าวอย่างเคร่งครัด ประเด็นเชิงทฤษฎีนี้ ถือได้ว่ายังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการและอภิปรายถกเถียงอย่างหนักแนน่มาก
นัก และน่าจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในงานปีท่ีสามต่อไป

i  นอกจากนี้ ยังมีข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมในเร่ืองนี้ วา่เหตุผลท่ีในขณะท่ีในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยการแสดงความเกลียดชังและหำ้า
หัน่กันทางคำาพดูต่างๆนานา แต่ไม่ปรากฏเป็นความรุนแรงทางกายภาพในโลกออฟไลน์ น่าจะเป็นเพราะในโลกออนไลน์ ไม่
สามารถสัมผัสอัตลักษณ์และมิติความเป็นมนุษย์ในด้านอ่ืนๆได้มากเท่าในโลกออฟไลน์ ขอบคุณ ผศ.พจิิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 
สำาหรับข้อสังเกตในประเด็นนี้
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พษิสงของ “ความเกลียดชังออนไลน์” สามารถออกฤทธิ์สร้างความเสียหายต่อชีวิตผูค้นในโลกออฟไลน์ได้มากน้อย
เพียงใด ดงัหัวข้อถัดไป

 2.2. สถาบันกษัตริย์
ประเด็นสำาคัญยิ่งยวดอกีประเด็นหน่ึงที่เข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองของไทยตลอด 

7 ปีมาน้ี และอาจสำาคัญยิ่งกวา่ความขัดแย้งระหว่าง พธม. กับ นปช. โดยเน้ือใน (per se) เองดว้ยซำ้า คือ เรื่องราว
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ นับตั้งแต่ข้อถกเถียงเรื่องการจาบจ้วงพระราชอำานาจและการรณรงค์ถวายคืนพระราช
อำานาจ โดยสนธิ ลิ้มทองกุล เมื่อปี 2548  การขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน โดย พธม.เมื่อเดือนมีนาคม 2549 
การทำารฐัประหารเมื่อ2549 ซ่ึงถูกเชื่อมโยงว่าไดร้ับการเห็นชอบจากองคมนตรี (ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงของสถาบัน
กษัตริย์เช่นกัน) และความพยายามต่อตา้น “อำามาตยาธิปไตย” ของ นปช. โดยพุ่งเป้าไปที่ประธานองคมนตรี รวม
ถึงข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การดำาเนินการฟ้องร้องในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การเปิดเผย “ผัง
ล้มเจ้า” กระทั่งการรณรงค์แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ในชว่งใกล้น้ี  รวมถึงการรณรงค์แสดงความจงรักภักดี
อยา่งขนานใหญ่ พรอ้มกับบรรยากาศตั้งข้อสงสัยต่อผู้ที่ไม่แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  

กลา่วได้วา่ประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ได้เข้ามาเป็นแก่นแกนสำาคัญที่ทำาให้ประชาชนไทยแสดงทั้งความ
เกลียดชังกันและกันอย่างเข้มข้นถึงระดับที่อาจนำาไปสู่ความรุนแรงขนานใหญ่ในระดับกลุ่ม (collective) ได้ไม่ยาก 
อันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหวั่นวติกที่สดุ  กระน้ัน ในที่น้ี เราจะมาพิจารณาถึงกรณีที่ “ความเกลียดชังออนไลน์” ส่งผลต่อ
โลกออฟไลน์ ซ่ึงเท่าที่ผา่นมา ยังอยูใ่นระดับปัจเจกบุคคลอยู่ ดังต่อไปน้ี

ก. กรณีมารค์ วี 11
วนัที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.03 น. ที่หน้าเฟสบุ๊คของ Mark Thaokhamlue (ต่อไปจะเรียกสั้นๆ

เพียง Mark) เจ้าของได้โพสต์แสดงความเห็นไว้วา่j "มึงออกได้ละ ไอ้โง่อภิสิทธิ์" ตามติดด้วยความเห็นเพิ่มเติมของ 
Mark อกีเมื่อเวลา 8.48 น. วา่ "อภิสิทธิ์ออกก็จบเสื้อแดงจะเผาไหม ถามหน่อยครับบบบบบบ!!” และชุดความเห็น
อกีจำานวนหน่ึงวา่ “เพราะใครเสื้อแดงถึงเผา ถามหน่อย” "แม่งพูดมาได้เห็นประชาชนประท้วงมาขนาดน้ี เป็นผม
ผมออกไปนานแล้ว แล้วทีตวัเองเสือกไม่ออก ค-ย!” "ละเป็นไงพอมันเผา มึงจะทำาไง มึงก็ทำาเห้ียไรไม่ได้ มึงไม่ออก
เลยละสัส หน้าโง่ แก้ปัญหาไม่ได้ก็ยุบสภาซะสิ แม่งกลัวไม่มีงานทำามากกวา่ บ้านไม่ไดร้วยเท่าทักสินไง" "กลัวตาย 
กลวัออกประเทศไม่มีเงินใช้หรือไงวะ”16

j ในโลกออนไลน์ การแสดงความเห็นจำานวนมาก เป็นไปในลักษณะหยาบคายชนิดขุดโคตร ใช้ทุกอย่างมาด่ากัน ไม่ว่าจะเป็น
หนังหม ีหนังหมา ผ้าอนามัย ฯลฯ การวิจัยเร่ืองความเกลียดชังในท่ีนี้ จะงดเว้นไม่พิจารณาเร่ืองคำาหยาบคายมาประกอบ 
เพราะไม่ว่าจะรักหรือจะเกลียดก็สามารถใช้คำาหยาบคายได้ท้ังส้ิน อย่างไรก็ตาม ข้อความท่ีอ้างมา (quote) บางข้อความอาจมี
ถ้อยคำาไม่สุภาพหลุดออกมาบ้าง เพราะให้สามารถเข้าใจข้อความนั้นได้ครบถ้วน  และต้องขออภัยผู้อ่านทุกคนมา ณ ท่ีนี้ ท่ี
ต้องนั่งเสพรับถ้อยคำาเหล่านี้ระหว่างอ่านงานช้ินนี้ 

อย่างไรก็ตาม อ.ภญิญ์ ศิรประภาศิริ ได้ตั้งข้อสังเกตท่ีน่าสนใจยิ่งประการหนึ่ง จากประสบการณ์ท่ีได้อยู่ต่างประเทศ
เป็นเวลานาน และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาไทย เข้าไปถึงระดับวัฒนธรรมวิธีคิดมากเพียงพอท่ีจะสังเกตเห็น (ใน
ขณะท่ีผู้ท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศอาจมองไม่เห็น) เกี่ยวกับ “ภาษาไทย” กับเร่ือง “ความหยาบคาย” ว่า ภาษาไทยดูจะมี
คุณลักษณะเฉพาะบางประการท่ีน่าจะทำาให้สามารถส่ือสาร “ความหยาบคาย” ได้รุ่มรวยหลากหลายและแสบทรวง มากกว่า
ภาษาอ่ืนอย่างภาษาอังกฤษ เป็นต้น ประเด็นนี้ เป็นประเด็นท่ีน่าศึกษาต่อไป สำาหรับผู้ท่ีเช่ียวชาญหรือสนใจในเร่ือง
ภาษาศาสตร์ ขอขอบคุณ อ.ภญิญ์ สำาหรับข้อสังเกตนี้
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เจ้าของเฟสบุ๊คคนน้ี ชื่อจริงคือ วิทวัส ทา้วคำาลือ หรือ "มาร์ค วี 11” เป็นหน่ึงในผู้เข้าประกวดในรายการ
เรียลลิตี้ Academy Fantasia ปีที่ 7 หลังจากพบข้อความทีว่ิทวัสโพสต์ข้อความดูหมิ่นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ 
นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน รวมทั้งผู้เข้าแข่งขัน Academy Fantasia และคนอื่นๆอีกจำานวนหน่ึง ทำาให้เกิดกระแส
ต่อต้านในเฟซบุ๊คและเว็บไซตต์่างๆ รวมทั้งมีผู้เข้าไปโพสต์ด่าทอในหน้าเฟซบุ๊คที่เป็นของผู้เข้าแข่งขัน AF ดว้ย

ในช่วงแรกที่เกิดกระแสสังคมต่อตา้น ทางบริษัททรู ซ่ึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รายการ Academy Fantasia 
ได้ประกาศวา่ "การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของผู้เข้าแข่งขันน้ัน เป็นการแสดงความคิดเห็นก่อนหน้าทีจ่ะ
เข้าร่วมในรายการและเป็นสิทธิ์การแสดง ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล  อกีทั้งรายการทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย 
ซีซ่ัน 7 เป็นรายการที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิง ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง"17 กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ วทิวัสไมจ่ำาเป็นต้อง
ลาออกจากการแข่งขัน เน่ืองจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองน้ันเป็นสิ่งที่สามารถทำาได้และเป็นเรือ่งส่วน
บุคคล อีกสาเหตุหน่ึงอาจจะมาจากตวัวิทวัสเองได้รับคะแนนโหวตค่อนข้างสูง โดยมีคะแนนการโหวตทีน่ำาโด่งจาก
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดราว 15-20% ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ น้ัน จะอยูท่ี่ราวๆ 5-10%

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวมีความรุนแรงมากข้ึนเมื่อมีผู้ส่งฟอร์เวิรด์เมลแคปเจอร์ (capture) รปูภาพหน้า
จอเฟซบุ๊คของวิทวัส เป็นข้อความที่วา่ “เบ่ือๆ คนตำบอด เมื่อไหร่จะปลดรูปไปให้หมดทุกบ้ำนวะ” ซ่ึงถูกพิมพ์
ข้ึนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 19.24 น. แต่หลังจากน้ัน วิทวัสปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้โพสต์ข้อความเหล่าน้ีและไม่
เคยมีความคดิหมิ่นเบ้ืองสูง ข้อความที่เกดิข้ึนอาจเกิดจากการตดัต่อรูปภาพ หรือเกิดจากการแฮก็เฟซบุ๊คก็เป็นได้ 
ซ่ึงมีผู้ตั้งข้อสงสัยในลักษณะเดียวกันและนำามาเผยแพรใ่นหน้าเฟซบุ๊คของ ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม - Social 
Sanction: SS (ดูภาพข้างประกอบ)

แม้ยังไม่มีการยืนยันว่าวทิวัสเป็นผู้โพสต์ข้อความจริงหรือไม่ แต่กระแสต่อต้านที่แรงมากข้ึนเรื่อยๆ กท็ำาให้
ทางวิทวัสและครอบครัวออกมาแถลงข่าวถอนตวัจากการแข่งขันในวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 และกล่าวขอโทษ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ ในที่สดุ สว่นข้อความที่หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพน้ัน ทนายความที่น่ังอยู่ใน
งานแถลงข่าวด้วยก็กล่าวเสริมในเรื่องการตัดต่อภาพทำานองเดียวกับรูปภาพที่แสดงข้างบนน้ี วา่ “...มีข้อพิลึกเกิด 
ข้ึนหลายประการ ประการแรกภาพที่ปรากฏเป็นภาพที่คัดลอกมา ซ่ึงภาพจะไม่มีความชดั สังเกตจากรูปภาพด้าน
ซ้ายจะเห็นวา่ ภาพของคนหายไปครึ่งจอ เป็นการเหลื่อมลำ้าของการวางภาพที่ไม่เหมือนภาพเดิม ประการที่ 2 
สัญลักษณ์ของตัวกรองแว่นขยายจะอยู่ติดแถบบนสุดของภาพในหน้าเฟซบุ๊ค ดังน้ันเวลาที่แค๊ปภาพจะแสดงเวลา
ล่าสดุ ซ่ึงถ้าหากนานมากแล้วจะเป็นไปไม่ได้ที่สัญลักษณต์ัวกรองจะอยูต่ิดตรงน้ัน  ส่วนประการสุดท้ายหาก
ข้อความมี การโพสต์จริง ผู้ที่เอารูปด้านบนมาโพสต์ก่อนหน้าน้ัน 3 วัน ตอ้งเจอข้อความเหล่าน้ีก่อน และถูกโพสต์
เผยแพร่พร้อมข้อความรุ่นแรกไปแล้ว แต่น่ีรูปน้ีเพิ่งถูกโพสต์ให้หลังตามมาหลายวัน หลังจากมีข่าวเกิดข้ึน เพราะ
ฉะน้ันก็ขอให้ทุกคนพิจารณาด้วยความเป็นธรรมว่า เหตกุารณ์ที่เกิดข้ึนน้ันเป็นการตดัต่อและปลอมแปลงข้อความ
หรือไม่”18 

กรณีมารค์ ว ี11 น้ีกล่าวได้วา่เป็นปฐมบทกรณีเล็กๆของพลังในโลกออนไลน์ของไทยที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ง
สถาบันกษัตริย์ ส่งผลกระทบต่อคนในโลกออฟไลน์ แต่เน่ืองจากกรณีน้ี เหยื่อหรือผู้เสียหายไม่ได้ตา้นทานหรือตอ่สู้
อะไรยดืเยื้อมากนัก เรื่องจึงสิ้นสุดลงโดยเรว็  ที่ควบคู่กันไปกับกรณีของมาร์ค ว ี11 คือ กรณีของ "ก้านธูป" ซ่ึงเป็น
นามแฝงของหญิงสาวคนหน่ึงในโลกอินเทอร์เน็ต ที่แสดงความเห็นหมิ่นเม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเช่นกัน 
กรณีที่ถือได้วา่เป็นกรณสีำาคัญเด่นชัดที่สดุที่พิษภัยของความเกลียดชังออนไลน์ของไทยที่สืบเน่ืองจากประเด็น
สถาบันกษัตริย์ ได้ส่งผลกระทบต่อชวีิตผู้คนในโลกออฟไลน์อย่างต่อเน่ืองและยืดเยื้อ ดงัจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
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ข. กรณี “กา้นธูป” (นามแฝง)
วนัที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 22.35 น. ท่ามกลางบรรยากาศที่ นปช.เคลื่อนไหวชุมนุมขับไล่รัฐบาล

อภิสิทธิ์ ดว้ยเหตุที่เชื่อว่าไม่ได้มาจากการหนุนหลังของทหารและผู้มอีำานาจในกลุ่มที่ถูกเรียกว่า “อมาตยาธิปไตย” 
ผู้ใช้เฟสบุ๊คคนหน่ึงนามว่า Natthakan Sakundarachat (ตอ่ไปจะขอเรียกสั้นๆว่า “Natthakan”) โพสต์ข้อความ
ข้ึนใน "กำาแพง" (Wall) บนหน้าเฟสบุ๊คของตน อยา่งหมิ่นเหม่ต่อการถูกกล่าวหาวา่จาบจว้งสถาบันกษัตริย์ วา่ 
“กฎหมายมีไว้บังคับคนดี ลูกปืนมีไว้บังคับคนเลว แต่ทหารมีไวท้ำาบ้าอะไรกลางใจเมือง? แล้วนำยกไปมุดหัวอยู่
ไหนในสถำนกำรณ์แบบน้ี ใต้คอมแบกหรือพระบำท?”k โดยที่เจ้าตวัของรู้วา่หมิ่นเหม่เช่นกัน แม้ไม่คิดว่าเกิดข้ึน
จริง ดงัที่เธอแสดงความเห็น (comment) ตอ่ท้ายโพสต์ของตวัเองในอีก 2 นาทตี่อมาวา่ “ถามเล่นๆ ไม่อยากเห็น
คำาตอบ! เรือนจำากลางบางขวางมันชา่งน่ากลวัเหลือเกิน”   หลายวันต่อมา ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนล่วงเข้าสู่เช้าวันที่ 
3 เมษายน 2553 เวลา 0.29 น. ผู้ใชค้นเดิมโพสตใ์นเฟสบุ๊คของตนเองว่า “ฉันรักเพลงชาติ เพราะเพลงชาติสอน
ให้ฉันรักชาติ ไม่ใช่รัก...ในหลวง..” ตกคำ่าวันเดียวกัน (19.36 น.) เธอเขียนวา่ “ศอ.รส.lแถลงข่าวให้เสื้อแดงเลิก
ชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ ก่อนจะดำาเนินการตามกฎหมาย ฤน่ีจะเป็นประสงค์จำกรำช?”19 (ข้อความตัวเข้ม
ทั้งหมดที่อ้างมาและที่จะอ้างต่อไปข้างหน้า เน้นโดยข้าพเจ้าทั้งหมด)

ทา่มกลางบรรยากาศที่ผู้ใช้เฟสบุ๊คจำานวนไม่น้อยเริ่มตั้งเฟสบุ๊คกรุ๊ป (facebook group) โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า 
“มั่นใจวา่คนไทยเกิน 1 ลา้นคน เห็นดว้ยกับ...”, “มั่นใจวา่คนไทยเกิน 1 ล้านคน ไม่เห็นด้วยกับ...” ฯลฯ มากข้ึน 
สองวันต่อมา  Natthakan อพัสเตตัส (ย่อมาจาก update status บนหน้า wall ของเฟสบุ๊ค) ตวัเอง วา่ “ชั้น
มั่นใจวา่คนไทยเกิน 1 คน เกลียดพ่อของพวกเ-มิ-งว่ะ ครีเอทกันจังกรุ๊ปซาบซ้ึงเน่ีย” พร้อมกับผู้ใช้อีกคนร่วม
แสดงความเห็นว่า “แถมจาก wall เราอีกอัน คนไทยกว่ำล้ำนคนเบ่ือคำำว่ำ “เศรษฐกิจพอเพียง” อยำ่งยิ่ง ที่น่า
สนใจคือ “คนกวา่ล้าน” ที่เบ่ือน้ัน เป็นผู้มีการศกึษา อกีทั้งไม่ได้เป็นเสื้อแดง หรือเป็นข้ีข้าทักษิณแต่ประการใด” 
แตก่ารชวน (invite) ให้เข้าร่วมกลุ่มของผู้ประกาศตนว่าจงรักภักดีคงจะดำาเนินไปอย่างสืบเน่ือง เธอจึงประกาศใน
วนัถัดมาวา่ “หยุดชวนเข้ารว่มกรุ๊ปซาบซ้ึงซะที ช้ันไม่ได้รักพ่อ(ง)เว้ย” 20 (ข้อความตัวเข้ม เน้นโดยข้าพเจ้า
ทั้งหมด) 

Natthakan หรือนามแฝงว่า “กา้นธูป” เป็นผู้ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเว็บฟ้าเดียวกันจากความกล้าแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในทำานองเดียวกับที่ยกมาจากเฟสบุ๊คของเธอข้างต้น  ในขณะเดียวกัน มีผู้ไม่
พอใจในพฤติกรรมการแสดงความเห็นของเธอมากข้ึนเรื่อยๆ จนถึงข้ันผู้ใช้คนหน่ึง คือ Noi Kannikar21 ทำาการ

k ผู้เขียนคดิแล้วคิดอีกถึงความเหมาะสมของการนำาเนื้อหาหมิ่นเหม่ท่ี “ก้านธูป” โพสต์ มาไว้ในรายงานช้ินนี้ ดว้ยเหตุผลหลาย
ประการ จากจุดยนืของผู้ท่ีจงรักภักดี นี้เท่ากับเป็นการ “หมิน่ฯซำ้า” จากมุมผู้ท่ีไม่ใช่กษัตริย์นยิม (ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าไม่รัก
สถาบันฯ) ข้อความเหล่านี้อาจเป็นผลร้ายกับตัว “ก้านธูป” เอง จากมุมจรรยาบรรณการวิจัย ก็จำาเป็นต้องพิจารณาถึงการ
ปกป้องแหล่งข้อมูลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุด ข้าพเจ้านำาข้อความเหล่านี้มาไว้ในท่ีนี้ ด้วยเหตุผลว่า 1) ข้อความเหล่านี้ ไม่
น่าจะหาได้ยากในอินเทอร์เน็ต 2) ข้อความเหล่านี้ถูกนำาไปใช้ประกอบการฟ้องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อ “ก้านธูป” เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว การกระทำาของข้าพเจ้าจึงไม่นา่จะส่งผลร้ายในทางกฎหมายต่อเจ้าของข้อมูล  3) การพิจารณาเร่ืองการหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ โดยไม่เห็นถึงข้อความปฐมภูมิท่ีถูกอ้างว่าเป็นการหมิ่นฯนั้น อาจทำาได้หากเน้นท่ีขั้นตอนกระบวนการ
ดำาเนินการทางกฎหมายต่อผู้ถูกกล่าวอ้างว่าหมิ่นฯ ถูกต้อง เท่ียงธรรม หรือไม่  แต่การตัดสินใดๆว่าเป็นการหมิ่นฯจริง หรือ
หมิ่นฯร้ายแรงเพยีงใดนั้น ไม่สามารถกระทำาได้ โดยไม่เห็นถึงข้อความปฐมภูมนิั้นๆ

l ศอ.รส. ย่อมาจาก ศูนย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งถูกตั้งขึ้นวันท่ี 11 มีนาคม 2553 ตามประกาศพ.ร.บ.ความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.... ต่อมาในวันท่ี 7 เมษายน 2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ประกาศสภาวะฉุกเฉิน พร้อม
กับเปล่ียนช่ือ ศอ.รส. เป็น ศอฉ. (ศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน) เพื่อควบคุมการชุมนุมของนปช. - ผู้เขียน

http://www.facebook.com/kdaddybear
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แคปเจอร์ (capture) ข้อความนับสิบข้อความที่เธอแสดงไว้ในเฟสบุ๊คของตนเองในสว่นที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 
ใส่ลงไปในเฟสบุ๊คอัลบ้ัม (Album) โดยให้ชื่อวา่ “อีเด็กเวร”22 ในเฟสบุ๊คของตนเอง (ดูจากวันที่ของผู้แสดงความ
เห็นแล้ว เข้าใจอัลบ้ัมน้ีน่าจะตั้งข้ึนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553) พรอ้มดว้ยข้อความตอบโต้กับข้อความของ 
Natthakan โพสต์ต่อโพสต์ ทั้งในแง่ของการด่า ประณาม และชี้แจงคำาพูดของ Natthakan ให้ละเอียดข้ึน  ทีท่้าย
หน้าเฟสบุ๊คอัลบ้ัมน้ี Noi Kannikar แสดงความเห็นไว้ว่า “อีเด็กเวร Natthakan Sakuldarachat ไม่ควรอยูใ่น
ชาติต่อไป อา่นแล้ว ของข้ึนทันที นอกจากเด็กเวรรรรคนน้ีจาหน้าตาบ้านน๊อกบ้านนอกแล้ว แถมไม่สวยอกีต่าง
หาก ยังจิตใจเสื่อมสกปรกอกี เลววววววๆๆๆๆๆๆ..จริงๆ (อย่าให้เจอนะ จาโตบบบ..ให้หัวทิ่มเล๊ยยยย รมณ์เสียๆ
ๆๆๆๆ ไปดูที่มันโพสต์ใน FB ของมันเลย” หน้าอัลบ้ัมน้ีเป็นหน้าหลักที่คนมกัจะใช้อ้างอิงถึงตัว Natthakan รวมถึง
งานเขียนของข้าพเจ้าน้ีดว้ย เพราะไม่สามารถเข้าถึงหน้าเฟสบุ๊คของ Natthakan ได้แล้ว m

วันที่ 10 เมษายน 2553 เกิดเหตุปะทะกันครั้งใหญ่ระหว่างทหารกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่สี่แยกคอกวัว พรอ้ม
กับการปรากฏตัวข้ึนของกลุ่ม “ชายชุดดำา” ยิงฝา่ยทหาร จนมีผู้เสียชีวิตจำานวนมากทั้งฝ่ายผู้ชุมนุม ฝ่ายทหาร และ
นักข่าวต่างประเทศ  ดว้ยยังอยู่ในห้วงอารมณ์เลวรา้ยจากเหตุการณ์น้ีและปฏิกิริยาจากฝา่ยตา่งๆ Natthakan 
โพสต์ข้ึนเฟสบุ๊คในสองวันถัดมา วา่ “ไม่เอาเก้าอี้และห่ำเหวอะไรพระรำชทำนท้ังน้ัน!” ถัดมาอีกหน่ึงวัน (13 
เมษายน 2553) เธอเขียนเชิงกวีวา่ “ท่ำนเอื้อนเอ่ย ชมเชย พลทหาร ทีท่ำาการ เข้าเข่นฆ่า -คุม ประหาร ท่ำนแต่ง
ตั้ง ให้ได้ดี มีการงาน ท่ำนประทำน ยศใหญ่ ให้ฆาตกร ทำาไมวะ?” มีผู้ตอบวา่ “เพราะต๊ะหารเป็นเด็กดี รักชาติ 
ปกป้องสถาบันไงล่ะต๊ะเอง” เธอจึงเขียนต่อว่า “รวมถึงฆ่าประชาชนดว้ยค่ะ” และเช่นเดิม เจ้าตวัรูอ้ยู่บ้างวา่
ข้อความเหล่าน้ีล้วนหมิ่นเหม่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าหมิ่นสถาบันกษัตริย์อยู่เช่นกัน เธอจะแสดงความเห็นต่อ
ไปว่า “แต่อันที่จริงแล้ว อยา่มาตอบคำาถามเฉียดคุกในน้ีน้า หนูกลัว!” กระน้ันก็ตาม ตกกลางคืนเธอยังคงกลับมา
ต่อบทกวีของตนเองวา่ “พระรำชทำน ของดี ที่ผา่นฟา้ แก๊สนำ้าตา โปรยปรายมา ให้ทกุข์เข็ญ ทั้งเกา้อี้ กระสุน 
ระเบิดกระเด็น รวมถึงเส้น นำยกฯก็ พระรำชทำน” 23 (ข้อความตวัเข้ม เน้นโดยข้าพเจ้าทั้งหมด)

อารมณ์ของ Natthkan ยังคงต่อเน่ือง เช้าวันที่ 16 เมษายน 2553 (8.40 น.) ดว้ยความเบ่ือเซ็งข่าวคำ่าใน
โทรทัศน์ทำาให้เธออพัสเตตัสตนเองวา่ “ตดิตามชมละครสัตวส์ุดมหัศจรรย์ได้ทุกวัน สองทุ่ม!” กลางคืนวันถัดมา 
อารมณ์ของเธอน่าจะข้ึนถึงจุดสูงสดุ จึงประกาศอยา่งชัดถ้อยชัดคำาวา่ “เจ้ำของโปรไฟล์เฟสบุ๊คน้ี ไม่ได้มีนโยบำย
ปกป้องสถำบัน สงบ สันติ สามัคคี หยุดชวนเข้ารว่มกลุ่มซาบซ้ึงซะที เบ่ือเว้ย” ถัดมา (เข้าใจวา่เป็นวันที่ 19 
เมษายน 2553) เวลา 20.02 น. เธออัพเฟสบุ๊คตวัเองว่า “พ่อ'งออกทีวีอ่ะ เอ่อ ไม่รู้เรื่องว่ะ” Noi Kannikar ช่วยชี้
ประเด็นของ Natthakan ให้ชดัข้ึนว่า “อันน้ีหยาบคายที่สดุแล้ว ดูเวลาที่โพสต์นะ 2 ทุ่ม แล้วตอน 2 ทุ่ม เป็นช่วง
ข่าวอะไร?” (ข้อความตวัเข้ม เน้นโดยข้าพเจ้าทั้งหมด)24

ในสองครั้งที่ Natthakan เขียนไว้ด้วยข้อความทำานองน้ี คือ “สงครามจะจบ บ้านเมืองจะสงบ เมื่อนา
ยกฯยุบสภา เว้นแต่ว่ำผู้ใหญ่สูงสุดจะไม่หยุดเสือก!!” (ไม่ทราบวันและเวลาโพสต์) และ “บางทีเค้าคนน้ันอาจจะ
สนับสนุนเราก็ได้ ดูช่ือหมำเค้ำสิ ทอง... เนอะๆ ^^” (เวลา 19.55 น. ไม่ทราบวัน) Noi Kannikar ผูร้วบรวม
อัลบ้ัมภาพต่อตา้น Natthakan  ขยายความเพิ่มให้วา่ “คุณคดิวา่ ชื่อหมา “ทอง...” เป็นหมาของใคร ?” 
(ข้อความตวัเข้ม เน้นโดยข้าพเจ้าทั้งหมด)25

ข้อความเหล่าน้ีทั้งหมดทำาให้ Natthakan ถูกตั้งคำาถามว่าเป็นผู้ “ไม่จงรกัภักดี” อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไร
ก็ตาม ในบรรดาข้อความของ Natthkan ที่ถูกแคปเจอร์มา มีเพียงข้อความเดียวที่เจ้าตัวโพสต์ในเฟสบุ๊คเมื่อวันที่ 1 

m หน้าอัลบั้มนี้ Kannika Noi ในอดีต (ก่อนกรกฎาคม 2554) เคยเปิดให้สาธารณะสามารถเข้าชมได้เพียงหน้าเดียว แต่ตั้งสถานะ
การเข้าถึง wall ของตัวเองเป็น Private แต่ปัจจุบัน (3 ก.พ.2555) สามารถเข้าถึงได้ท้ังห้นาอัลบั้มและหน้า Wall ส่วนตัวของ
เจ้าของได้แล้ว
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เมษายน 2553 ชนิดกลับดา้นกับที่เคยๆเขียนมา วา่ “ฉันจงรกัภักดตี่อสถาบันกษัตริย์ไทยยิ่งกว่าชีวิตค่ะ ทรงพระ
เจริญ” แต่ Noi Kannikar ก็ชว่ยชี้แจงวา่ “สังเกตวันที่โพสต์ดีๆนะ มันโพสต์ในวัน April fool day”26 

จากคำาพดูดังกลา่วทั้งหมดของเธอในเฟสบุ๊ค (และรวมถึงที่อื่นๆอย่างในเว็บบอรด์ฟา้เดียวกัน ที่ไม่ได้ยกมา
ในที่น้ี) Natthakan ก็ถูกปฏิบัติการตอบโต้อยา่งก้าวรา้วรุนแรงในโลกออนไลน์ ดว้ยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัของ 
Natthakan เช่น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ที่เว็บบล็อคของ giogio (นามแฝง)27 เจ้าของบล็อคนำาภาพแคป
เจอร์ทัง้หมดของ Noi Kannikar มาแปะไว้ในเว็บบล็อคของตนในโพสต์ทีช่ื่อวา่ “ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ น่ีหรือ
คือความคิดของเด็กสมัยใหม่ท่ีมีการศึกษา” ไล่เรียงคำาพดูของ Natthakan มาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในเฟสบุ๊คอัลบ้ัม
ของ Noi Kannikar พรอ้มกับแสดงความไม่พอใจจำานวนหน่ึง และเริ่มปฏิบัติการตอบโตก้ารกระทำาของ 
Natthakan โดยรำาพึงไว้เล็กน้อยว่า “ไม่อยากจะประจานสักเท่าไรเพราะเห็นวา่ยังเด็กอยู่ แต่เด็กเปรตแบบน้ีผม
ตอ้งสั่งสอนมากหน่อย” กอ่นจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดโดยละเอียด ทั้งชื่อจริง นามสกุลจริง เว็บส่วนตัว ที่
อยู่อีเมล ฯลฯ ดังตัวอย่างข้างลา่งน้ี 

นางสาว ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ
http://xxxxxxx.hi5.com 
xxx_xxxxxx@hotmail.com
…
นางสาวณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ  เป็นลูกของนาย xxxxxx  xxxxxxxxxx  และนาง xxxxxx  
xxxxxxxxxx  มพีี่น้อง 2 คน ตวัเองเป็นคนสุดท้อง มีพี่สาวชื่อ นางสาว xxxxxx  xxxxxxxxxx  ดูจาก
ข้อมูล profile บน hi5 ของคนพี่ กอ่นที่เจ้าตวัจะทำาการปิดไป อ่านคร่าวๆ แล้วแรงไม่แพ้กัน ปัจจุบันคน
พี่ศกึษาอยู่ที ่คณะ xxxxxxxxxx  ม.xxxxxxxxxx  สาขา xxxxxxxxxx   วทิยาเขต xxxxxxxxxx  

ที่อยู่ตามสำาเนาทะเบียนบ้าน xxx/xx ถ.xxxxxxxx xxxxxx  เมือง xxx บุรี 1xxx0 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ xx/x ม.x ต.xxxxxxx อ.xxxxxxxx จ.xxxxxxxx ตามข้อมูลทราบวา่ แดงทั้ง
ครอบครวั!!!
…...

นอกจากน้ี ยังมีการเขียนถึงประวตัิของ Natthakan อีก 8 ข้อ (ย่อหน้า) พรอ้มกับให้ติดตามข้อมูลเพิ่ม
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)

กระแสเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีการตั้งกระทู้ประณามการกระทำาของก้านธูปนับไม่ถ้วน (ผลการค้นหาใน 
google.com ดว้ยคำาวา่ “ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 พบกว่า 353,000 รายการ) มีการ
ตัง้กลุ่มประณามบนเฟสบุ๊คกรุ๊ปหลายกลุ่ม เช่น “ล่า Natthakan Sakundarachat อีเดก็เวร”28 พร้อมคำา
อธิบายหน้ากรุ๊ปวา่ “ตามล่า Natthakan Sakundarachat มันหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในหลวงของเรา” เช่น ผู้
ใชน้าม Running Nann "...มึงไม่รักในหลวง กอ็อกจากแผ่นดินน้ีไปซะ มึงมีที่ซุกหัวนอนก็ดีล่ะ ยังมาอกตัญญูอีก 
มึงไม่ออกไปกุจะเอาเอม 79 ไปยิ่งแม่งเลย...” (5 มิถุนายน 2553 เวลา 1:04 น.) ซ่ึงส่วนต้นของข้อความเป็น
ประเด็นหลักและมีลักษณะคล้ายๆกันกับแทบทุกคนที่ตอบโต้ "กา้นธูป" (นามแฝง) ในเฟสบุ๊คกรุ๊ปแห่งน้ี หรืออีก

http://www.facebook.com/topic.php?uid=108372992525155&topic=6000
http://www.facebook.com/topic.php?uid=108372992525155&topic=6000
http://www.facebook.com/topic.php?uid=108372992525155&topic=6468#topic_top
http://www.facebook.com/topic.php?uid=108372992525155&topic=6468#topic_top
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คนหน่ึง Jirayudh K Adam ถึงขนาดขู่วา่ “มันเรียนท่ีไหน จะจ้ำงมอไซค์วินไปรมุโทรม" (8 มิถุนายน 2553 
เวลา 1:07 น.) รวมถึงอีกหน่ึงคน ชื่อ ไชยานุวัฒน์ (ขอปกปิดนามสกุล) กลา่วได้อย่างน่ากลัวอีกคนหน่ึงวา่ "ใคร
เห็นมันที่ไหนเอาข้ีเ_ีีี้ยปาหน้ามันเลย เพราะข้ีคนยังสูงกวา่หน้ามันเสียอีก หรือใครมีเช้ือเอดส์ช่วยสงเครำะห์
มันหน่อยน่ะ” (7 มิถุนายน 2553 เวลา 4:04 น.) เป็นต้น

ก้อนอิฐก้อนหินทำานองน้ีในเฟสบุ๊คกรุ๊ป “ล่า Natthakan Sakundarachat อีเด็กเวร”ยังมีมาอย่างต่อ
เน่ืองตลอดหน่ึงปีครึ่ง กระทั่งปัจจุบัน เชน่ของ Pakarapong Petchnoi วา่ “อย่ำให้กรุุ้น่ะบ้ำนเมิงยุไหน กจุะไป
ยิงเมิงท้ิงถึงบ้ำนเลย” (9 มกราคม 2555 เวลา 20:10) หรือของ Non Chanon “ตอนแรกผมดูหน้ามัน พออ่าน
ไปอ่านมา เอ้ามันไม่ใช้คนเขมรหรอกหรอ? หน้ากับนิสัยแม่งให้เลยน่ะเน้ีย” (9 มกราคม 2555 เวลา 21:11) 
เป็นต้น ประมาณการโดยรวมจำานวนผู้แสดงความเห็นในเฟสบุ๊คกรุ๊ปน้ีน่าจะเกือบ 400 คนn (แต่ยังไม่สามารถ
ประมาณการจำานวนโพสต์ความเห็นทั้งหมดได้)

ที่เฟสบุ๊คกรุ๊ปอีกแห่งหน่ึงชื่อ “เช่ือมั่นว่าคนไทยเกินสิบลา้นคน อยาก"ก้านคอ" น้อง"กา้นธูป" ”29 ซ่ึง
แปะภาพใบหน้าจริงของก้านธูป (นามแฝง) ไว้ที่หน้าแรก มีการแสดงความเห็นทำานองเดียวกัน เช่น Suchada 
Yener เขียนว่า "... ทำาเป็นมาเรียกร้องหาประชาธิปไตย แล้วเ-ีือกไม่สำานึกในบุญคุณแผ่นดินที่ตนเองเหยีบอยู่ทุก
วัน.. ยกยอ่งคนโกงกินชาติ ขอให้เจริญ ๆ นะ จะไม่มทีี่ซุกหัวนอนอยู่แล้ว กรรมที่สร้างในชาติน้ี ตายแล้วให้เกิด
ใหม่อีกกีร่้อยชาติก็ใช้ไม่หมด เพราะดูถูกผู้สูงศักดิ ” (25 พฤษภาคม 2553 เวลา 11:10 น.) อกีคนหน่ึงรับอาสามี
ปฏิบัติการในโลกกายภาพด้วย เชน่ Pilaiporn Sangvised "พรุง่น้ีี่ใครไปที่มหาลัยน่าจะถ่ายเอกสาร
ข้อความ+ความเลวของมันไปแจกให้ทั่วมหาลัยดว้ยนะ แจกที่บาร์ใหม่+โรง อาหารทุกคณะ จะได้เห็นดีกัน ทั้ง
คณะ,นิสิต,บุคลากร,บุคคลทั่วไป ดสูิว่ายังจะรับมันมั้ย ยินดีอาสาเป็นคนแจกเองเลย ” (24 พฤษภาคม 2553 เวลา 
12:05 น.)

คำาก่นด่าประณามทำานองน้ียังคงมีมาตลอดหน่ึงปีครึ่งเช่นกัน เชน่จากผู้ใช้ชือ่ “เจียมรอง อ่อนแกว้” วา่ 
“ฆ่าตวัตายไปเถอะ อย่าหน้าด้านมีชีวติอยู่อีกเลย สาธุ หนักแผ่นดิน ตายแล้วก็อย่าเอาเถ้ากระดูก มาทิ้งให้หนัก
แผ่นดินไทยหละ เสนียดจัญไร เอาไปทั้งโคตรมึงเลยนะเด็กคนน้ีเหนือคำาบรรยาย เลวได้ใจ ตวัแค่น้ีคิดได้งัย ใคร
เป็นพ่อแม่มันวะ ปล่อยให้มันเกิดมาได้งัย ถ้ารู้แบบน้ีน่าจะเอาข้ีเถ้ายัดปากตั้งแต่เด็ก โตมาจะได้ไม่เป็นสัตว์นรก
ของสังคมไทย ไปตายที่ไหนก็ไป ” (8 มกราคม 2555 เวลา 13:01 น.)  ประมาณการโดยรวมจำานวนผู้แสดงความ
เห็นในเฟสบุ๊คกรุ๊ปน้ีน่าจะมากกวา่ 550 คน (แต่ยังไม่สามารถประมาณการจำานวนโพสต์ความเห็นทั้งหมดได้เช่น
กัน)

โลกกายภาพและโลกไซเบอร์ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันไปมาอย่างต่อเน่ือง ปี 2552 Natthakan หรือ กา้นธูป 
(นามแฝง) สอบแอดมิชชั่นได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็มีผู้ส่ง
ข้อความหมิ่นเหม่ที่เธอเคยโพสต์ไวใ้นอินเทอร์เน็ต (เข้าใจว่าข้อความที่มาจากเฟสบุ๊คของ Noi Kannikar) ให้แก่
มหาวิทยาลัย จนมหาวิทยาลัยได้ตดัสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อของก้านธูป (นามแฝง)30

เดือนพฤษภาคม 2552 ก้านธูป (นามแฝง) สอบแอดมิชชั่นติดที่คณะสังคมศาสตร์ เอกรัฐศาสตร์ (ภาค
พิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แตก่็มีการตั้งกลุ่ม “มั่นใจวา่นิสิตม.เกษตรศาสตร์ต่อต้าน ณัฐกานต์ สกุล

n ประมาณการโดยคร่าวด้วยตัวเลขจำานวนไฟล์สกุล jpegในโฟลเดอร์ท่ีได้จากการ save file html ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟล์ภาพท่ี
อยู่ในตำาแหน่ง “ใบหน้า” ของผู้แสดงความเห็น หักลบดว้ยไฟล์สกุลอ่ืน และเผ่ือค่าความผิดพลาดจากไฟล์สกุล jpeg ท่ีไม่ใช่
ภาพในตำาแหน่งใบหน้าผู้แสดงความเห็นอีกเล็กน้อย

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001582333519
http://www.facebook.com/people/Jirayudh-K-Adam/1786155788
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ดาราชาตริ่วมสถาบัน” ข้ึนในเฟสบุ๊คo วนัที่ 25 พฤษภาคม 2553 วนัสอบสัมภาษณ์ของเธอ มีคนจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจ์ำานวนมากไปรอดูสถานการณ์และรอประทว้งหากมหาวิทยาลัยรับเธอเป็นนิสิต ใน
ขณะที่ก็มีคนเสื้อแดงราว 30-40 คน ไปรอสนับสนุน31  ก้านธูป (นามแฝง) เดินทางไปสัมภาษณ์แล้ว แตต่ัดสินใจ
ไม่เข้าไปสัมภาษณ์ เพราะเห็นสถานการณ์ที่มีคนมาเป็นจำานวนมาก เกรงวา่ตนเองอาจจะไม่ปลอดภัย จึงสละสทิธิ์
ไม่เข้าสัมภาษณ์ 32

ตอ่มาในปีเดียวกันน้ี กา้นธูป (นามแฝง) สอบติดที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วทิยาเขตประสานมิตร 
แต่เมื่อเข้าไปสัมภาษณ์ แนะนำาตัวยังไม่ทันจบ อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์กลา่วตดับทว่า ครกู็พอจะรูว้า่เธอทำาอะไรไว้
บ้าง เพราะฉะน้ันก็กลับไปรอลุ้นผลสัมภาษณ์ที่บ้าน ผลคือที่มหาวิทยาลัยแห่งที่สามน้ี กา้นธูป (นามแฝง) สอบ
สัมภาษณ์ไม่ผ่านเช่นกัน  

ปลายเดือนพฤษภาคม 2554 กา้นธูป (นามแฝง) สอบติดคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทำาให้เหล่าอาจารย์และคณะผู้บริหารต้อง "...ประชุมกันตั้งสองรอบ และไม่ได้ประชุมเฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ 
เราประชุมกันทั้งมหาวทิยาลัย ไม่มีคนแย้ง อาจารยธ์รรมศาสตร์เห็นตรงกันทกุคน วา่ตอ้งรับเด็กคนน้ีเข้ามาเรียนที่
น้ี คณบดีที่ทุกคณะบอกต้องรับเด็กคนน้ีเข้ามาเรียนที่น้ี แต่ถ้าเด็กมีปัญหา ก็วา่กันไปตามกฏกติกาการลงโทษของ
ธรรมศาสตร์"33 ก้านธูป (นามแฝง) จึงได้เรียนอยู่ในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ในที่สุด

อยา่งไรกต็าม ปฏิบัติการในโลกไซเบอร์ยงัคงดำาเนินต่อไป ปลายเดือนพฤษภาคม 2554 มีผู้ค้นพบว่ากา้น
ธปู (นามแฝง) เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลแล้ว และได้เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดย ในหน้าเฟซบุ๊คของ “ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม - Social Sanction: SS”34 ซ่ึงสาวิตรี สุขศรี 
ถือวา่เป็นศูนย์กลางของขบวนการล่าแม่มดออนไลน์35 โพสต์โดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ใช้ที่ชื่อว่า "สไปรท์ รักในหลวง" 
วา่ “(นังก้านธูป) เชือ้ชั่ว...ไม่เคยตาย !!! คอนเฟริ์มยืนยัน มั่นใจลา้นเปอร์เซ็นต ์"กา้นธูป" สาวเสื้อแดงล้มเจ้าคนดัง 
ที่โดนต่อต้านจาก ม.ศิลปากร และ ม.เกษตร ณ บัดน้ีเธอมาซบอกอยูท่ี่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
แอบซุ่มเงียบเขียนความเห็น หวังว่าธรรมศาสตร์ไม่จำากัดเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นของชีในกรณี มาตรา 
112 และชีเกือบเป็นคนสุดท้ำยท่ีลุกข้ึนยืนร้องเพลง พระรำชนิพนธ์ ยงูทอง (อันน้ีเห็นจริง เคืองจริง) หลังจำก
เสร็จงำนปฐมนิเทศชีก็อัพสถำนะเฟสบุคบอกว่ำช่วงท่ีแย่ท่ีสุดของโชว์ก็คือช่วงจบท่ีบรรเลงเพลงสรรเสริญฯ 
(เครดติ: สไปรท์ รักในหลวง)” (เน้นโดยข้าพเจ้า)

ในทำานองเดียวกัน วันที ่26 ธนัวาคม 2554 เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการ ที่เกาะติดเรื่อง “กา้นธูป” มาอยา่ง
ตอ่เน่ือง ก็ลงบทความเรื่อง “ธรรมศาสตร์ในวันท่ีอ้าแขนรับ "กา้นธูป" เปิดเผยถึงชื่อและนามสกุลใหม่อย่าง
โจ่งแจ้ง ดงัที่เคยแสดงข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวสมัยใช้ชื่อเดิมอยู่เช่นกัน36  ส่งผลให้องคก์ารนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (อมธ.) ออกแถลงการณ์ในวันที ่5 มกราคม 2555 ถึงกรณีบทความดังกล่าวของ ASTV ผู้จัดการว่า 
แม้จะเป็น “การแสดงออกซ่ึงความคดิเห็นอันเป็นสิทธพิึงมีตามมาตรา 45 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 แตก่็ได้ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ "กา้นธูป" อันเป็นผู้พึงไดร้ับการคุ้มครองตามมาตรา 35 แห่ง
รฐัธรรมนูญ ซ่ึงเป็นกระทำาที่ไม่ได้สัดสว่นกัน” 37

เมื่อได้เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ก้านธูป (นามแฝง) ยังคงถูกเสียดสีประชด
ประชัน หรือเอาไปพูดกลางชั้นอยู่เนืองๆ ทำานองวา่ "ใครไม่รัก...กอ็อกไปจากประเทศน้ีซะ" คืนหน่ึงนักศึกษากลุ่ม
หน่ึงกลับจากการไปออกค่ายมา เมื่อลงจากรถในบริเวณที่ก้านธูป (นามแฝง) และเพื่อนๆน่ังทำางานอยู่ นักศกึษา
กลุ่มที่เพิ่งมาถึงหยุดยืนคุยกัน ครู่หน่ึงก็มีรองเท้าลอยมาโดนกา้นธูป (นามแฝง) นักศกึษาเจ้าของรองเท้าก็วิ่งเข้ามา
เก็บ และบอกว่า “รองเท้าหลุด”  เมื่อครั้งที่เกิดเหตุนำ้าทว่มใหญ่ภาคกลางของไทยในปลายปี 2554 ก้านธูป 

o ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงเฟสบุ๊คกรุ๊ปนี้ได้ก่อนท่ีกรุ๊ปนี้จะถูกลบ ในท่ีนี้ จึงอาศัยข้อมูลจากหน้าข่าวในเว็บอ่ืนๆประกอบแทน เช่น 
จากเว็บ ASTVผู้จัดการ เป็นต้น
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(นามแฝง) ไปช่วยเป็นอาสาสมัครอยู่ที่ศูนย์พกัพิงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต ระหวา่งที่น่ังทำางานอยู่ 
ปรากฏมีคนถือกล้องเข้ามาถ่ายรูปเธอ  หลังจากน้ัน เธอจึงยา้ยไปทำางานอาสาสมัครที่ศูนย์ดอนเมืองแทน  
นอกจากน้ี ในชว่งปี 2554 เคยมีคนไปสืบเสาะบ้านของเธอที่จังหวดัเดิม และไปสอบถามคนแถวบ้านวา่รูจ้ักเธอ
หรือไม่ โดยบางคนก็แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่บ้าง บางคนก็บอกว่าเป็นคนทั่วไป38

อย่างไรก็ตาม วนัที่ 25 ตลุาคม 2554 กา้นธูป (นามแฝง) ไดร้ับหมายเรียกจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
ให้ไปรายงานตัวด้วยเหตุที่ต้องหาว่า “หมิ่นประมาท ดหูมิ่น พระมหากษัตริย์(กรณีโพสต์ข้อความในเฟสบุ๊กของตน 
เมื่อระหว่างเดือนมีนาคม 2553 ถึงเมษายน 2553” 39 อันเป็นข้อความดังที่ยกมาในส่วนต้นของหัวข้อน้ี โดยมีผู้นำา
ภาพแคปเจอรค์ำาพูดของก้านธูป (นามแฝง) จากเฟสบุ๊คของ Noi Kannikar ไปส่งให้ตำารวจเป็นหลักฐานความยาว 
5 หน้ากระดาษ  วันที่ 3 และ 4 มกราคม 2555 สมศักดิ์ เจียมธรีสกุล จึงโพสตใ์นเฟสบุ๊คของตวัเอง เพื่อแจ้งให้ทุก
คนรับรู้อยา่งเป็นทางการว่า “คุณ “ก้านธูป”...ได้ถูกตั้งข้อหา “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” (ป.อาญา 112) 
สน.บางเขน ได้ออกหมายเรียก ให้ไปรายงานตวัเพื่อรับทราบข้อกลา่วหาในวันพุธที่ 11 มกราคม เวลา 10.00 น.”  
40 แต่ขอเลื่อนการรายงานตัว ซ่ึงต้องกลับไปที่จังหวัดเดิม “...เน่ืองจากต้องการเวลาและสมาธิในการเตรียม
สอบ...”41 โดยขอเลื่อนมาเป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555  42

ค. วิวาทะกรณี “กา้นธูป” (นามแฝง) 
ในกรณีก้านธูป (นามแฝง) น้ัน มวีิวาทะอยู่อย่างน้อย 2 เรื่องที่ส่งผลต่อการทำาให้เธอต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ดังกลา่ว หรืออาจช่วยให้คนไทยคนหน่ึงไม่จำาเป็นต้องเผชิญกับชะตากรรมดังกล่าวข้างต้น ววิาทะทั้ง
สอง ได้แก่ 1) เกี่ยวกับการรับหรอืไม่รับเข้าเป็นนักศึกษา และ 2) วา่ด้วยการ "ล่าแม่มด (ออนไลน์)” ซ่ึงแต่ละฝ่าย
ตา่งมีความเห็นแตกตา่งกันไป  

ประเด็นแรก เรื่องการรับหรือไม่รับเข้าเป็นนักศึกษาน้ัน คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซ่ึงไม่รับก้านธูป (นามแฝง) เข้าเป็นนักศึกษา ให้เหตุผลวา่ “[แม้] ทางม.ศิลปากร ไม่ได้มีการตราเป็นกฎ
มหาวิทยาลัยอย่างชดัเจนวา่ นักศึกษำจะต้องจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของประเทศ แตถ่ือว่ำเป็นสิ่งท่ีคนไทย
ต้องรู้ และเป็นสำำนึกท่ีดีของประชำชนท่ัวไปอยู่แล้ว และเมื่อพิจารณาประวัติของ น.ส.ณัฐกานต์ ก็เชื่อว่า เป็นผู้
ที่มีบุคลิกภาพที่มีปัญหา หากเข้ามาเรียนน่าจะเข้ากับนักศึกษาคนอื่นไม่ได้”43

ในทางตรงข้าม เกณฑ์การพจิารณาที่น่าสนใจอีกแง่หน่ึง คือ คำากลา่วของอธิการบดมีหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มีความเห็นเป็นตรงข้ามว่า "ไม่เห็นมีกฎข้อบังคับใดของมหำวิทยำลัยบอกว่ำ นักศึกษำ มธ. ต้อง
เคำรพชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย์ ถ้าหากมีกฎข้อน้ีจริง หมายความวา่ มธ. ตอ้งตรวจสอบวา่นักศึกษาคนน้ีรัก
ชาติ รกัศาสนาหรือเปล่า นับถือศาสนาไหม คำาถามเหล่าน้ีจะเกิดทันที" 44  ส่วนในเรื่องการกระทำาของก้านธูป 
(นามแฝง) น้ัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เห็นว่า "...พฤติกรรมการใช้ถ้อยคำารนุแรง เสียดสี หยาบคาย 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น่ัน เป็นจริงหรือเปล่า ผมไม่รู้ ไม่เห็นมีใครบอกผม เราจะสมมตุิอะไรไม่ได้ เพราะไม่
เห็นมีใครมาบอกข้อเท็จจริงกับผมเลยสักคน แต่ถ้ามีเรื่องเกิดข้ึนจริง ธรรมศาสตร์ก็จะทำาการสอบสวน และเอา
ความผิดทางวินัยเป็นเรื่องธรรมดา แต่เรำจะบอกว่ำ เดก็คนน้ัน เดก็คนน้ีไม่ควรเรียนท่ีน้ี ดว้ยเหตุน้ัน เหตุน้ี เหตุ
นู้น ธรรมศำสตร์รับไม่ได้ ธรรมศำสตร์มีเสรีภำพทุกตำรำงน้ิว ถ้ำเขำหมิ่น ในหลวงจริง เขำต้องถกูฟ้องคดี
อำญำ มีคนเฟสบุ๊คมาหาผมมากมาย เด็กทำาแบบนู้นแบบน้ี ผมถามหน่อยเถอะ ทำาไมถ้าเด็กทำาแบบน้ี คุณไม่ไป
แจ้งความเลยล่ะ ถ้าคุณเชื่อมั่นว่ามันเป็นความจริง ทำาไมต้องให้ธรรมศาสตร์ไล่เด็กคนน้ีให้พ้นจากการเป็นเด็ก
ธรรมศาสตร์"45 และข้อสำาคัญ คือ คำายืนยันของอธิการบดี ที่วา่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสามารถออกคำาสั่งไล่ 
"กา้นธูป" ออกจากความเป็นนักศึกษาได้ กด็้วยเพราะศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำาคุกเด็กสาวเพียง
เท่าน้ัน46
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วธิีคดิและเกณฑพ์ิจารณาแบบที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวออกมาน้ี ไม่ใช่เรื่องงา่ยที่คน
ไทยจะกล้าพูดออกมาตรงๆชดัเจนเช่นน้ีในบรรยากาศที่สังคมไทยบีบเค้นความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ดังที่
เป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาและในปัจจุบัน  ซ่ึงมักพาให้เราทุกคนคดิอย่างเหมารวมเคลือบคลุมไปในลักษณะเดียวกับที่
คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าว  หากสังคมไทยเปิดกวา้งต่อความเห็นที่หลากหลายในเรื่อง
สถาบันกษัตริย์สามารถแสดงออกได้อยา่งชัดเจน เปิดเผย ตรงไปตรงมา ให้เกียรติและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
ได้มากกว่าน้ีแล้ว  กรณีอยา่งก้านธูปและมารค์ วี 11 คงไม่เป็นเช่นที่เกิดข้ึน

ประเด็นที่สอง อีกประเด็นหน่ึงว่าดว้ยเรื่องปฏิบัตกิารตอบโต้ตอ่การกระทำาของคนอย่าง "ก้านธูป" 
(นามแฝง) และมาร์ค ว ี11 ซ่ึงเรียกกันว่าการ "ลา่แม่มด (ออนไลน์)” ในเรื่องน้ี ASTV ผู้จัดการ ไมว่ิวาทะโดยตรง
น้ี แต่อธิบายสิ่งที่เคลื่อนไหวในกรณีกา้นธูป (นามแฝง) และกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในโลกออนไลน์กรณีอื่นๆ
ที่คลา้ยกันวา่ เป็นเพราะ "มี "คนไทยไม่รกัดี" จำานวนมาก ก่อเหตุคล้ายๆ กัน คือโจมตีสถาบันดว้ยเครือข่าย
ไซเบอร์ ท่ามกลางกำรจัดกำรอย่ำงไม่ค่อยจะเอำไหนของรัฐบำล ทำำให้สังคมโซเชียลเนตเวริ์คต้องใช้มำตรกำร
ทำงสงัคม ดว้ยการตำาหนิ ตอ่วา่ ประจาน และเป็นตัวตั้งตวัตีแจ้งข่าว แจ้งความ แจ้งไปยังสื่อเพือ่กระทุ้งให้จับคน
เลวมาลงโทษ"47 กลา่วอกีนัยหน่ึง ทั้งหมดน้ี ไม่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชัง หรือหากเกี่ยว ก็สมควรแล้วที่จะ
กระทำาเช่นน้ัน

อยา่งไรกต็าม ผู้ที่ววิาทะกับแนวคิดน้ีโดยตรง คือ เสรี วงษม์ณฑา ที่ให้ความเห็นไว้อย่างชดัเจน หลังข่าว
หมายเรียกก้านธูป (นามแฝง) ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กระจายออกไป วา่ “กำรล่ำแมม่ดนำำมำใช้กับ
กำ้นธูปไม่ได้ เพรำะไม่ใช่แม่มด แต่คือ อำชญำกร ซึ่งถ้ำมีควำมผิดจริง กจ็ะเป็นอำชญำกร อย่างการลา่แม่มด 
คือ การกลา่วหาโดยไร้หลักฐาน ส่วนกรณีน้ีเรียกวา่ ลา่แม่มดไม่ได้ เพราะมีหลักฐานของการทำาผดิ ซ่ึงกรณีน้ีมีหลัก
ฐานชัดเจนอยู่แล้ว จะเป็นกรณีเดียวกับแม่มดไม่ได”้48

ในทศันะที่แตกตา่งไป แต่ไม่ถึงกับตรงกันข้าม อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เห็นวา่ "...เราไม่ควร
ไล่ลา่แม่มดเพราะเราไม่รูว้่าเขาเป็นแม่มดจริงหรือเปล่า แล้วแม้เธอจะเป็นแม่มดจริง แต่แม่มดก็สามารถอยู่ใน
สังคมไหนก็ได้" 49 พร้อมกับแสดงทัศนะเรื่องความคดิที่แตกต่างจากคนทั่วไปของก้านธูป (นามแฝง) วา่ "เด็ก อายุ 
18-19 อยา่งก้านธูปอาจจะไดร้ับข้อมูลชดุหน่ึงมา เธอกค็ิดไปอย่างที่สื่อเหล่าน้ันบอก ถ้าใช้เหตุผลเรื่องการแสดง
ความคดิเห็นทางการเมืองที่แตกต่างในการไล่เธอออก จาก มธ. แบบน้ีคงต้องไล่สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรบางคน
ออกจากสภาเพราะไปแสดงความเห็น ทางการเมืองบนเวทีเสื้อแดง" 50

ในทศันะที่ตรงข้ามกับฝ่ายเสื้อเหลืองอย่างชัดเจน  สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล แสดงความเห็นต่อข้อความ
หมิ่นเหม่ของก้านธูป (นามแฝง) วา่อันที่จริงแล้ว ก็ "...คืออย่ำงท่ีบอกว่ำ "ภำษำวัยรุ่น" ประเภทแบบที่ มาร์ค ว ี
11 หรือ "ก้านธูป" เขียนน่ะ ผู้ใหญ่ มวีุฒิภำวะ (maturity) หน่อย เห็นเข้ำ ก็อำจจะยกัไหล่ อยำ่งมำก กอ็ำจ
จะเรียกมำตักเตือน แต่พวก "คลั่งเจ้า" พวกน้ี เห็นข้อความอะไรแบบน้ี นิดเดียว จะต้อง โพสต์ คอมเมนต์ กันให้
เว่อร์แบบน้ี” 51

สว่น สาวติรี สุขศร ีให้ความเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์การล่าแม่มด (ออนไลน์) ของไทย ไว้ค่อนข้างเป็น
ระบบที่สุด โดยไม่เกี่ยวข้องกับกรณีก้านธูป (นามแฝง) โดยตรง แต่เกี่ยวกับกรณีอื่นๆทั้งหมดที่ถูก "ล่าแม่มด
ออนไลน์" และเชื่อมโยงกับโลกออฟไลน์ ดังน้ี 52

"สำาหรับ "ขบวนการลา่แม่มดออนไลน์" ซ่ึงมีศูนย์กลางอยูท่ี่กลุ่มเฟสบุคที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า "Social 
Sanction: ยุทธการลงทัณฑท์างสังคม" น้ัน น่าจะมีแรงขับเคลื่อนหลักเป็นความ "เกลียดชัง" ที่มตี่อตวัผู้
ชุนนุมประทว้ง รวมทั้งผู้ที่เห็นด้วย หรือทำาท่าว่าจะเห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ซ่ึงในระยะ
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หลังถูกจับไปเชื่อมโยง หรือยัดเยียดข้อหาเป็นอีกขบวนการหน่ึงที่เรียกว่า "ขบวนการล้มเจ้า" ซ่ึงถูกตั้งข้ึน
อย่างเป็นทางการโดย "ขบวนการ ศอฉ.” 

...ที่สำาคัญกว่าน้ันคือ มันกำำลังกลำยเป็นควำมรุนแรงอกีรูปแบบหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนในโลกออนไลน์
หรือโลกเสมือน

นอกเหนือจากความรุนแรงในโลกแห่งความเป็นจริง ที่ประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่ ชนิดที่ยังไม่มี
ใครล่วงรู้ถึงจดุจบ อน่ึง ปัจจุบัน มิเพียงแตใ่นเครอืข่าย Social Network อยา่ง Feacbook เท่าน้ัน แต่
กลุ่มที่มีแนวความคิดแบบเดียวกันน้ี ยังใช้วธิีการส่งตอ่ข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลเพื่อ
ประจานเหยื่อแบบเป็นกลุ่มลูกโซ่อีกด้วย 

การถูกนำา ชื่อจริง นามสกุลจริง ประวัติการศึกษา ชื่อบิดามารดา เบอร์โทรศัพท์ รสนิยมส่วนตัว
ในเรื่องตา่ง ๆ มาเปิดเผย การถูกรุมด่าดว้ยถ้อยคำาหยาบคาย ถูกสมาชิกในกลุ่มลา่แม่มด ฯ วเิคราะห์ไป
ในเชิงที่จะถูกดูหมิ่น เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง 

การถูกไล่ออกจากงาน ถูกเจ้าหน้าที่รฐัจับในข้อหาต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับการถูกโทรศพัท์ข่มขู่จะเอาชวีิตและรา่งกาย ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง แต่หลายคนอาจยังไม่รู้...
 
กรณีดังที่สาวิตรีกลา่วถึงเหล่าน้ี ลว้นมีความหนักเบาของการถูกกระทำาที่แตกตา่งกันไป แต่ก็นับว่าเป็นสิ่ง

ที่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญ โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติการที่สืบเน่ืองมาจากความเกลียดชัง ไม่ไดจ้ำากัดอยู่แค่ภายในโลก
ออนไลน์เท่าน้ัน แต่ออกมาเพ่นพ่านส่งผลกระทบต่อชวีิตบุคคลจริงๆในโลกออฟไลน์ ตัง้แต่การกดดันทางสังคมต่อ
บุคคลด้วยอารมณด์ุเดือด ไปจนกระทั่งการข่มขู่ ซ่ึงอาจเป็นสิ่งเลวรา้ยรองลงมาจากการเอาชีวติเท่าน้ัน เพราะ
เป็นการทำาให้คนๆหน่ึง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แตต่้องตกอยู่ในความหวาดกลัวอยูต่ลอดเวลา ไมว่่าจะอยูใ่น
เวลาใดๆก็ตาม53

นอกจากน้ี ในประเด็นสืบเน่ืองจากการล่าแม่มดออนไลน์ ที่มักนำาข้อมูลส่วนบุคคลมา "แฉ" ประจาน จน
ส่งผลกระทบด้านสังคม และดา้นอื่นๆต่อผู้ตกเป็นเป้าน้ัน สาวิตรี ได้ยกระดับเป็นปัญหาข้ึนเป็นแนวคดิทฤษฎี
สำาหรับโลกยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารและเว็บ 2.0 ทีท่ำาให้ทุกอยา่งรวดเรว็มากมายในปัจจุบันว่า “...ข้อมูลส่วน
บุคคล [คือ] "ทรัพย์ดิจิตอล" ท่ี[จะต้อง]ถกูยกให้มีควำมสำำคัญ และควรไดร้ับควำมคุ้มครองท่ีสดุในยุค
เทคโนโลยสีำรสนเทศ...” 54 ประเด็นน้ีนับเป็นเรื่องสำาคัญที่จำาเป็นต้องพิจารณากันให้จริงจังในโลกยุคน้ี โดย
เฉพาะในสภาวะที่เฟสบุ๊คได้รับความนิยมอย่างสูงยิ่ง เพราะเฟสบุ๊คน้ันได้ชื่อวา่ไม่ค่อยจะให้ความสำาคัญกับการ
รักษาความเป็นส่วนตวั (privacy) ของผู้ใช้เท่าใดนัก55 ดังที่ผู้ใช้เฟสบุ๊คคงได้ประสบกันเป็นเรื่องปกติ และดังที่เรา
ได้เห็นกันแล้วกับสิ่งที่เกิดข้ึนกับมาร์ค วี 11 และ "ก้านธูป" 

3. ความเกลียดชงักับการเปิดเผยตัวตน
ข้อถกเถียงหลักประการหน่ึงของการแสดงความเกลียดชัง และโดยปกตกิ็เป็นข้อถกเถียงหลักของการใช้

อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน คือ เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นโลกท่ีไม่จำาเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ทำาให้ผู้ใช้สามารถแสดง
ความเกลยีดชัง (หรือกระทำาเรื่องรา้ยๆมากกว่าน้ัน) ได้ง่าย ใช่หรือไม่?  ในทฤษฎีจิตวทิยาสังคมว่าดว้ยความ
เกลียดชังแล้ว มีข้อที่น่าสังเกตประการหน่ึง คือ ในการแสดงออกซ่ึงความเกลียดชังน้ัน คนๆหน่ึงจะสามารถ
แสดงออกได้ง่ายข้ึน ถ้าอยู่รว่มกันเป็นหมู่คณะ หรือถ้าเป็นการแสดงออกซ่ึงความเกลียดชังแบบเป็นหมู่คณะ ทั้งน้ี
น่าจะเป็นเพราะความรับผิดชอบในระดับบุคคลน้ัน ลดลงหรือหายไปเมื่ออยู่ในฝูงชน กล่าวอีกนัยหน่ึง เมื่อไม่
สามารถระบุตัวตน (identification) หรือตามคดิบัญชี (accountability) กับผู้แสดงออกซ่ึงความเกลียดชังได้งา่ย
นัก ก็เป็นเรื่องไม่ยากที่จะแสดงออกซ่ึงความรู้สึกน้ันออกมา  ดังที่มตีัวอยา่งงานวจิัยชี้วา่ ฝูงชนจะสามารถกระทำา
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การได้รุนแรงและกา้วรา้วมากข้ึน เมื่อแต่ละคนสวมหน้ากาก อยู่ในที่มืด (ที่คนอื่นถูกมองเห็น) 56

อาจมีข้อถกเถียงว่า การไม่สามารถระบุตัวตนหรือไม่เปิดเผยตวัตนน้ัน ในแง่หน่ึง อาจทำาให้คนๆหน่ึงกล้า
แสดงออกหรือกลา้พดูความจริงหรือวิพากษ์วจิารณ์ในสิ่งที่เป็นเรื่องต้องห้าม หรืออาจมีภัยย้อนกลับมาถึงตัวเองได้
มากข้ึน  แตใ่นอีกแง่หน่ึง การไม่เปิดเผยตัวตน เท่ากับไม่มีอะไรเป็นตวักำากับยับยั้งหรือดุลอำานาจของผู้แสดงออก 
ยกเว้นเพียงการกำากับตนเอง (self-regulation) ซ่ึงถ้าผู้แสดงออกไม่มวีินัยเพียงพอ หรือปัจจัยภายนอกไม่สามารถ
สร้างเงื่อนไขให้ผู้แสดงออกมีวินัยได้เพียงพอ ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ยาก วา่ผู้แสดงออกน้ัน จะผลักดันวิธีและ
ระดับความก้าวร้าวของการวพิากษ์วิจารณ์สิ่งต้องห้ามจนไปถึงระดับที่กลายเป็นความโกรธแค้นเกลียดชังและ
ลบหลู่ดูหมิ่นฝ่ายตรงข้ามในระดับรวมหมู่ (collective) ได้ไม่ยาก (ไม่วา่คนๆน้ันจะเป็นเช่นน้ันหรอืไม่ก็ตาม ขอ
เพียงแค่มีอัตลกัษณ์บางประการอยู่ในสังกดัของหมวดหมู่ที่ถูกเหมารวมวพิากษ์วิจารณ์ไว้ก็พอแล้ว)  ประเด็นในที่น้ี
ที่น่าคิดต่อ กค็ือ แลว้เส้นแบ่งอยู่ท่ีตรงไหนระหว่างการปกปิดตนเองเพ่ือให้กล้าพูดความจริง กบัการปกปิด
ตนเองเพ่ือให้สามารถแสดงออกซึ่งความเกลียดชังได้? อกีนัยหน่ึงของคำาถาม คือ การแสดงความจริงว่าด้วย
ความรุนแรงหรือวา่ด้วยความเลวรา้ย กับการแสดงความเกลียดชัง ต่างกันอย่างไร? คำาถามน้ียังคงหาคำาตอบได้
ไม่งา่ยนัก

ในทางกลับกัน มีหลายครั้งเช่นกัน ที่ผู้แสดงออกซ่ึงความเกลียดชังน้ัน เปิดเผยตัวตนของตนเอง หรืออาจ
เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักหน้าคา่ตากันอยู่แล้ว ในกรณีน้ี ผู้ที่แสดงออกเองและกลุ่มที่สนับสนุนผู้แสดงออก จะ
วางบทบาทหรือยกย่องให้ผู้แสดงออกเป็น “ผู้กล้า” (hero) ที่ “กลา้พดูความจริง” ไมว่่าความจริงน้ันจะทำาให้เจ้า
ตวัเสี่ยงมากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยดูเบาประเด็นเรื่องเน้ือหาของการแสดงออกวา่เป็นไปในเชิงสรา้งสรรค์ หรือ
ทำาลายลา้งด้วยความเกลียดชังมากน้อยเพียงใด  

อยา่งไรกต็าม ตรรกะเรื่องการเป็น “ผู้กลา้” แสดงออก (แม้กระทั่งดว้ยความเกลียดชังก็ตาม) น้ัน วางอยู่
บนฐานของการแบ่งแยกอย่างรุนแรงและเดด็ขาดระหวา่ง “ฝ่ายเรา” ผู้แสดงออก กับ “ฝา่ยเขา” ผู้ซ่ึงถูกกลา่ว
พาดพิงถึง วา่ไม่อาจจะอยูร่่วม “ชุมชนทางศีลธรรม” (moral community) เดียวกัน ได้อีกต่อไป ทั้งๆที่อาจยังอยู่
รว่มชุมชนทางกายภาพหรือชุมชนทางสังคมเดียวกัน แต่ “ฝา่ยเขา” ต้องพ่ายแพ้ไปอยู่ในฐานะ “ฝา่ยอธรรม”, “ผู้
ประพฤติผิด”, “วายร้าย” ตามมาตรฐานทางศีลธรรมของ “ฝ่ายเรา” และต้องไดร้ับโทษทัณฑ์อย่างสาสม และมา
พร้อมกับตรรกะที่มุ่งหมายให้ “ฝ่ายเรา” ต้องเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งน้ีแต่เพียงฝา่ยเดียว ไม่มตีรรกะเรื่องการ
ชนะร่วมกันเหลืออยู่ 

การแสดงออกซ่ึงความเกลียดชังทั้งสองแบบน้ี (แบบไม่เปิดเผยตวัตน และแบบเปิดเผยตัวตน) มีทั้งที่อยู่ใน
โลกกายภาพและโลกไซเบอร์เช่นกัน  การแสดงความเกลียดชังโดยไม่เปิดเผยตนเองน้ัน มีอยู่มากมายและเป็นเรื่อง
งา่ยมากในโลกไซเบอร์ เพราะทุกคนสามารถใช้นามแฝง นามปากกา หรือชื่อปลอม (หรือแม้แต่ “ปลอมชื่อ” คน
อื่น ซ่ึงจะเป็นกรณพีิเศษที่ต้องแยกพิจารณาออกไปอีกประเด็นหน่ึง) แล้วแสดงออกอย่างเต็มที่ โดยอาจสอดคล้อง
หรือไม่สอดคล้องกับบุคลิกของตนเองในโลกกายภาพเลยก็ได้ ดังที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ไปในวงการศึกษา
เรื่องอินเทอร์เน็ต กรณีเช่นน้ี แม้ช่วงหลังจากมี พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ ออกมาแล้ว จะมกีารรณรงค์ประเด็นเรื่องที่ว่า
ไม่มีทางปกปิดตนเองได้ 100% ยังไงก็มีหลักฐานอยู่ทุกอยา่งให้สามารถถูกติดตามได้อยูด่ี กระน้ันก็ตาม ในความ
รูส้ึกของคนทั่วไป ก็ยังรู้สึกว่าไม่สามารถตดิตามตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลได้ง่ายๆอยู่เช่นเดิม เพราะจำาเป็นต้องขอ
อำานาจศาลและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการติดตาม

สว่นการแสดงออกซ่ึงความเกลียดชังแบบเปิดเผยตัวตนในโลกไซเบอร์น้ัน มักเกดิข้ึนกับบุคคลที่เป็นที่รู้จกั
ในโลกกายภาพอยู่แล้ว แล้วแสดงความเห็นผ่านโลกไซเบอรด์้วย (อาทิเช่น หนังสือพิมพ ์ASTVผู้จดัการออนไลน์) 
หรือกรณีที่แสดงออกผ่านโลกไซเบอร์ แล้วมีชือ่เสียง จนมีการเปิดเผยตวัตนในโลกกายภาพดว้ยเช่นกัน  อยา่งไร
กต็าม การแสดงออกในประเภทน้ี ผู้ที่แสดงออกจำาเป็นต้องมี “ปัจจัยสนับสนุน” อยู่ไม่น้อยทีเดียว ทั้งน้ีอาจได้แก่ 
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กลุ่มแฟนคลับ แวดวงเพื่อนฝูงที่พร้อมช่วยปกป้องp หรืออาจมีสื่ออยูใ่นมือของตนเองที่มีอิทธิพลมากเพียงพอที่จะ
ครอบงำา (หรืออย่างน้อย ไม่ถูกฝ่ายอื่น “พดูกลบ”) กระแสการสนทนาในระดับสาธารณะได้ น้ีอาจรวมถึงปัจจัย
ความกล้าหาญสว่นบุคคลโดยไม่มีคนอื่นหนุนหลังอยู่ดว้ยก็เป็นได้เช่นกัน  แต่ไมว่่าจะเป็นกรณีใดๆ ผู้แสดงออกซ่ึง
ความเกลียดชังโดยเปิดเผยตัวตนของตนเองน้ัน กจ็ะมีปฏิบัติการของตนภายใตต้รรกะของการเป็น “ผู้กลา้” อยู่
เชน่เดิม ไมว่่าเขาจะรู้สึกต่อตนเองเช่นน้ัน หรือมิตรสหายในกลุ่มเดียวกันจะเป็นผู้ชื่นชมให้เป็น “ผู้กล้า” กต็าม

ประเด็นสำาคัญของคนกลุ่มน้ี คือ ไมรู่้สึกวา่สิ่งที่ตนเองแสดงออกน้ัน เป็นความเกลียดชัง หรืออย่างมาก ก็
รู้สึกว่าไม่ได้มากเกินสมนำ้าสมเน้ือไปเมื่อเทียบกับความเลวร้ายหรือความน่ารังเกียจของบุคคล/กลุ่มบุคคลผู้ตกเป็น
เป้าโจมตี หรืออย่างมากที่สดุ กอ็าจรู้สึกวา่เป็นการแสดงออกซ่ึงความเกลียดชังและก่อให้เกิดกระแสความเกลียด
ชังมากในสังคม แตก่็จำาเป็นต้องใช้วธิีการเช่นน้ี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการกำาจดัอีกฝา่ยออกไปจากชุมชนทางศีล
ธรรมของตนเอง  

ในที่น้ี จึงพอจะกลา่วให้ชัดเจนได้วา่ แม้บางครั้งการไม่เปิดเผยตัวตนจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถก่อปฏิบัติการ
สรา้งสรรค์ได้เช่นกัน อยา่งการวจิารณ์เผด็จการ  แต่การที่ไมต่้องเปิดเผยตัวตนน้ัน ย่อมทำาให้ผู้ใช้สามารถแสดง
ความเกลียดชังได้งา่ยกวา่แน่นอน  อยา่งไรกต็าม แม้จะมีการระบุตัวตนหรือตวัตนถูกเปิดเผยมาแล้ว ก็ใชว่่าจะ
ทำาให้ไม่สามารถแสดงความเกลียดชังได้อีกต่อไป ในหลายๆครั้ง ถ้าบริบทเงื่อนไขเอื้อมากพอ การแสดงความ
เกลียดชังโดยเปิดเผยตัวตนก็สามารถเกิดข้ึนได้ ในฐานะ “ผู้กล้า” เช่นกัน ทีส่ำาคัญและน่าสนใจ คือ บริบทเงื่อนไข
ที่เอื้ออำานวยดังกล่าว คือ สภาวะที่ชุมชนผู้รว่มสนทนาแห่งน้ัน ไมรู่้สึกวา่การแสดงความเกลียดชังน้ันๆ เป็นเรื่อง
เสียหายแต่อยา่งใด กลับเป็นเรื่องสมควรหรือสาสมแล้วด้วยซำ้า เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้าม 
เรื่องบริบทเงื่อนไขน้ีนับเป็นเรื่องที่น่าจะไดพ้ิจารณากันต่อไปในหัวข้อ “การรับมือกับความเกลียดชัง”

4. อินเทอร์เน็ตไทยกับความเกลียดชัง 
ความเกลียดชังที่เพิ่มข้ึนมากมายในโลกออนไลน์ของไทยดังที่กลา่วถึงในหัวข้อก่อนๆหน้าน้ี และดังที่

รายงานของ Media Monitor จะสรุปผลการศึกษาในปี 2553 ออกมาวา่ “การใช้พื้นที่สื่อออนไลน์เพือ่การสื่อสาร
ทางการเมืองในระดับกวา้ง คกึคัก และเข้มข้น แต่ค่อนข้ำงไปในลักษณะท่ีสร้ำงควำมแตกแยก มำกกว่ำสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์”57 น้ัน มีแง่มุมที่ชวนอภิปรายอยู่ 2-3 เรื่อง เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า ความเกลียดชังออนไลน์ “มี
มากข้ึนจริง” หรือ “มีให้เห็นมากข้ึน” ดงัน้ี

ประการแรก มองจากแง่มุมของนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแล้ว หลายปีที่ผ่านมาน้ี สื่อกระแส
หลักจำาเป็นต้องคอยมอนิเตอร์ความเป็นไปในพื้นที่ออนไลน์ ในฐานะแหล่งข่าวประการหน่ึงของสื่อกระแสหลักไป
แล้วดว้ยเช่นกัน เชน่ว่า คนสำาคัญคนหน่ึงๆพูดอะไรในพื้นที่ออนไลน์ เป็นต้น กลา่วให้ชัดข้ึน คือ ปัจจุบัน 
อินเทอร์เน็ตไทยเริ่มจะกลายเป็นสื่อกระแสหลักชนิดใหม่ประการหน่ึงไปแล้วด้วยเช่นกัน และสื่อกระแสหลักแบบ
เดิมๆจำาเป็นจะต้องคอยติดตาม  อาทิเช่น สื่อทางเลือกอย่างประชาไท ไม่สามารถกำาหนดวาระทางสังคมได้ง่ายๆ 
แต่เมื่อมีสื่อกระแสหลักอย่างไทยรัฐ มติชน (รวมทั้งมติชนออนไลน์) หรือเคเบ้ิลทีวี หรือไทยพีบีเอส หยิบจับ
ประเด็นมา แล้วเผยแพร่เน้ือหาข่าวสารที่เกดิข้ึนบนประชาไท กจ็ะทำาให้ผู้คนทัว่ไปรู้วาระทางสังคมของประชาไท 
จนกลายเป็นประเด็นสาธารณะมากข้ึน

p การแสดงความเกลียดชังโดยเปิดเผยตัวตนนั้น ไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองการแสดง “ความกล้า” เท่านั้น ในทางกลับกัน บางคร้ัง 
การกระทำาชนิดเดียวกันนี้ ก็เป็นไปได้ว่าเป็นไปเพื่อต้องการมีตัวตน (พดูภาษาวัยรุ่นว่าต้องการเป็น “somebody”), เพื่อ 
แสวงหาการยอมรับจากกลุ่ม หรือต้องการได้รับคะแนนนยิม เป็นต้น ได้เช่นกนั ขอบคุณ สุทธิโชค จรรยางค์กูร และ จุฬารัตน์ 
ดำารงวิถีธรรม สำาหรับข้อสังเกตท่ีสอดคล้องกันในเร่ืองนี้
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น้ีคือเหตุประการแรกทีท่ำาให้ความเกลียดชัง ซ่ึงก็เป็นเน้ือหาชนิดหน่ึงบนโลกออนไลน์ สามารถถูกมองเห็น
ได้มากกว่าในอดีต เพราะแม้ผู้เสพข้อมูลจะไม่ไดต้ิดตามในโลกออนไลน์ แต่ก็สามารถพบเห็นเน้ือหาจากโลก
ออนไลน์ไดอ้ยู่ดี ประชากรไทยบนพื้นทีอ่อนไลน์ในปัจจุบันมีมากข้ึนมาก จนสื่อกระแสไม่สนใจไม่ได้แล้ว เพราะ
ผู้คนพากันเข้าไปสนทนา พบปะ สังสรรค์ กันในพื้นที่ออนไลน์มากข้ึนเรื่อยๆ ทำาให้คอยตดิตามมอนิเตอร์ความเป็น
ไปของสังคมไทย ผา่นเฉพาะพื้นที่ออฟไลน์อย่างเดียว ไม่เพียงพออกีต่อไป สมัยกอ่นทำาได้เพียงการทำาคลิป
สัมภาษณ์คนทั่วไปประกอบข่าว 1-2 คลิป แต่ปัจจุบันมีเน้ือหาออนไลน์ให้เข้าถึงได้อยา่งมากมาย 

มองในอีกแง่หน่ึง ในอดีต สมมตวิ่าผู้คนสนทนากันบนพื้นที่ออนไลน์ 5 เรื่อง อาจหลุดออกมาให้คนใน
พืน้ที่ออฟไลน์รับรู้เพียง 1 เรื่อง แต่ปัจจุบัน สนทนาออนไลน์กัน 5 เรื่องเท่าเดิม แต่เน่ืองจากถูกสื่อหลักมอนิเตอร์
มากข้ึน ทำาให้เรื่องราวถูกรับรู้มากข้ึนเป็น 4 เรื่อง เป็นต้น  ดงัน้ัน ประเด็นที่ว่ามีความเกลียดชังออนไลน์มากข้ึนใน
อินเทอร์เน็ตไทยหรอืไม่น้ัน จึงเป็นไปได้ 2-3 กรณี คือ (1)  อาจเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตทำาให้เกิดความเกลียดชัง
มากข้ึนก็ได้จริงๆ หรือ (2) อาจเป็นไปได้วา่จริงๆแลว้ ความเกลียดชังในพื้นที่ออฟไลน์ ยา้ยมาอยู่บนพื้นที่ออนไลน์
มากข้ึน (เพราะผู้คนย้ายมาสนทนากันบนพื้นที่ออนไลน์มากข้ึน) หรือ (3) ความเกลียดชังออนไลน์อาจมีอยู่เท่าเดิม 
แต่ถูกสื่อหลักมอนิเตอร์มากข้ึน จึงทำาให้คนทั่วไปในสังคมไทยรับรู้ความเกลียดชังในพื้นที่ออนไลน์มากข้ึน เช่นกัน 
58

ประการที่สอง ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นปัจจัยหลักและเปลี่ยนโลกยุคหลังไปมาก คือ ดังที่เรียกกันว่า The 
Facebook Effect 59 กล่าวคือวธิีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ยิ่งเป็นตัวขยายผลเน้ือหาข้อมูลข่าวสารบางชิ้น
ได้มากข้ึน กลา่วคือ เมื่อก่อน เวลาเราเล่นเว็บบอร์ดและคอมเม้นต์ท้ายข่าว การสนทนาจะแสดงกันอยู่เป็นห้องๆ 
คนที่ไม่ได้เข้ามาในห้องสนทนาน้ันๆก็จะไม่รูว้่ามีใครพดูอะไรอยู่บ้าง แต่อัลกอริทึม (algorithm – วธิีเขียน
โปรแกรม) ของ facebook ซ่ึงใช้ลักษณะป้อนข่าวสาร (news feed) ไปให้ที่หน้า Wall สว่นตัวของทุกคนที่เป็น
เพื่อนกับเรา ทำาให้คนอื่นๆจึงสามารถเห็นในเรื่องที่ไม่ได้ตอ้งการเห็นเสียทีเดียวได้มากข้ึน ในสถานการณ์ปกติ คน
โพสต์เรื่องราวจิปาถะในชีวิตประจำาวัน หัวข้อเน้ือหามักกระจัดกระจาย เหมือนห้องสนทนาชือ่ "ห้องรวม" ของพัน
ทิปดอทคอม (หรือเหมือน "เสียงแตก" ในกรณีโหวตในสภา) แต่เมื่อมีสถานการณ์ที่ผู้คนมีความสนใจร่วมกัน หรือ
สถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านๆมา ผู้คนทัว่ไปยิ่งเข้าไปตดิตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ออนไลน์มากข้ึน คนคุย
เรื่องเดียวกันมากข้ึน แชร์ลิงค์ในเรื่องทำานองเดยีวกันมากข้ึน ถ้าเป็นปกติ เรื่อง/โพสต์ที่พดูกันเก่ากว่าจะถูกดันลงไป
อยูด่้านล่างของหน้าจอ เรื่องที่ใหม่กว่าจะปรากฏบรรทดับนๆสุดมากกวา่ แต่อัลกอริทึมอยา่งเช่นของ facebook 
ทำาให้เรื่องเก่าเพียงใดก็ตาม แต่ถ้ามีคนเพิ่งแสดงความเห็นใหม่ เรื่องน้ัน/โพสต์น้ัน กจ็ะถูกทำาให้ปรากฏข้ึนมาอยู่
บรรทัดบนสุด เรื่องเป็นเรื่องใหม่ล่าสุด ดังน้ัน เรื่องทีค่นสนทนาโตต้อบกันไปมา หรือเน้ือหาที่ถูกแชร์มากๆ ก็จะถูก
ผลักให้ปรากฏข้ึนที่บรรทดัแรกๆสดุอยู่ตลอดเวลา ทำาให้เรื่องหน่ึงๆ เมื่อเกาะกระแสได้ จะยิ่งถูกทำาให้โดดเด่นเพิ่ม
ข้ึนเป็นทวีคูณ q, 60

q ในอีกประเภทหนึ่งท่ีไม่ได้ใช้ algorithm ของคอมพิวเตอร์ แต่ใช้ผู้อ่านช่วยทำาในลักษณะคล้ายๆกัน คือ เว็บ dramaaddict 
และเว็บอ่ืนๆในทำานองเดียวกนันั้น รู้ว่าคนอยากอ่านเร่ืองอะไรบนอินเทอร์เน็ต ส่ิงท่ีในเว็บนี้เรียกว่า "ดราม่า" นั้น สำาหรับคนใน
วงสนทนาเร่ืองนั้นๆ คือ การต่อสู้ยืนยันความคิดเห็นหรือจุดยนืของตนเองอย่างกัดตดิไม่ปล่อย แต่สำาหรับคนนอกวงสนทนา 
บทสนทนาต่อสู้ทางความคิดเหล่านั้น คือ ความบันเทิง  การทำางานของเว็บ dramaaddict นี้ใช้วิธีคล้ายๆกับเว็บ yahoo ใน
อดีต คือ ใช้ผู้อ่านเนื้อหาเป็นผู้ "แจ้งเบาะแส" ให้กับ "ภัณฑารักษ์" หรือใช้ผู้อ่านคนหนึ่งๆเช้ือชวนผู้อ่านคนอ่ืนๆว่า มีเร่ืองนั้น
เร่ืองนี้น่าสนใจไปติดตามดูกัน เนื้อหาอันล้นหลามมากมายในอินเทอร์เน็ตจึงถูกคัดกรองโดยตัวคนด้วยอีกช้ันหนึ่ง  และเมื่อม ี3-
4 ประเด็นท่ีมีความเคล่ือนไหวของการสนทนาโต้ตอบกันหลายรอบมากๆเข้า เนื้อหาเร่ืองนั้นก็ถูกปรากฏให้ผู้อ่านคนอ่ืนๆได้
เห็นมากขึ้น ยาวนานขึ้น ทำาให้ผู้อ่านหลายคนก็อาจเร่ิมรู้สึกอยากกระโดดร่วมวงสนทนานั้นไปด้วย ทำาให้ความขัดแย้งและความ
เกลียดชังสามารถกระจายขยายผลได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน (สัมภาษณ์ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล, อ้างแล้ว)
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เมื่อเปรียบเทียบเว็บ 2.0 หลากหลายชนิด เชน่ YouTube, Twitter, และ facebook เป็นต้น 
น้ันfacebook มีพลังมากที่สุดเมื่อเทียบกับสองชนิดแรก  แม้คลิปวดิีโออันเป็นฟังกช์ันหลักของ YouTubeจะเป็น
สารที่มีพลังมากที่สดุในบรรดาสื่อชนิดต่างๆ แต่ facebook น้ันนอกจากมีข้อได้เปรียบ YouTube ในเรื่องพลัง
เครือข่ายแล้ว ยังสามารถแปะ (embed) คลิปวดิีโอจาก YouTube เข้ามาแสดงภาพเคลื่อนไหวในหน้า facebook 
ได้เลยโดยไมจ่ำาเป็นต้องกดลิงค์เข้าไปในเว็บ YouTube ดว้ยซำ้า  ในขณะเดียวกัน facebook ก็มพีลังมากกวา่ 
Twitter ตรงที่สามารถส่งข้อความยาวเท่าใดก็ได้ และส่งสารชนิดใดก็ได้ ไปถึงผู้รับสาร ในขณะที่ Twitter ทำาได้
เพียงข้อความความยาวไม่เกิด 140 ตวัอักษรเท่าน้ัน  พลังสำาคัญที่สุดของ facebook คือ พลังในเชิงขยายตัวเข้าสู่
เครือข่ายผู้คนที่ไม่ถึงกับรู้จักกันโดยตรง (กล่าวคือเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน) แบบทบเท่าทวีคูณได้
มากที่สุด หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ในกรณีเปรียบเทียบระหวา่งเว็บ 2.0 ทั้ง 3 ชนิดน้ี เน้ือหา (content) ไม่สำาคัญเท่า
สายสัมพันธ์ (connection) หรือการที่เป็นพื้นทีส่ำาหรับการรวมกลุ่ม เพราะ facebook ถูกออกแบบให้ผู้ใช้
สามารถส่งเรื่องราวไปถึงคนอื่นๆได้อยา่งง่ายดายและรวดเร็ว เพียงกด like, share, tag เป็นต้น  facebook แก้
ปัญหาจุดอ่อนเรื่องเน้ือหาของตน โดยทำาให้ตวัเองเป็นเสมือนพาหนะนำาพาข้อมูลชนิดอื่นๆ (คลิปภาพ เสียง วดิีโอ 
ฯลฯ) ไปสู่เครือข่ายผูร้ับสารได้อย่างรวดเรว็อีกด้วย 61 

ปัจจัยประการที่สาม มาจากเรื่องเทคโนโลยี คือ การที่คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ผ่าน
โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟนน่ันเอง ดังที่มีสถิติออกมาวา่ คนไทยถึง 1 ใน 3 ใช ้facebook จากโทรศพัท์มือ
ถือ62 

กล่าวเฉพาะปัจจัย 2 ประการหลังเรือ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากโทรศพัท์มือถือได้ทุกกาละและเทศะ 
และเว็บแอพพลิเคชั่นทรงพลังอย่างเฟสบุ๊คน้ัน ทำาให้สังคมไทยกำาลังอยู่ในสภาวะที่ William H. Davidow เรียกวา่ 
“เชือ่มต่อล้นเกิน” (Overconnected) ซ่ึงเป็นมูลเหตพุื้นฐานทีท่ำาให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจตา่งๆมากมายในโลกน้ีมา
แล้ว ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ (ฟองสบู่ดอทคอม และวิกฤติซัพไพร์มปี 2551) การเมือง ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 
(กรณีนักวาดการ์ตูนชาวเดนมารก์วาดภาพล้อเลียนศาสดาโมฮัมหมัด เมื่อปี 2549) และชีวิตของปัจเจกบุคคล 63 
ซ่ึง Nicholas G. Carr นักเขียนด้านไอทีและทฤษฎีเครือข่าย ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการที่อคติเพียงเล็กๆน้อยๆไป
สู่การแบ่งแยกเหยียดกลุ่ม (segregation) ได้ไม่ยาก โดยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า

ในโลกจริง ที่ประกอบไปด้วยการจำานอง โรงเรียน การงาน และรถตู้วิ่งไปวิ่งมาน้ัน “แรง
ผลักเชิงกลไก” ของการแบ่งแยกเหยียดกลุ่มเคลื่อนไปค่อนข้างเนิบช้า  มีการชะลอความเร็วของการ
ละทิ้งถ่ินที่อยู่ การงาน และความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา  แตใ่นชุมชนอินเทอร์เน็ตน้ัน ไม่มี
เงื่อนไขจำากดัดังกลา่ว การตดัสินใจของชุมชนสามารถทำาได้ง่ายดายดุจเดียวกับการคลิ๊กลิงค์--การ
เติมฟดี (feed) ซักหน่ึงชิ้นลงในโปรแกรมอ่านเว็บบล็อคของคุณ, หรืออาจเป็นการเพิ่มรายชื่อเพื่ออีก
คนเข้าไปในเครือข่ายสังคมของคุณ  สมมติว่ามอีคติเล็กๆน้อยๆปรากฏข้ึนและถูกเชื่อมต่อไปกับผู้คน
ที่คล้ายๆกันกับเรา ผลกระทบของการแบ่งแยกเหยียดกลุ่มย่อมมีแนวโน้มเกิดข้ึนไดร้วดเรว็กวา่—
และเกิดผลสืบเน่ืองสุดโต่งได้มากกว่า--เมื่ออยู่ในอินเทอร์เน็ต 64

ในที่น้ี เราไม่อาจหาสรุปได้วา่ ความเกลียดชังที่มากข้ึนในโลกออนไลน์น้ัน เป็นสิ่งที่ “มีมากข้ึนจริง” หรือ 
“มีให้เห็นมากข้ึน” อันที่จริงแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าความเกลียดชังออนไลน์ของไทยน้ัน น่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองประเภทไปพร้อมๆกัน ทั้ง “มีมากข้ึนจริง” จากการที่สังคมไทยมีเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมต่อกันได้มากข้ึน
ตลอดเวลาโดยโทรศัพท์มือถือ และรับรู้ความคดิเห็นของคนอื่น (ซ่ึงมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจ) ได้ง่ายข้ึน แสดงออกซ่ึง
ความรู้สึกและความคิดเห็นสั้นๆมากข้ึน ผ่านเฟสบุ๊ค และ “มีให้เห็นมากข้ึน” สำาหรับผู้ที่ไม่ได้เชื่อมต่อในโลก
ออนไลน์ สื่อกระแสหลักเริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์ให้ผู้คนที่อยู่ในโลกออฟไลน์ได้รับรู้เพิ่มมาก



26 / 55

ข้ึนจริง

5. ปัญญาของฝูงชน
ปัญหาที่น่าขบคิดที่สืบเน่ืองจากความรุนแรงของความเกลียดชังออนไลน์ของไทย โดยเฉพาะในเรื่องที่

เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ คือ แลว้เราจะทำาให้เน้ือหาการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตมีคุณภาพได้อย่างไร ในความ
หมายข้ันตำ่าท่ีสุด คือ ไมก่ระพือข่าวลือในทางเสียหายหรือข้อมูลท่ีไม่เป็นจริงให้แก่ผู้คน หรือไม่ส่งเสรมิความ
รนุแรง รวมถึงความเกลียดชังด้วย?  Moises Naim ตอบเฉพาะประเด็นเรื่องข้อมูลความจริงวา่ “ปัญญาของฝูง
ชน” (wisdom of the crowd) จะเป็นปัจจัยทีท่ำาให้เกิดการตรวจสอบและค้นหาเองว่าอะไรจริง อะไรเท็จ65  
อยา่งไรกต็าม Michael Strangerlove ไม่คิดว่าเป็นอย่างน้ัน เพราะหลายครั้ง ข้อเท็จจริงไม่สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้กับความเชื่อที่ฝังแน่นแล้ว ดงัในกรณี 9/11 น้ัน คนสหรัฐนับล้านคนก็ยังเชือ่ว่าซัดดัม ฮุสเซน 
อยู่เบ้ืองหลังเหตุการณ์ 9/11 อยู่จนถึงขณะน้ี 66

ในประเด็นเรื่อง “ปัญญาของฝูงชน” น้ัน James Surowiecki นักเขียนแห่งหนังสือพิมพ ์The New 
Yorker ผู้เขียนหนังสืออันโด่งดังเรือ่ง The Wisdom of Crowds67 ดูจะถกเถียงกับข้อคลางแคลงใจของ Michael 
Strangerlove ได้อยา่งเหมาะเจาะ Surowiecki เชือ่มั่นว่า คนที่มารวมกันเป็นกลุ่มจะมีปัญญาความฉลาดอยา่ง
เลอเลิศ และมักจะมีปัญญามากกว่าคน (เดี่ยวๆ) ที่มีปัญญามากที่สุดในกลุ่มของตนด้วย  ตวักลุ่มทั้งกลุ่มจะมี
ปัญญาความฉลาดได้น้ัน ไมจ่ำาเป็นต้องถูกครอบงำาหรือชี้นำาโดยใครคนใดคนหน่ึงที่ชาญฉลาดอย่างเลอเลิศ  แม้วา่
คนสว่นใหญ่ในกลุ่มจะไม่ไดร้ับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนหรือมีความเป็นเหตุเป็นผลมากเพียงพอ แตต่ัวกลุ่มก็ยัง
สามารถตัดสินใจร่วมกันอย่างชาญฉลาดได้  ดว้ยเหตุน้ี ในยุคของ “ปัญญาของฝูงชน” น้ี เขาจึงถือว่าเป็นเรื่องดี
มาก เพราะมนุษย์เราโดยปกติแล้ว ไม่สามารถตัดสินใจเรือ่งใดๆได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่มนุษย์เป็นดังสิ่งที่ 
Herbert Simon นักเศรษฐศาสตร์ เคยเรียกไวว้่า “มีเหตุผลในขอบเขต” (boundedly rational) กลา่วคือ เรามัก
มีข้อมูลน้อยกวา่ที่เราต้องการ เรามักมวีิสัยทัศน์ทีจ่ำากัดในเรือ่งอนาคต  เราส่วนใหญ่มีข้อจำากดัในความสามารถ
และความปรารถนาที่จะคิดคำานวณผลได้ผลเสียอย่างซับซ้อน  แทนที่จะพยายามตัดสินใจเลือกทางเลือกทีด่ีที่สุด 
เรามักยอมรับทางเลือกหน่ึงที่ดูน่าจะดี และเรามักปล่อยให้อารมณ์มากระทบการตัดสินและประเมินสิ่งตา่งๆ 
กระน้ันก็ตาม เมื่อการตดัสินใจอย่างไม่สมบูรณ์แบบของเรามารวมกัน “ดว้ยแนวทางที่เหมาะสม” แล้ว ปัญญาร่วม
ของเราก็มกัจะข้ึนสู่ความเป็นเลิศได้ 68

อยา่งไรกต็าม ในแนวทางที่สอดคล้องกันไปกับเรือ่งการส่งเสริม “ความเกลียดชังของฝูงชน” ที่เป็น
ประเด็นของงานวิจัยชิ้นน้ีแล้ว อาจพิจารณาจากข้อคิดของSurowiecki ที่เสนอไว้เช่นกัน วา่เป็นไปที่ “ฝูงชน” 
หรือกลุ่มคนจะไม่สามารถช่วยกันส่งเสริมให้เกิดปัญญาร่วมกันได้ และส่งผลให้เกิดการตดัสินใจที่ไร้คุณภาพ ดังมี
กรณีที่เขาเรียกวา่ “ฟองสบู่เหตุผล” (rational bubble) หรือสิ่งที่มักจะเกิดในวงการตลาดหุ้น “ฟองสบู่ตลาด
หุ้น” (stock-market bubble) ซ่ึงฝูงชนไม่สามารถรับรู้ความจริง (cognition) หรือทำางานร่วมมือ 
(cooperation) กันได ้เพราะสมาชิกในกลุ่มมีความตื่นตวั (conciouse) มากเกินไปต่อความคิดเห็นของคนอื่น จน
ตอ้งเลียนแบบและยอมเชื่อตามกัน มากกว่าที่จะคดิในทิศทางที่แตกต่างออกไป 69

นอกจากน้ี Surowieckiยังกลา่วถึงกรณีหลายกรณีในประวัติศาสตร์ที่ทำาให้การตัดสินใจของฝูงชน/กลุ่ม
คนประสบความล้มเหลว ปัจจัย 3 ใน 5 ประการที่น่าจะสามารถนำามาใช้กับการวิเคราะห์สาเหตุของความเกลียด
ชังที่แพร่สะพัดไปในสังคมไทยไดพ้อสมควร ได้แก่r 

r อีก 2 ประการได้แก่ (1) การรวมศูนย ์ดังกรณีอุบัติภยัยานอวกาศโคลัมเบียระเบิด เนื่องจากการจัดการแบบราชการและมี
ลำาดับช้ันของ NASA ท่ีเขาเหน็ว่าทำาให้ปัญญาร่วมท่ีเกิดขึ้น ลดลงสู่เกือบเท่าวิศวกรรมระดับล่างสุด และ (2) การแบ่งซอย
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1. ความเหมือนกันมากเกินไป (homogeneity) เพราะไม่เช่นน้ัน ฝูงชนหรือกลุ่มน้ันๆจะมีความหลาก
หลายของแนวคดิ แนวทางการวิเคราะห์ ข้อมูล กระบวนวิธีคิด ฯลฯ ไม่มากเพียงพอ

2. การเลียนแบบ (imitation) โดยเฉพาะกรณีการตดัสินใจมีลักษณะเป็นทอด (information 
cascade) กล่าวคือ ทีมตัดสินใจจำานวนน้อยน่ังพินิจพิเคราะห์ข้อมูลทางเลือกต่างๆเท่าที่มีเพื่อทำาการ
ตดัสินใจ และเมื่อทีมตดัสินใจได้แล้ว คนกลุ่มอื่นก็เพียงแค่ลอกเลียนข้อมูลต่างๆที่ผ่านการตัดสินใจมา
แล้วน้ันไปเท่าน้ัน วธิีการน้ีจะนำาไปสู่การแตกแยกทางสังคมได้งา่ย  ส่วนน้ีดูจะคลา้ยกับการที่สมาชิก
ของกลุ่มเสื้อสีทั้งสอง รวมทั้งสมาชกิผู้จงรกัภักดตี่อสถาบันกษัตริย์ ล้วนแต่แสดงทัศนะในลักษณะที่มี
แนวโน้มคล้ายคลึงกัน หรือกลา่วไดว้่า คัดลอกมาจากแกนนำาทางความคดิไม่กี่คนเท่าน้ัน

3. การใช้อารมณ์ความรูส้ึก (emotionality) เชน่ ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง (sense of belonging) 
ของอะไรซักอย่าง เป็นต้น สัญชาติญาณดิบ70

แต่เขาเห็นว่าแม้หลายครั้งฝูงชนจะตกอยู่ภายใตก้ารครอบงำาของผู้นำาที่โน้มน้าวจูงใจคนเก่ง แต่ที่กลุ่มคน
ยอมเชื่อตามน้ัน เป็นเพราะระบบและกระบวนการการตัดสินใจนำาพาให้ไปทางน้ัน มากกว่า กลา่วอกีนัยหน่ึง 
ระบบการตดัสินใจไม่ได้เอื้อสิ่งแวดล้อมหรือเงื่อนไขสำาหรับการรองรับการตดัสินใจร่วมกันของฝูงชน ซึ่งทำาให้
การประเมินสถานการณ์ของบางคนและข้อมูลจำานวนหน่ึงหายไปไม่เป็นท่ีรับรู้ ทำาให้ฝูงชนจำาเป็นต้องทำาตาม
สมาชิกคนท่ีฉลาดท่ีสดุ แทนท่ีฝูงชนจะทำาได้ดีกวา่ หรือมีปัญญาร่วมท่ีเหนือกวา่ปัญญาของคนท่ีฉลาดท่ีสุดใน
กลุม่ ดังที่เขาเชื่อมั่น

แล้วปัจจัยอะไรบ้างทีจ่ะเป็น “เงื่อนไขที่เหมาะสม” หรือ “แนวทางที่เหมาะสม” ที่ทำาให้ Surowiecki 
เชือ่มั่นใน “ปัญญาของฝูงชน” วา่จะสามารถนำาเราไปสู่หนทางอันน่าพึงปรารถนาได้?  Surowiecki เสนอเงื่อนไข 
3 ประการอันเป็นสาระสำาคัญที่จะฝูงชนหรือกลุ่มคนจะเกิดปัญญาได้ ได้แก่ (1) การมีความหลากหลายเพียงพอ 
(diversity)  2) การที่สมาชิกแต่ละคนมีความเป็นตัวของตวัเอง (independence)  3) การมีระบบที่กระจายศูนย์ 
(decentralization) 71  

ข้อคิดของ Surowiecki ในเรื่องสาเหตุทีท่ำาให้ฝูงชนโง่เขลา ประสบความล้มเหลว และเงื่อนไขที่จะทำาให้
ฝูงชนสามารถชาญฉลาดและมีสติปัญญาข้ึนมาได้น้ัน กล่าวในแง่มุมของรายงานชิ้นน้ีแล้ว ก็คือ เงื่อนไขที่จะทำาให้
ฝูงชนก้าวพ้นความเกลียดชัง ไปสู่การมีปัญญาได้ น่าจะต้องออกแบบระบบการสื่อสารกันให้สามารถรองรับ
คุณลักษณะทั้ง 3 ประการน้ีได้เช่นกัน ในยุคเว็บ 2.0 ปัจจุบัน ตวัอย่างของระบบดังกล่าว ทีจ่ะนำาพาให้ฝูงชนทั้ง
หลายสู่ภาวะการมีปัญญารว่มกัน แทนที่จะเป็นความเกลียดชัง สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว คือ เว็บไซตว์ิกิพีเดีย 
(Wikipedia) ซ่ึงจะได้กล่าวถึงในภาคหลังของรายงานชิ้นน้ี

* * * * *

หน่วย/กลุ่มงาน (division) ดังกรณีรายงานคณะกรรมการ 9/11 ระบุว่าบรรดาหน่วยข่าวกรองสหรัฐไม่สามารถป้องกัน
เหตุการณ์ 9/11 ได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อมูลท่ีแต่ละหน่วยย่อยมีอยู่นั้น หน่วยย่อยอ่ืนไม่สามารถเข้าถึงได้ Surowiecki กล่าว
ว่า “ฝูงชน” (ในกรณนีี้คือบรรดานักวิเคราะห์) จะทำางานได้อย่างยอดเยี่ยมกต็่อเมื่อเขาสามารถเลือกได้เองว่าจะทำาอะไรและ
ข้อมูลชนิดใดบ้างท่ีเขาต้องการ ดังท่ีเกิดขึ้นกับกรณีการแพร่สะพัดของโรคระบาด SARS ท่ีการไหลเวียนข้อมูลอย่างเสรีทำาให้
ห้องแล็บท่ัวโลกสามารถประสานการวิจัยร่วมกันได้โดยไม่จำาเป็นต้องมีจุดศูนย์กลางควบคุมแต่อย่างใด ในกรณี 9/11 นั้น หลัง
เหตุการณ์นี้ สำานักงานผู้อำานวยการ National Intelligence และซีไอเอะสร้างเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในแบบ 
wikipedia ขึ้นมาช่ือว่า “intellipedia” เพื่อช่วยให้เกิดการไหลเวียนขอ้มูลข่าวสารได้อย่างเสรี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้ม
เหลวดังกรณี 9/11 อีกคร้ังหนึ่ง
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ภาคหลัง   :   รับมอื  

6. ว่าด้วยความเกลียดชัง 
กอ่นจะกล่าวถึงส่วนของทางเลือกในการรับมือกับความเกลียดชัง โดยไม่ใช้ความรุนแรงทางกายภาพ หรือ

ใชค้วามเกลียดชัง ตอบโตก้ลับน้ัน สมควรที่จะมาพิจารณาเกี่ยวกับ “ความเกลียดชัง” กันให้ชัดเจนระดับหน่ึงก่อน 
วา่มันคืออะไร และเราควรมีทา่ทีอย่างไรต่อความเกลียดชัง  

ในปัจจุบัน ดว้ยเหตุที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตส่งเสริมให้ผู้ใช้แสดงออกอยา่งรวดเร็วโดยไม่จำาเป็นต้องใช้
วจิารณญาณมากนัก ทำาให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เป็นผู้รับสารจำาเป็นจะตอ้งมีวิจารณญาณในการเสพเน้ือหาเพิ่ม
ข้ึน กลา่วคือ จำาเป็นต้องรับสื่อจากทุกด้าน เพ่ือให้มีแง่มุมมากเพียงพอท่ีจะประมวลข้อมูลและพิจารณาเรื่อง
ราวตา่งๆด้วยตัวเอง การรับเฉพาะสิ่งที่เชื่อ โดยไมฟ่ังข้อมูลจากด้านอื่นๆเลย ในสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารทีร่วดเร็วเช่นปัจจุบันน้ี นับว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง ดังกรณีบทสัมภาษณ์ของก้านธูป (นามแฝง) โดยมติ
ชนออนไลน์ ถูกนำาไปแปะไว้ทีพ่ื้นที่ของแต่ละฝา่ย โดยที่ฝ่ายหน่ึงก็เลือกรับเฉพาะ ASTVmanager อกีฝ่ายหน่ึงก็
รบัเฉพาะ Asia Update 72

ความเรว็และข่ายใยสายสัมพันธท์ี่ถูกถักทอข้ึนโดยเทคโนโลยีเฟสบุ๊คน้ัน เปลี่ยนแปลงยาก หากพยายาม
จดัการความเกลียดชังที่เกดิข้ึนบนเฟสบุ๊ค กจ็ะไม่ต่างอะไรมากนักกับที่คณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ที่มี 
พล.อ.สนธิ บุญยรักลิน เป็นประธาน เคยทำาการปิดกั้นการเข้าถึง YouTube อันทำาให้เป็นที่ไมพ่อใจของคนจำานวน
มาก  ดังน้ัน สิ่งที่เป็นไปได้ จึงน่าจะเป็นเรื่องผูร้ับสารมากกว่า กลา่วคือ จะทำาอยา่งไรให้การแสดงความคิดเห็น
ของท้ังสองฝ่ายหรือกลุ่มอื่นๆ ไม่เป็นไปในทางสุดโต่ง? เชน่  การเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนที่ไมจ่ำาเป็นว่าจะต้องเห็น
ดว้ยกันในทกุๆเรื่องมาอยูด่้วยกัน หรือหาทางให้ได้มีโอกาสหันไป "ฟัง" ความคดิเห็นหรือความรู้สกึของผู้ที่เห็นแตก
ตา่งจากตวัเราบ้าง เป็นต้น 73

 6.1. นิยามความเกลยีดชัง
คำาพดูที่แสดงความเกลียดชังน้ัน มีขอบเขตคำานิยามที่ไมช่ัดเจน ทำาให้เป็นเรื่องยากทีจ่ะหาวธิีรับมือไปด้วย 

บางคนเพียงชี้หน้าด่าก็ถือวา่เป็นการแสดงความเกลียดชังแล้ว ในขณะที่บางคนถูก "ทำาให้อับอาย" ก็รู้สกึถูกแสดง
ความเกลียดชังใส่ ซ่ึงมีปัญหาว่าแต่ละคนทนความอับอายได้ไม่เท่ากันอีก  ปัญหาทำานองน้ีในพื้นที่ออฟไลน์ คือ ใช้
เกณฑว์่า จนกวา่เจ้าตัวผู้ได้รับผลกระทบจะรู้สึกเดือดเน้ือร้อนใจ และฟ้องร้องคดี จึงถือว่าต้องดำาเนินเรื่อง สว่นจะ
เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ก็ไปพิสจูน์กันในกระบวนการยตุิธรรมอีกทีหน่ึง74

สำาหรับในกรณพีื้นที่ออนไลน์น้ัน ความยากประการหน่ึงของการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องน้ี คือ ปัญหาเรื่อง
ความเป็นสาธารณะ ซ่ึงพจิารณาจากเกณฑ์วา่สามารถมีคนเข้าถึงเน้ือหาเรื่องน้ันๆในมากน้อยเพียงใด ในพื้นที่ออฟ
ไลน์ คนสองคนพดูกัน ดา่ใสก่ัน หรือเหยียดหยามกันเล็กๆน้อยๆ บางครั้งอาจยังพอทนได้ เพราะมีคนอื่นเห็นน้อย 
แต่ถ้าเป็นพื้นที่ออนไลน์ เมื่อมีการหมิ่นหยามเกิดข้ึนแล้ว เริ่มมีคนเห็น รับรู ้หรืออ่านมากข้ึนเรื่อยๆ จะทำาการลบ
คำาพดูดูหมิ่นน้ัน ก็ทำาไม่ได้ (ยกเว้นกรณีเป็นเจ้าของโพสต์น้ันเอง) คำาพูดดูหมิ่นน้ันจึงยังคงอยู่ไปเรื่อยๆ  ผู้ถูกแสดง
ความเกลียดชังหรือหมิ่นหยาม ก็อาจเริ่มรู้สึกไม่สามารถอดรนทนได้อีกต่อไป 75

อยา่งไรกต็าม เราอาจหาทางตอบโจทย์น้ีได้จากคำานิยามของสารานุกรมระหวา่งประเทศว่าด้วย
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences)  
ในบททีว่่าดว้ย hate crime (อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง) สารานุกรมน้ีได้นิยามความหมายไว้ในเชิง
พฤติกรรมดว้ยขอบเขตที่กว้างขวาง ทำานองเดียวกับที่ย่อหน้าข้างต้นกลา่วไว้ วา่ “...อาชญากรรมที่เกิดจากความ
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เกลียดชังมีไดต้ั้งแต่การฉีดสเปรย์เขียนภาพบนกำาแพง การล่วงละเมิดทางวาจา ไปจนถึงการทำาร้ายทางกายภาพ
และการฆ่า...” แต่ที่น่าสนใจกว่าและพอจะเป็นประโยชน์กับเรา คือ คำานิยามบนฐานของแรงจูงใจการกระทำา วา่
 “อาชญากรรมใดๆอาจกลายเป็นอาชญากรรมแห่งความเกลียดชังได้ ถ้าแรงจูงใจของผู้กระทำาน้ัน มุ่งที่เหยื่อบน
ฐานของกลุ่ม/ลักษณะ/ประเภททางสังคม เช่น เพศ สีผิว ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือแม้แต่การเป็นผู้ลี้ภัย แรงงานข้าม
ชาติ คนงานที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานในประเทศ เป็นต้น” 76 

หากใช้เกณฑ์เรื่องแรงจูงใจแล้ว กค็่อนข้างชัดเจนวา่ในความขัดแย้งทางการเมืองไทยปัจจุบัน มีทั้งผูท้ี่
ประกาศตัวว่าเป็น (และผู้ที่ประกาศสนับสนุน) เสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงชดัเจน ส่วนคนที่ไม่คดิว่าอยู่สใีด ก็ถูกจัด
แบ่งประเภทไว้เรียบร้อยแล้ว กล่าวอีกนัยหน่ึง ความเกลียดชังที่เกิดข้ึนในกรณีเสื้อเหลืองและเสื้อแดงน้ัน ความ
เป็นสีเสื้อได้กลายมาเป็นอัตลักษณ์อยา่งหน่ึงที่ถูกใช้เป็นเป้าโจมตีของความเกลียดชังไปแล้วดว้ยเช่นกัน  สว่นความ
เกลียดชังที่สืบเน่ืองมาจากเรือ่งสถาบันกษัตริย์น้ัน เป็นที่ชัดเจนว่า “ความจงรักภักดี” อุดมการณก์ษัตริย์นิยมได้
กลายมาเป็นเส้นขีดคั่นแบ่งแยกคนไทยออกเป็นสองฝ่าย พร้อมกับที่ฝ่ายที่จงรักภักดีแสดงความเกลียดชังอีกฝา่ย
หน่ึงอย่างชัดเจน ในขณะที่อีกฝ่ายหน่ึงดูจะไม่ได้แสดง (หรือไม่สามารถแสดงกต็ามแต่) ความเกลียดชังต่อฝ่ายที่
จงรกัภักดีได้มากนัก

 6.2. ท่าทีต่อความเกลียดชัง 
แม้เราพอจะมีนิยามที่ชดัเจนข้ึนในการหยิบจับเรื่อง “ความเกลียดชัง” ข้ึนมาพิจารณาแล้วก็ตาม แต่

คำาถามที่น่าสนใจกว่าน้ัน คือ แลว้เราจะมีท่าทีต่อความเกลียดชังอย่างไร? หาทางทำาให้ความเกลียดชังหมดสิ้น
กระน้ันหรือ? หรือจะคาดหวังน้อยลงไปกว่าน้ัน คือ ให้ไม่มีการแสดงความเกลียดชังเลย ไมว่่ากรณีใดๆทั้งสิ้น? 
ความคาดหวังเหล่าน้ีดจูะเป็นความคาดหวังในแบบเดียวกับนักศีลธรรมและบรรดานักอนุรักษ์นิยมทั้งหลาย ที่ไม่
ค่อยสนใจโลกความเป็นจริงมากนัก  สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ความเกลียดชังโดยตวัมันเองน้ัน ไม่มีปัญหา แต่สว่นท่ี
มีปัญหาน้ัน คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังจากความเกลียดชังมากกวา่ ซ่ึงก็มีได้หลากหลายอย่างตามธรรมดาของมนุษย์
เชน่กัน ดังที่อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล แกนนำาเครือข่ายพลเมืองเน็ตไทย (Thai Netizen) กล่าวไว้ว่า

“เราอาจเปลี่ยนท่าทตี่อความเกลียดชังใหมว่่า ความเกลียดชังอาจไม่ใช่เรือ่งเลวร้ายโดยตวั
ของมันเองก็ได้ แต่เป็นเพียงอารมณ์หน่ึงๆ ดุจเดียวอารมณ์รกัใคร่ ที่ไม่คงที่ ไม่ถาวร มนุษย์คนหน่ึงๆ
ไม่ได้หยุดน่ิงอยู่กับที่ อารมณ์ทั้งรกัและเกลียดน้ัน สามารถเป็นฐานให้คนเราไดพ้ัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปเรื่อยๆ  ถ้าเราเปลี่ยนท่าทตี่อความเกลียดชังได้เช่นน้ี อาจทำาให้เราพิจารณา
ความเกลียดชังได้ละเอียดอ่อนมากยิ่งข้ึน” 77

อย่างไรก็ตาม แม้เราจะเปลี่ยนท่าทีใหม่ต่อความเกลียดชังก็ตาม แตต่้องกล่าวไว้ในที่น้ีให้ชัดเจน วา่ยังคง
จำาเป็นต้องมีเกณฑ์ที่ชดัเจนว่าสิ่งใดที่ไม่อาจยอมรับได้เกี่ยวกับความเกลียดชัง  พจิารณาจากแผนภาพข้างล่างแล้ว 
การแสดงความคิดเห็น (speech) ไม่วา่จะแสดงในโลกออนไลน์หรือโลกออฟไลน์ อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
การแสดงความคิดเห็นแบบเสรี (Free Speech) การแสดงความเกลียดชัง (Hate Speech) และการเรียกร้องให้
ทำาร้ายผู้อื่น (Do Harm Speech)  หากพิจารณาผลที่เกดิข้ึน (Consequence) จากการแสดงความคดิเห็นแต่ละ
ชนิดน้ัน ความเห็นเสรี (ถ้าว่ากันตามอุดมการณ์เสรีนิยม) คือ ต้องการส่งผลให้สังคมเกดิปัญญาหรือสามารถเข้าถึง
สัจจะได้มากข้ึนเรื่อยๆ  ในทางตรงข้าม ผลที่เกิดข้ึนจากการเรียกร้องให้ทำารา้ยกัน คือ ความรุนแรงทางกายภาพ  
ในขณะที่การแสดงความเกลียดชังน้ัน ไม่ได้ถึงกับส่งผลรา้ยมากเท่า แม้ก็ก่อให้เกิดความกลวั ความเกลียด ความ
โกรธ ฯลฯ ก็ตาม (ดูแผนภาพด้านลา่งประกอบ)
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ดงัน้ัน สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว มาตรฐานตำ่าสุด คือ เราอาจไม่จำาเป็นต้องปิดกั้นการแสดงความเกลียดชัง 
แตก่ารแสดงความเห็นแบบท่ีจำาเป็นต้องเซ็นเซอร์ สกัดกั้น ระงับ ยับยั้ง ป้องกันไว้ คือ การเรียกร้องให้เกิดการ
ทำาร้าย หรือ Do Harm Speech เพราะส่งผลกลายเป็นการใช้ความรุนแรงทางกายภาพ ต่อมนุษย์ ซึ่งไม่อาจ
ยอมรับได้ ไม่ว่าจะใช้มาตรฐานชนิดใดก็ตาม  ในขณะที่ไม่เซ็นเซอร์การแสดงความเกลียดชังน้ัน เราอาจใช้วธิีกา
รอื่นๆ ได้อย่างน้อย 4 วธิี ได้แก่ (1) การใช้การแสดงความเห็น (และข้อมูล) สวนกลับ (counter speech), (2) 
การทำาอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส์ (3) การป่วนทางวัฒนธรรม ดังที่ได้ยกตวัอย่างในกรณีประเทศอื่นๆแล้ว ใน
รายงานวิจัย ปีที่ 1 78 หรือ (4) อาจใชว้ิธีการแปลงเปลี่ยนความเกลียดชัง (Transformation) ที่พอจะพบเห็นบ้าง
ในกรณีการเมืองไทยน้ี 

สำาหรับสังคมเปิดเสรีแล้ว ดว้ยเงื่อนไขของการพยายามเปิดให้มนุษย์สามารถมีเสรีภาพได้เต็มทีต่ราบเท่าที่
ไม่ไปทำาร้ายผู้อื่นน้ัน ทำาให้เราไม่สามารถปิดกั้นแทรกแซงคำาพูดที่แสดงความเกลียดชังได้อยา่งถนัดถน่ีใจมากนัก 
อยา่งไรกต็าม แม้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวคำาพูดได้ แต่เราอาจสามารถเปลี่ยนแปลงบริบทของคำาพูด
ได้79 ทั้งน้ีเป็นเพราะ คำาพูดหน่ึงๆไม่มีความหมายอะไรโดยตวัมันเอง แต่จำาเป็นต้องมีบริบทมารองรับ  คำาพดูหน่ึงๆ
ในต่างเวลา ตา่งสถานที่ ตา่งบริบท กอ็าจมีความหมายเปลี่ยนไปได้เสมอ ทำานองเดียวกัน คำาพูดที่แสดงความ
เกลียดชังก็ไม่ได้ลอยอยู่เหนือบริบทหน่ึงๆเช่นกัน มิใช่วา่อ่านคำาพดูน้ีครั้งใด ไมว่่าจะในสถานการณใ์ดๆ บริบทใดๆ 
ลว้นแต่ทำาให้เกิดความเกลียดชังเสมอและตลอดไป  ตวัอยา่งของวิธีเปลี่ยนบริบทที่ง่ายที่สดุ เช่น ในแวดวงผู้ใช้อิน
เทอร์เน็ตหนักๆ หรือ “กี๊ก” (geek) แล้ว จะมีข้อเตือนใจกันไวว้่า “หากเผชิญกับข้อความแสดงอารมณ์รุนแรง จน
เรากำาลังจะถลำาอารมณ์ลงไปใน "ดราม่า" หน่ึงๆแล้ว อย่าเพิ่งโพสต์ข้อความโตต้อบ ให้ไปเดินเล่นใจเย็นๆก่อน 
ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอีกเล็กน้อย แล้วจึงค่อยกลับมาโพสต์ข้อความโต้ตอบอีกครั้งหน่ึง”  วธิีน้ี คือ การเปลี่ยน
บริบทเรื่องเวลา80  วธิีเปลี่ยนบริบทอีกประการหน่ึง คือ การโตต้อบ hate speech ดว้ย counter speech81 ซ่ึง
เป็นการตอบโต้การแสดงออกซ่ึงความเกลียดชัง ดว้ยการขุดค้นข้อมูล ศึกษาค้นคว้า ชี้แจงเหตุผล หรือแง่มุมใหม่ๆ 
ในประเด็นที่ถูกแสดงความเกลียดชัง เพื่อยังผลลัพธ์ให้สาธารณะได้มีความเข้าใจที่กระจ่างชดัแจ้งและมีมุมมองที่
เปิดกวา้งมากข้ึนในประเด็นดังกลา่ว อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล กลา่วถึงผลจากการใช้ counter speech ไว้น่าสนใจว่า

“เสมือนเป็นการผสมสัดส่วนสารละลายที่เข้มข้นหน่ึงๆให้เจือจางลงไป หรือได้สารเคมีชนิด
ใหม่เกิดข้ึน   หรือหากกล่าวอยา่งมาร์กซิสต์แล้ว ก็ต้องว่า มี thesis เมื่อเราใส่ anti-thesis เข้าไป ก็
จะทำาให้สังคมได้ synthesis ออกมา หากมองในแง่น้ี กอ็าจกลา่วได้วา่ สังคมที่มี hate speech 
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อาจไมใ่ช่เรื่องเสียหาย เพราะหากไม่มีเสียแล้ว อาจทำาให้ผู้คนไม่ได้คดิใคร่ครวญกับ hate speech 
จนสามารถมี counter speech และก่อเกิดเป็นความรับรู้อยา่งใหม่ที่เกิดข้ึนจากการ synthesis”  
82

คำากลา่วข้างต้น ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถสร้าง counter speech ได้เสมอไป โดยไม่ต้องจดัสรา้งอะไร
ให้เป็นระบบมากข้ึน อันเป็นสิ่งที่ Surowiecki เชือ่ว่าเป็นตัวการสำาคัญทีท่ำาให้การตัดสิน (judge) หรือการตัดสินใจ 
(decision) ของ “ฝูงชน” น้ัน แทนที่จะไปสู่หนทางแห่งการมีปัญญา กลับกลายเป็นความล้มเหลวหรือเกิดผลเลว
รา้ยข้ึน  ในส่วนถัดไปจากน้ี ข้าพเจา้จะลองพยายามนำาเสนอคำาตอบประการหน่ึงในเชิงการสรา้งระบบเพื่อให้การ
แสดงความเกลียดชังไม่ได้ถูกปิดกั้นไป แตใ่นขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีอิทธิพลโดดเด่นอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียว โดย
พิจารณาจากกรณีตัวอย่างของ wikipedia เป็นพื้นฐาน

กล่าวโดยสรุปแล้ว หากเราเรียกความเกลียดชังในยุค เว็บ 2.0 วา่ “Hate 2.0” แล้ว เราอาจสามารถ
ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับความเกลียดชังออนไลน์ไดด้ังแผนภาพสามเหลี่ยมข้างบนน้ี  กล่าวคือs 

(1) ในขณะที่เน้ือหาข่าวสารทั่วไปและการแสดงความเห็นท้ายข่าว สามารถเป็นที่แสดงความเกลียดชัง 
(hate speech) ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นใน ASTVผู้จดัการ, กูเกิ้ลคุรุ (Google Guru), mThai.com, 

s อันท่ีจริงแล้ว เว็บ 2.0 แต่ละชนิด มีลักษณะการใช้งาน การทำางาน และการควบคุมกำากับ แตกต่างกันไป บางชนิดเป็นแบบ 
many-to-many, บางชนิดเป็นแบบ one-to-many ความแตกต่างเหล่านี้น่าจะจะส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์และ
ความคิดเห็นของผู้ใช้ในลักษณะท่ีแตกต่างกัน และผลท่ีเกิดขึ้นอาจไม่เป็นไปตามข้อสรุปประมวลดังท่ีเสนอไว้ในท่ีนี้ก็เป็นได้ จึง
น่าจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไป  ขอบคุณ ผศ.พจิิตรา 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 น่าจะเกิดข้ึนได้ที่เว็บ 
2.0 อย่าง facebook.com ในขณะที่ youtube.com ก็สามารถส่งผลให้เกิดความเกลียดชังไดรุ้นแรงน้อยลงมา 
และมีคุณลักษณะของการเป็นพื้นที่แสดงความเกลียดชังได้มากเช่นกัน  ในที่น้ี ขอเสนอเพิ่มเติมว่าtwitter.com 
น่าจะเป็นเว็บ 2.0 อีกชนิดหน่ึงที่สามารถเป็นพื้นที่แสดงความเกลียดชังได้ แม้จะไม่มากเท่า youtube แตก่็น่าจะ
ส่งผลกระทบได้มากกวา่ ดว้ยเหตุผลเรื่องปริมาณการสือ่สาร t  ข้อสรุปน้ี ข้าพเจ้ายังไม่มีการศกึษาละเอียดนัก และ
สมควรสำาหรับผู้สนใจที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม

(3) ส่วนเว็บ 2.0 ทีดู่น่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่สวนกลับความเกลียดชัง (hate countering หรือสร้าง 
“counter speech”) ได้อยา่งดีในปัจจุบัน คือ wikipedia ดงัจะอภิปรายในหัวข้อถัดไป ในที่น้ี ขอเสนอความเห็น
ที่น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเช่นกัน hate counteringสำาหรับกรณีประเทศไทยน้ัน เว็บ 2.0 ฉบับคลาสิคของไทย 
อยา่งห้องสนทนาในเว็บพันทิป (pantip.com) น่าจะจดัไดว้่าอยูร่ะหว่างการเป็นแหล่งแสดงความเกลียดชังกับการ
เป็นสถานที่รับมือ/สวนกลับความเกลียดชังได้พอสมควร83

7. วิกิพีเดีย

 7.1. กลุ่มเชิดชูผิวขาว เหยียดผิวสี
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2548 : สมาชกิของเว็บไซต์ Stormfront ผู้เชิดชูชาติพันธุ์ผิวขาว เตรียมตัวจดัขบวน

เดินแถวเข้าสู่เว็บไซตว์ิกิพีเดีย ภาษาอังกฤษ เพื่อโหวตไมใ่ห้มีการลบบทความชื่อ “Jewish Ethnocentrism” ออก
จากเว็บวิกิพีเดียu บทความน้ีเป็นบทความที่ไดร้ับชื่นชอบของบรรดานักชาตินิยมผิวขาว (white nationalists)  
สมาชิกกลุ่ม Stromfront ดำาเนินตามครรลองวัฒนธรรมของวิกพิีเดีย โดยตักเตือนสมาชกิคนอื่นๆว่า “คุณต้องให้
เหตุผลออกไปวา่ ทำาไมพวกคุณจึงจะโหวตให้รักษาบทความน้ีอยู่ต่อไป ทั้งน้ี ไม่จำาเป็นต้องบอกนะ วา่พวกคุณควร
ทำาเช่นน้ีด้วยท่าทางที่สุภาพ พวกที่ตอ้งการให้ลบบทความน้ีจะตะครุบอะไรก็ตามที่พวกเขาสามารถนำามาใช้ได้ เพื่อ
เป็นข้ออ้างสำาหรับใครกต็ามทีว่ิพากษ์วิจารณว์ัฒนธรรมยิว วา่เป็นศัตร ู[ตอ่คนยิว]”84

Stormfront.org เป็นเว็บไซต์และเว็บบอรด์ของกลุ่มเชดิชูผิวขาว (white pride) แห่งแรกและแห่งสำาคัญ
อันเป็นทีร่วมของทั้งกลุ่มนาซีใหม่ (neo-Nazis), กลุ่มคูคลักแคลนส์ (Ku Klux Klan) กลุ่มสกินเฮดส์ (skinhead) 
และกลุ่มเหยียดสีผิวอื่นๆ (ยกเว้นกลุ่ม black supremacist ที่ตั้งข้ึนมาตอบโต้บรรดากลุ่ม white supremacist 
ดว้ยวิถีแห่งการเหยียดผิวขาวแบบเดียวกัน) เว็บแห่งน้ีเป็นที่โด่งดังในบรรดาผู้ที่สนใจเรื่องการเหยียดผิว กลุ่ม

t ในประเด็นนี้ เคยมีผู้ตั้งคำาถามกับข้าพเจ้าเช่นกันว่า ลักษณะความส้ัน/ยาวของเนื้อหาท่ีเขียนใน web 2.0 แต่ละชนิด เช่น blog 
เขียนยาว, comment ใน facebook เป็นต้น ส่งผลให้ความเกลียดชังมีมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร?  ข้าพเจ้าค่อนข้างมี
สมมติฐานว่า ข้อความแสดงความเกลียดชังขนาดยาวท่ีมีการอ้างถึง/ส่งต่อ/ส่ือสารไม่กี่คร้ัง จะส่งผลกระทบได้น้อยกว่า 
ข้อความขนาดส้ันท่ีอ้างอิง/ส่งต่อ/ส่ือสาร/แพร่กระจายกันเป็นจำานวนมาก เพราะสำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ความเกลียดชังท่ีเข้มข้น 
แต่จำากัดท่ี ดนู่าจะอันตรายน้อยกว่าความเกลียดชังท่ีเจือจางกว่าแต่แพร่กระจายไปทุกหย่อมหญ้า เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าผลกระ
ทบเชิงสังคมต่อผู้ท่ีถูกเกลียดชัง อันตรายกว่าเนื้อหาของการถูกเกลียดชัง  แต่นี่เป็นเพียงความเช่ือส่วนตัวท่ียังไม่มีการพิสูจน์
อย่างชัดเจน สมควรท่ีจะมีผู้ศกึษาเพิ่มเติม

u อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบล่าสุด (8 กุมภาพันธ์ 2555) เมื่อข้าพเจ้าลองค้นคำาว่า “Jewish Ethnocentrism” ใน wikipedia 
ภาษาอังกฤษ ปรากฏว่าไม่มีบทความนี้อยู่ในเว็บแห่งนี้แล้ว
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เกลียดชัง (hate group) และโดยเฉพาะกลุ่มเหยียดผิวที่ข้ึนสู่โลกออนไลน์  โดยปกติแล้ว ในเว็บของ Stormfront 
แม้จะมีการรักๆใคร่ๆ และการพูดคุยเกี่ยวกับสารตัถะในชีวิตประจำาวันของคนผิวขาว แต่เมื่อพูดถึงคนผิวสีแล้ว ใน
เว็บแห่งน้ีก็มักจะเต็มไปดว้ยบรรยากาศของความเกลียดชัง การข่มขู่ และการใช้ความรุนแรงด้วยอำานาจที่เหนือ
กวา่ 

แต่ในกรณีตวัอย่างข้างต้น กลับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่า กลุ่มน้ีกลับตักเตือนสมาชิกให้แสดงความ
มีเหตุมีผลและแสดงออกด้วยทา่ทางที่สุภาพ (ซ่ึงแตกต่างอย่างยิ่งกลับสิ่งที่เกดิในเว็บ Stromfront เอง)  สำาหรับ
ข้าพเจา้แล้ว ปรากฏการณ์น้ีแสดงให้เห็นวา่ กลุ่มคนเหล่าน้ีไม่สามารถมีอำานาจเหนือกวา่คนกลุ่มอื่นๆไดใ้นเว็บวิกิพี
เดีย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง เว็บวิกพิีเดียได้ออกแบบระบบทั้งในทางซอฟท์แวร์และในทางธรรมเนียมปฏิบัติให้สมาชิ
กวกิิพีเดียน (wikipedian) ทุกคนมอีำานาจ (ค่อนข้าง) เท่าเทียมกัน และสัมพันธ์กันด้วยกฎเกณฑก์ติกาชุดหน่ึง ที่
ทำาให้ชุมชนวิกพิีเดียนอยู่ร่วมกันได้ไม่วา่จะเห็นแตกต่างหรือเกลียดชังกันมากเพียงใด และเมื่อเป็นเช่นน้ีกลุ่มเชดิชู
ผิวขาวจึงไม่สามารถใช้ความรุนแรงหรืออำานาจอื่นๆที่เหนือกวา่ เข้าครอบงำาการตัดสินวา่จะลบหรือไม่ลบบทความ
ดังกลา่วในเว็บไซต์แห่งน้ีได้

หากจะพิจารณาประเด็นเรื่อง “ปัญญาของฝูงชน” น้ัน ในบรรดาเว็บ 2.0 ทั้งหลาย (YouTube, 
facebook, Twitter, Wikipedia ฯลฯ) ที่เปิดพื้นทีใ่ห้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีน้ัน ดเูหมือน 
Wikipedia จะสามารถควบคุมสติและการใช้เหตุผลของการแสดงความคิดเห็นและการผลิตเน้ือหาไดด้ีที่สุด เพราะ
ตวัระบบโปรแกรมการจัดการเน้ือหา (content management programing) ถูกออกแบบให้เปิดให้มีการถกเถียง 
ตั้งข้อสังเกต ตัง้คำาถาม และแก้ไขในเน้ือหาบทความทุกบทความที่เขียนลงไปอย่างเสรี เปิดเผย และแสดงต่อ
สาธารณะด้วยเช่นกัน กลา่วคือ ทุกๆบทความที่ยังมีเน้ือหาไม่ถึงเกณฑ์คุณภาพทีต่้องการ ก็จะมีข้อความสั้นๆเตือน
สติผู้อา่นไวต้ลอดเวลา เช่นว่า ข้อความประโยคน้ี “ยังต้องการงานอา้งอิง” ที่แขวนเอาไว้ท้ายประโยคที่สำาคัญหรือ
บ่งเฉพาะ ซ่ึงจำาเป็นต้องมีอา้งอิง ไม่สามารถเขียนลอยๆได้ หรือบางบทความจะมีเขียนเตือนไว้ตั้งแต่ที่หัวบทความ
วา่ บทความชิ้นน้ี “...ยังขาดคุณภาพ...” “...เขียนเหมือนโฆษณา...” “...เขียนเข้าข้างฝา่ยอเมริกันมากไป...” ฯลฯ 
และต่อดว้ย “กรณุาชว่ยกันพัฒนาบทความน้ีให้ดีข้ึน” เป็นต้น ซ่ึงเป็นเรื่องทีด่ีมาก ที่มีการเตือนสติผู้อา่นอยู่ตลอด
เวลา โดยเฉพาะบทความที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับทางการเมือง ศาสนา หรือความขัดแย้ง ประเด็นอ่อนไหวที่ไม่สามารถ
หาข้อตกลงร่วมกันได้ นับเป็นวธิีที่ดีมากวธิีหน่ึง เพราะเมื่อยังไม่สามารถหาความเห็นพอ้งได้ กใ็ช้วธิีแสดงออกมาให้
ชัดว่า เน้ือหาสว่นใด หรือส่วนทั้งหมด ยังมีปัญหาหรอืข้ออ่อนตรงจดุใด จึงกลา่วไดว้่าน่าจะเป็นระบบและวิธกีารที่
เป็นธรรมเพียงพอ (fair enough) สำาหรับทุกฝ่าย

วิกพิีเดียน้ัน กล่าวไดว้่าประกอบดว้ย 3 ส่วน ได้แก่ (1) ตวัแพลทฟอร์ม (platform) ที่ใช้สร้างสารานุกรม 
ซ่ึงก็คือ เอ็นจิน (engine) และอัลกอริทึม (algorithm) ทางคอมพิวเตอร์ตา่งๆที่ชว่ยในการจดัการเน้ือหาดังที่เรา
เห็นกันในหน้าเว็บวิกพิีเดีย (2) ตวัเน้ือหาสารานุกรมเอง  (3) ชุมชนที่มาสร้างสารานุกรม หรือเรียกกันว่า “วกิิพี
เดียน” (wikipedian)  สำาหรับวิกิพีเดียแล้ว โดยเน้ือตัวตั้งแต่แรกเริ่ม ก็มีลักษณะเป็น "โครงการ" (project) ที่
สมาชกิทุกคนมีทิศทาง/เป้าหมายร่วมกัน คือการสร้าง/เก็บรวบรวมความรู้สำาหรับมนุษยชาติ/โลก ซ่ึงแตกต่างจาก
เว็บ 2.0 อื่นๆที่เพียงแค่อยากแชร์อะไรก็แชร์ได้  คลา้ยกับเมื่อครั้งที่เกิดวกิฤตินำ้าท่วมภาคกลางของไทยเมื่อช่วง
ปลายปี 2554 ทีทุ่กคนมี "โครงการ" รว่มกัน ไมว่่าจะแตกต่างกันอย่างไร แต่ทุกคนอยากมาทำา "โครงการ" น้ีร่วม
กัน  บรรยากาศของการที่แต่ละคนอยากทำาโครงการร่วมกันน้ีเองที่เป็นตวัควบคุมความไม่ชอบข้ีหน้ากัน ให้จำาเป็น
ต้องมาน่ังคุยกัน แม้จะมีการเหน็บแนมกันบ้างเล็กน้อยกต็าม85

อันที่จริงแล้ว ในการพัฒนาเน้ือหาสารานุกรมในวิกพิีเดียน้ัน ไม่ใช่วา่ไม่มีความขัดแย้งกนัเลย ตรงกันข้าม 
มีการทะเลาะไม่ชอบข้ีหน้ากันอยู่เป็นประจำา เน่ืองจากปรัชญาของความเป็นสารานุกรมเสรี จึงเปิดให้ใครก็ได้ที่เป็น
สมาชกิ (มี login) สามารถแก้ไขหรอืลบทิ้ง เน้ือหา ข้อความ ภาพถ่าย ฯลฯ ที่ใครคนใดคนหน่ึงเขียน/แปะลงไปใน
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หน้าบทความ (article) น้ันๆได้ โดยมีหน้า "พดูคุย" (talk/discussion) แยกออกมาสำาหรับให้ผู้ใชทุ้กคนที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงเน้ือหาได้สื่อสารกันว่าเหตุใดจึงแก้ไขเน้ือหาสว่นน้ันๆที่คนอื่นเขียนข้ึน ในขณะเดียวกัน ผู้เขียนคนเดิม
ก็สามารถแก้ไขกลับให้เป็นดังเดิม หรือเป็นไปในทิศทางทีต่นเองต้องการได้เช่นกัน โดยบอกเหตุผลในหน้า "พดูคุย" 
เช่นกัน  86

ดว้ยการออกแบบโครงสรา้งการพัฒนาเน้ือหาสารานุกรมเสรีเช่นน้ี จึงทำาให้เกดิปรากฏการณ์ "แก้กันไป 
แก้กันมา" ระหวา่งคนสองคน ทำาให้เกิดการเขม่นกันได้งา่ย แตด่้วยเงื่อนไขการวางโครงสร้างอำานาจแบบที่ค่อนข้าง
เท่าเทียมกันมาก ทำาให้เป็นการวางเงื่อนไขวา่ ถ้าอยากจะเขียนเน้ือหาข้อความน้ันๆจริงๆ โดยท่ีคนอื่นยังไม่เห็น
ดว้ย ก็จำาเป็นจะต้องอธิบายให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับให้ได้วา่ทำาไมจึงสมควรเขียนเน้ือหา/ข้อความเช่นน้ี 87 
อันเป็นสิ่งเดียวกับที่สมาชิก Stormfront ทำาในกรณีการโหวตลบหรือไม่ลบบทความเรื่อง “Jewish 
Ethnocentrism” น่ันเอง

 7.2. หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ในเว็บวิกิพีเดีย (ภาษาไทย) : ที่บทความเรื่อง “การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประเทศไทย” ซ่ึงเปลี่ยน

ทาง (re-direct) ไปที่บทความชื่อ “ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย” ข้ึนคำาเตือนหลากหลายคำาเตือนไว้
ตัง้แต่ที่หัวบทความ ดงัน้ี

วลีในแถวสีส้มของตารางในภาพข้างบนน้ี ลว้นแต่สามารถเชื่อมโยงตอ่ไปถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตไว้ เพื่ออธิบายเพิ่มเติม ตวัอยา่งเช่น วลีที่วา่ “ไม่ถูกต้องแม่นยำา” น้ัน ก็สามารถคลิ๊กหาคำา
อธิบายเพิ่มเติมในบทความภาษาอังกฤษชื่อวา่ “Accuracy Dispute”v, วลีที่วา่ “แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ” ก็ลิงค์
ตอ่ไปที่บทความ “Identifying reliable resource”w, วลีที่วา่ “พิสูจน์ยืนยันไม่ได”้ ก็สามารถลิงค์ไปดูที่บทความ 

v http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Accuracy_dispute
w http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:RS
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“การพิสจูน์ยืนยันได้”x, วลีที่วา่ “มุมมองไม่เป็นกลาง” ก็ลิงค์สู่บทความ “มุมมองที่เป็นกลาง”y เป็นต้น บทความ
หน้าที่ถูกลิงค์ไปดังที่ยกมา 4 ประเด็นข้างต้น เป็นส่วนหน่ึงของ “นโยบายและแนวปฏิบัติ”z  ในวิกพิีเดีย ที่ใช้
ควบคุมกำากับสภาพความสัมพันธ์ การอยูร่่วมกัน และการสือ่สารปฏิสัมพันธ์ระหวา่งกันและกันของสมาชิกชาววิกิ
พีเดียนทุกคนทีอ่ยู่ในพื้นที่ออนไลน์แห่งน้ี (รวมถึงทุกชาติ/ภาษาที่มวีิกิพีเดียในภาษาน้ันๆอยู่) นอกจากน้ี ในตัว
เน้ือหาของบทความน้ี ก็เต็มไปด้วยแท็ก “ตอ้งการอ้างอิง” อยูจ่ำานวนมาก อาทิเช่น 

• ภายใต้หัวข้อ “การเรยีกร้องให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ประโยคแรกที่เขียน
ไว้ว่า “คณาจารย์ผู้เรียกตวัเองว่ากลุ่มนิตริาษฏร์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ได้
ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ถูกติดแท็ก 
(tag) ตวัยก (superscript) ไว้วา่ “[ตอ้งการอ้างอิง]”

• ภายใต้หัวข้อ “กรณีการถกูจับหรือเลกิจ้างอันเน่ืองมาจากการพิมพ์ข้อความในสื่อ
อินเทอร์เน็ต” ได้ทำาบัญชีรายการไว้ 3 กรณี และกรณีที่ 3 เขียนไวว้่า “กรณีเยาวชนนางสาว 
ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ อยู่ระหวา่งหลบหนีคดีความ” พรอ้มกับติดแท็ก “[ต้องการอา้งอิง]” 

• หรือข้อความสว่นที่อ่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าใจผดิได้ง่าย ดังเช่น “คดีการปราศัยในที่สาธารณะ
ที่ปรากฏในสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ถูกกลา่วหาสว่นใหญ่เป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ” ก็มีแท็ค [ตอ้งการอ้างอิง]

• หรือข้อความเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ YouTube ที่กระทรวงไอซีทีเคยพิจารณาปิดเว็บน้ีอย่าง
ถาวรในระยะหน่ึง ก็ถูกกล่าวถึงไว้โดยมีการอ้างอิงเช่นกัน แต่สว่นประโยคน้ันมาที่วา่ “ส่วนใน
ปัจจุบันได้ปิดเฉพาะในส่วนที่มีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย เท่าน้ันและได้ขอความรว่ม
มือห้ามเผยแพร่วดิิทัศน์เหล่าน้ีภายในประเทศไทย” น้ันก็ถูกตดิแท็ก [ต้องการอา้งอิง] เชน่กัน

แท็ก “[ตอ้งการอ้างอิง]” ทกุจุดน้ัน ลว้นแต่ลิงค์ไปถึงบทความทีช่ื่อว่า “ตอ้งการอ้างอิง”88 ทั้งสิ้น ซ่ึง
อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า “เพื่อทำาให้แน่ใจวา่เน้ือหาทั้งหมดในวิกพิีเดียสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ใครก็ตามอาจตั้ง
ข้อสงสัยไปยังข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีแหล่งอ้างอิงไดโ้ดยการเพิ่มป้าย '''{{อ้างอิง}}''' ” ชุมชนแห่งน้ีถือปฏิบัติตอ่เรื่อง
ความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้ของข้อมูลข่าวสารน้ีไว้อย่างชดัเจนว่า “เป็นการเตือนให้ผู้อ่านระมดัระวังก่อนที่จะเชื่อ
ข้อกล่าวอา้งที่ยังไม่มีการอา้งอิงเหล่าน้ี” พร้อมกับเขียนไว้ว่า “หากคุณสามารถหาแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและ
สนับสนุนข้อกล่าวอา้งดังกล่าวได้” ก็ไดร้ับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ “โปรดกลา้ที่จะแก้ไขและแทนที่แม่แบบ 
"อา้งอิง" น้ีด้วยรายละเอียดของแหล่งที่มาน้ันให้ชัดเจน” นอกจากน้ี ในกรณีที่ความเห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับการ
เขียนเน้ือหาหรือข้อความส่วนใดส่วนหน่ึง ก็มีคำาแนะนำาให้ไปสนทนากันในหน้า “อภิปราย” ซ่ึงระบบซอฟท์แวรว์ิกิ
พีเดียออกแบบไว้ให้ปรากฏเป็นแท็บ (tab) คู่กันอยู่ข้างๆแท็บ “บทความ” เลย ดังทีใ่นหน้า “ตอ้งการอ้างอิง” 
เขียนไวว้่า “หากมีใครบางคนติดป้ายการแก้ไขของคุณด้วยแม่แบบ "อา้งอิง" โดยที่คณุไม่เห็นด้วย โปรดอภิปราย
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในหน้าอภิปรายของบทความ”aa

x http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดยี:การพิสูจน์ยืนยันได้  
y http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดยี:มุมมองท่ีเป็นกลาง
z http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดยี:นโยบายและแนวปฏิบัติ
aa อันท่ีจริงแล้ว ควรกล่าวไว้ด้วยว่า นโยบายและแนวปฏิบัตดิังกล่าว ทำาให้หลายบทความท่ีปรากฏในวิกพิีเดียนัน้ หนักแน่น 

ชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีความเป็นวิชาการ มากกว่างานเขียนของข้าพเจ้าช้ินนี้และช้ินอ่ืนๆดว้ยซำ้า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/WP:BB
http://th.wikipedia.org/wiki/WP:V
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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“นโยบายและแนวปฏิบัติ” ในพื้นที่เว็บวกิิพีเดียน้ัน ถูกพัฒนาข้ึนโดยชุมชนชาววิกพิีเดียนเพื่อ “อธิบายวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้อง อธิบายหลักการให้ชดัเจน แก้ไขความขัดแย้ง และอื่นๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการสร้างสารานุกรม
ที่เสรีและเชื่อถือได้ นโยบายทั้งหมดอธิบายมาตรฐานที่ผู้ใช้ควรเดินตาม (โดยอาศัยสามัญสำานึก) ในขณะที่แนว
ปฏิบัติบอกถึงวธิีที่ดทีี่สุดที่จะทำาเช่นน้ันได้”89 ข้อที่น่าสนใจ คือ คำาอธิบายการพยายามจดัตั้งและบังคับใช้กฎกติกา
ตา่งๆในวิกิพีเดีย โดยเฉพาะธรรมเนียม “เชือ่ว่าผู้อื่นมีเจตนาด”ี  ดังน้ี

“วกิิพีเดียพยายามสรา้งสิ่งแวดล้อมอันเป็นมิตรให้กับผู้ที่มีมุมมองเป็นกลาง มีความเป็น
สุภาพชนและเชือ่ว่าผู้อื่นมีเจตนาด ีปฏิบัตติามมติอันเป็นเอกฉันท์ในการอภิปราย และทำางานมุ่งสู่
เป้าหมายในการสรา้งสารานุกรมที่เขียนอย่างรอบคอบรดักุมและมี เน้ือหาครอบคลุมกว้างขวาง โดย
ทัว่ไปแล้ว หากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายและแนวปฏิบัติ นโยบายควรมาก่อนแนวปฏิบัติเสมอ 
แต่บางครั้งขอให้คุณลืมกฎทั้งหมดน้ีเสีย ถ้าหากกฎดังกล่าวขัดขวางความพยายามของคุณเพื่อจดุ
ประสงค์ในการพัฒนา วิกพิีเดีย”90

กลา่วอกีนัยหน่ึง ธรรมเนียมดังปรากฏในข้อความข้างต้น เป็นการให้เกียรติในกันและกัน แม้แต่ภายใต้
ความขัดแย้งและน่าจะใชไ้ดก้ระทั่งทา่มกลางความรู้สึกเกลียดชังกันในระหวา่งสมาชิกด้วยเช่นกัน กลา่วอกีนัยหน่ึง 
แม้จะเกลียดกัน แต่แต่ละฝ่ายลว้นสามารถเป็น “สุภาพชน” ได้ทั้งสิ้น ในขณะเดียวกัน ความกล้าเสี่ยง “เชือ่ว่าผู้
อื่นมีเจตนาดี” ก็ยอ่มจะคุ้มค่ากับการทีจ่ะทำาให้ชุมชนวิกิพีเดียนแห่งน้ีสามารถอยู่ร่วมกันได้ต่อไปภายใต้เป้าหมาย
ใหญร่่วมกัน คือ “การสรา้งสารานุกรมที่เขียนอย่างรอบคอบรดักุมและมีเน้ือหาครอบคลุมกว้างขวาง” ธรรมเนียม
ดงักล่าวน้ี กลายมาเป็นชื่อหนังสือเล่มหน่ึง คือ “Good Faith Collaboration : The Culture of Wikipedia” 91 

เลยทีเดียว ab

ab ควรกล่าวไว้ในท่ีนี้ดว้ยว่า แมว้่าจะมีนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างละเอียดลออเพยีงใด พร้อมกับพยายามจัดสร้างระบบความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมพอสมควร แต่พื้นท่ีสารานุกรมเสรีอย่างวิกิพีเดียนี้ ก็ยังไม่พ้นการถูกปดิ
กั้นเซ็นเซอร์อยูด่ี น่าประหลาดใจอย่างมากท่ี ในขณะท่ีสามารถเข้าถึงได้บทความ  “ภมูิพลอดุลยเดช” ในภาษาไทย แต่ในส่วน
ของวิกิพีเดีย ภาษาอังกฤษนั้น บทความช่ือ “Bhumibol Adulyadej” กลับถูกปิดกั้นการเข้าถึงท้ังบทความ ดว้ยข้อความสี
แดงและสุภาพว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์ท่ีท่านต้องการเข้าชมได้ถูกระงับการเผยแพร่ตามคำาส่ังจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” (เน้นตัวเข้มตามต้นฉบับ) ข้อมูลเท่าท่ีข้าพเจ้าพอจะเข้าถึงได้เกี่ยวกับบทความนี้ คือ มี
ขนาดไฟล์ 125 กิโลไบต์ บทความยาว 16,896 คำา แก้ไขล่าสุดเมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 1:02 น. (อนึ่ง ข้าพเจ้าเข้าถึง
บทความนี้โดยใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง ISPขึ้นอยู่กับ UniNet น่าทดลองใช้ ISP ค่ายอ่ืนเข้าถึงบทความนี้ดู
เช่นกัน)

อย่างไรก็ตาม เมื่อคร้ังท่ีข้าพเจ้าไปนำาเสนอบทความท่ีสืบเนื่องจากรายงานช้ินนี้ท่ีเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา 
ระหว่างวันท่ี 15-18 มีนาคม 2555 ข้าพเจ้าได้ทดลองเข้าถึงบทความ “Bhumibol Adulyadej” นี้อีกคร้ัง ก็ปรากฏว่าสามารถ
เข้าถึงไดท้ั้งบทความตามปกติ ไม่มีปัญหาอะไร  การพิจารณาค้นหาว่าเนื้อหาส่วนใดของบทความภาษาอังกฤษช้ินนี้ท่ีทำาให้ถูก
เซ็นเซอร์เมื่อเข้าถึงจากเมืองไทย เป็นเร่ืองไม่ง่าย แต่หากพจิารณาจากสารบัญของบทความนี้แล้ว เนื้อหาส่วนท่ีค่อนข้างสุ่ม
เส่ียงและละเอียดอ่อนต่อการรับรู้ รวมถึงอาจ “กระทบความรู้สึกคนไทย” น่าจะได้แก่หัวข้อเช่น

หัวข้อท่ี 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 

หรือโดยเฉพาะหัวข้อท่ี 5) Royal powers 5.1) Constitutional powers 5.2) Network monarchy and 
extraconstitutional powers  หรืออย่างหัวข้อท่ีละเอียดอ่อนขึ้นอีกในหัวข้อท่ี 10) Wealth และ 11) Lèse majesté โดยมี

http://en.wikipedia.org/wiki/Bhumibol_Adulyadej
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhumibol_Adulyadej
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้รว่มเขียนเน้ือหา ซ่ึงเขียนด้วยความรู้สกึสนุกและอยากรว่มสรา้งโปรเจคต์
ความรู้ของมนุษยชาตดิ้วยแล้วน้ัน การที่ใครก็สามารถตั้งคำาถาม แก้ไข ลบทิ้ง ข้อความใดๆก็ได้น้ัน เป็นอุปสรรค
ระดับหน่ึงเช่นกัน ดงัที่ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ซ่ึงเคยเป็นผู้ที่กระตอืรือร้นในการรว่มเขียนบทความในเว็บวิกพิีเดีย
ภาษาไทย ดว้ยชื่อผู้ใช้ว่า “Bact”92 จนได้เป็นหน่ึงใน “ผูดู้แลระบบ” ในระหวา่งปี 2547-255193 สะท้อนความ
รู้สึกให้ฟังวา่

“ปรากฏการณ์ดังกลา่วน้ี ทำาให้ระยะหลังเกิดความรู้สกึเบ่ือเซ็งข้ึนมาในระดับที่สูงกว่าความ
รู้สึกอยากเขียน จึงเลิกเขียนไป เพราะมักประสบกับการตั้งคำาถามตรวจสอบและจับผิดในเรื่องหยุมๆ
หยิมๆ เช่น ข้อความน้ีอ้างอิงจากที่ไหน? เป็นต้น โดยเฉพาะหน้าเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะและเป็นที่
ถกเถียงยังไม่ลงตัว เชน่ หน้าเกี่ยวกับ "ทักษิณ ชินวตัร" เป็นต้น ก็จะเต็มไปด้วยคำาถามหยุมหยิม
จำานวนมาก อันเป็นเทคนิคที่ใช้กันมากสำาหรับสมาชิกทีต่้องการเอาข้อความบางข้อความที่ไม่
ต้องการออกไปจากหน้าน้ันๆของวิกพิีเดีย เช่น ในหน้าเกี่ยวกับ "ปรดีี พนมยงค์" เป็นต้น ในสว่นของ
ข้อความทีว่่า "ศาสตราจารย์ ดร. ปรดีี พนมยงค์" มีการ "แท็ก" (tag) และตั้งคำาถามตรงคำาว่า 
"ศาสตราจารย์" วา่อา้งอิงจากที่ใด? เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นน้ี ผู้ที่อยากเขียนเกี่ยวกับหน้าน้ันหรือ
ข้อความบางสว่นในหน้าน้ันจริงๆ จำาเป็นต้องแก้ไขตามจุดตา่งๆมากมายที่ถูกตั้งคำาถาม ไม่เช่นน้ัน
อาจถูกลบส่วนน้ันทั้งหมดได้  ปรากฏการณท์ำานองน้ีทำาให้ความรู้สกึสนุกที่ได้เขียนหดหายไป หลง
เหลือเพียงความรู้สกึเป็นภาระ (burden)” 94

กระน้ันกต็าม ช่วงที่สมาชิกชาววิกิพีเดียนอยากเขียนบทความน้ันๆจริงๆแล้ว โครงสร้างอำานาจในชุมชน
แห่งน้ี หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ระบบการผลิตข้อมูลเน้ือหาที่ถูกออกแบบไว้ในเว็บวิกพิีเดียแห่งน้ี ทำาให้ผู้เขียน
แต่ละคนจะต้องคดิทบทวนไตร่ตรองให้มากๆ เพราะมีผู้เขียน/สมาชกิคนอื่นคอยอ่าน ตรวจสอบ สนทนาอยู่ดว้ย
ตลอดเวลา  อาทิตย์ ตั้งข้อสังเกตต่อเรื่องน้ีว่า “ดว้ยวิธกีารดังกลา่วน้ี โดยเฉพาะในส่วนทีต่้องอธิบายให้คนอื่น
ยอมรับให้ไดว้่าทำาไมจึงต้องเขียนเช่นน้ีน้ัน ทำาให้ผู้เขียนบางคนรู้สึกวา่เท่ากับเป็นการทำาความเข้าใจตัวเอง”95 แต่
สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ระบบที่ถูกออกแบบไว้อย่างน้ีดี ทำาให้แม้สมาชิกชาววิกิพีเดียนจะมีความโกรธแค้นเกลียดชังกัน
มากน้อยเพียงใด แตก่็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้และร่วมกันแสดง “ปัญญาของฝูงชน” ออกมาเป็น “ความรู้ของ
มนุษยชาติ” ผา่นการพดู/เขียนถึงเรื่องราวเหตุการณต์่างๆที่เกดิข้ึนในสังคมไดใ้นระดับที่ถือไดว้่าเป็นทางเลือกที่
สำาคัญประการหน่ึงของการคิดถึงระบบที่ใชร้ับมือกับความเกลียดชงัได้โดยไมต่้องมุ่งโจมตีตอบโต้ หรือปิดกั้น
เซ็นเซอร์ความเกลียดชังน้ันๆให้หายไป แต่หาทางให้มีการแสดงออกในรูปแบบที่ยอมรับกันได้  

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตวา่ ผู้ใช้ wikipedia ส่วนใหญ่มักเป็น “ผู้บริโภค” มีเป้าหมายเพื่อเข้ามานำา
ข้อมูล/บทความไปใช้ มากกว่าที่จะเป็น “ผู้ผลติ” หรือเข้ามาเขียน/แก้ไขบทความ ac  สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว น่ันไม่น่า
จะเป็นปัญหามากนัก เพราะประเด็นที่เรากำาลังเน้นความสนใจอยู่ คือ การแสดงออก ไม่ใช่การรับรู้ ซ่ึงจะเป็นเรื่อง

หวัข้อย่อย 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  และหัวข้อท่ีน่าจะละเอียดอ่อนท่ีสุดหัวข้อหนึ่ง คือ 13) Succession to the 
throne

คาดหมายได้ว่าบทความภาษาอังกฤษช้ินนี้ สามารถเข้าถึงได้จากประเทศอ่ืนๆท้ังหมดท่ีไม่ใช่ประเทศไทย หรือไม่ได้
ถูกร้องขอให้เซ็นเซอร์จากประเทศไทย (รวมถึงสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการหลบเล่ียงการเซ็นเซอร์ ท่ีกลุ่ม ThaiNetizen เคยเผย
แพร่ไว้) กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าเร่ืองเหล่านี้จะ “กระทบความรู้สึกคนไทย” มากน้อยเพยีงใดก็ตาม แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือ คนท่ีอยู่ใน
ประเทศอ่ืนสามารถรับรู้และร่วมถกเถียงแลกเปล่ียนเพื่อพัฒนาเร่ืองราวเกี่ยวบุคคลท่ีเป็นท่ีรักท่ีสุดของคนไทย ในขณะท่ีคนท่ี
อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถรับรู้และมีส่วนร่วมเขียนได้

ac ขอขอบคุณ ผศ.พิจิตรา ศภุสวัสดิ์กุล สำาหรับข้อสังเกตในประเด็นนี้
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ที่ยากข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง  ดงัน้ัน ตราบใดทีก่ารแสดงออกซ่ึงความเกลียดชังสามารถถูกควบคุมหรือแปลงเปลี่ยนใน
อยูใ่นรูปที่ไม่ทำาร้ายใคร และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ดังที่เกิดข้ึนในสิ่งแวดล้อมแบบ wikipedia น้ัน 
ระบบการสื่อสารที่ให้อำานาจผู้ใช้ค่อนข้างเท่าเทียมกันเช่นน้ี ก็ยังคงถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจทีจ่ะนำามาประยุกต์ใช้
รบัมือกับความเกลียดชังดังที่เกิดข้ึนกับการเมืองไทยในปัจจุบัน

8. “วิกิ” นานาชนิด & การจัดโซนนิ่ง 
แม้วกิิพีเดียจะถือเป็นตัวอยา่งสำาหรับการรับมือความเกลียดชังได้ดี  แต่ทีว่ิกพิีเดียสามารถทำาให้เช่นน้ี เพ

ราะวกิิพีเดียตั้งเป้าหมายให้ตวัเองเป็น “สารานุกรม” ซ่ึงมีกฎกติกากำากับอยู่ระดับหน่ึง (ซ่ึงเป็นชุดกตกิาที่ค่อนข้าง
ใหญ่มาทีเดียว) ไม่ได้เปิดอิสระให้ผลิตเน้ือหาแบบใดก็ได้เหมือนเว็บ 2.0 ชนิดอื่นๆ (โดยเฉพาะ facebook และ 
YouTube) ซ่ึงมักวางไว้เพียงที่ข้ันตำ่าสุดว่าต้องไม่ส่งเสริมความรุนแรง (แต่ก็ไม่แน่ว่าจะทำาได้เสมอไป) แต่ตวัอย่าง
ของวิกพิีเดียยังมีจดุอ่อนอยู่ กลา่วคือ ใชว่า่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทกุคนจะเข้าไปที่วิกพิีเดีย และใช่ว่าทุกคนอยากจะ
เขียนบทความหรือผลิตเน้ือหา หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นวิชาการ มีเหตุมีผลตลอดเวลา จริงอยู่ทีว่ิกิพีเดียหา
ทางให้ความเกลียดชังได้แสดงออกในแนวทางที่สุภาพ มีเหตุมีผลได้ แต่จะทำาอย่างไร ในกรณีที่ผู้คนอยาก
แสดงออกซ่ึงอารมณด์ิบๆเถ่ือนๆหรือการแสดงออกอย่างไม่เป็นวิชาการให้ปรากฏ   สำาหรับวิกพิีเดียน้ัน ดว้ยเหตุที่
วางตวัให้เป็นสารานุกรม ทำาให้มิตดิ้านอื่นๆ เช่น มติิเชิงอารมณ์ความรู้สึก มติิสนุกสบาย มติิแบบ folk บ้านๆ หรือ
แม้แต่อารมณ์เกรี้ยวกราด โกรธแค้น เกลียดชัง เป็นต้น ไม่มีที่ยืนอยู่มากนักในพื้นที่เว็บวิกพิีเดียแห่งน้ี  ดังที่เราได้
พจิารณากันในเรื่อง “ท่าทตี่อความเกลียดชัง” กันมาแล้ว วา่ ความเกลียดชังไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยตัวมันเอง เราก็
อาจใช้อารมณ์ความเกลียดชังให้เป็นฐานในการพัฒนาตนเอง (จะเป็นพัฒนาความเป็นพลเมือง วฒิุภาวะ การคิด
เองเป็น หรือพุทธิปัญญา ก็แล้วแต)่ ได้เช่นกัน  

ประเด็นที่น่าคดิต่อ ก็คือ เรื่องที่พชิญ์ พงษ์สวัสดิ์ เคยกล่าวไว้วา่ แม้แต่ในพื้นที่ที่มืดที่สดุบนไซเบอร์ อย่าง
เว็บบอร์ดหลดุโลก ก็ยังต้องมีการวางกติกากัน96 ดงัน้ัน ที่น่าสนใจเรียนรู้และพิจารณาเพิ่มเติมต่อจากตัวอยา่งของ
วกิิพีเดีย คือ การตั้งกฎกติกาที่เหมาะสมกับบุคลิก/เป้าหมายของพื้นที่น้ันๆมากกวา่ กลา่วคือ เราอาจจดัตั้งพื้นที่
ไซเบอร์แห่งอื่นๆที่มีบุคลิกหลากหลายชนิดได้มากกวา่แบบของวกิิพีเดีย เช่น อาจวางเป้าหมายไว้ให้เว็บหน่ึงๆเป็น
พืน้ที่แห่งการสร้างสรรค์ มีมิติบ้านๆ ไม่จำาเป็นต้องมีมาตรฐานเหมือน “ผูด้ี” ทั้งหลายอันเป็นคำาที่มกันำามาใช้อ้าง
แย้งกลุ่มคนที่สนับสนุนให้สื่อสารกันด้วยความสุภาพ  แต่ก็สามารถมีกฎกติกาบางอยา่งรว่มกันในชุมชนน้ันๆได้
อยูด่ีเช่นกัน ประเด็นเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่กลุ่มผู้บุกเบิก “พืน้ที่ชุมชนไซเบอร์” แห่งน้ัน จะต้องขบคิดให้ลึก กลา่วอกีนัย
หน่ึง นโยบายหลักของกลุ่มผู้วางระบบ น่าจะต้องเป็นการจำากัด (limit) พฤติกรรมบางอยา่งไม่ให้เกินเลย แต่ไม่ใช่
ปิดกั้น (censor) ไปทั้งหมด ซ่ึงก็เป็นเรื่องไม่งา่ยเช่นกันที่จะหาเส้นแบ่งระหว่างทั้งสองอยา่งน้ี

ปัญหาใหญ่ของวิกิพีเดีย คือ เรื่องความเป็นวิชาการ “แห้งๆ” มีแต่เหตุผลลว้นๆ และข้อเท็จจริงจดืๆ
เท่าน้ัน แต่เว็บวิกิพีเดียก็แกจุ้ดอ่อนตวัเองได้ดี โดยเชื่อมโยงกับพื้นที่เฉพาะแห่งอื่นๆ เช่น เว็บ “ไร้สาระนุกรม” 
(Uncyclopedia) และเว็บลักษณะอื่นๆที่กรองเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่สารานุกรมออกไป เชน่ Wikisource สำาหรับเก็บ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ไม่ควรแก้ไข; Wikinews ที่เก็บข่าว จะได้ไม่ทำาให้สารานุกรมกลายเป็น “กฤติภาค” ไปเสีย; 
Wikiquote; Wiki อื่นๆอีกมาก

การจัดแยกประเภทเป็นวิกิตา่งๆ และUncyclopedia ดังกลา่วน้ี มีเรื่องที่น่าสนใจและต้องใคร่ครวญกัน
อยู่ 4 ประการ ได้แก ่ประการแรก เป็นการเตือนสติผู้อ่าน หรือผูอ้่านย่อมตระหนักรู้ไปโดยปริยาย วา่ ตนเอง
กำาลังจะเข้าไปสู่พื้นที่ชนิดใด และควรเสพข้อมูลอย่างมีความตระหนักรู้อยา่งไร กล่าวอีกนัยหน่ึง วธิีการน้ี คือ ไม่ได้
ปฏิเสธอารมณ์หรือมิตใิดมิติหน่ึงของมนุษย์ไปเสียทั้งหมด ไม่ได้ปฏิเสธความเกลียดชัง หรืออารมณ์ดา้นลบอื่นๆ แต่
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หาที่ทางที่อยู่ที่ “เหมาะสม” ให้ คล้ายกับกรณีการเลี้ยงเดก็ ที่มกัมี “ห้องแห่งความรก” เพื่อให้เด็กได้ใชพ้ลังอัน
มากมายทั้งในทางกายภาพ ในทางการเรียนรู้ และในทางจินตนาการ ของตัวเองอย่างเต็มที่ ไม่ถูกปิดกั้นการพัฒนา
ตวัเองไว้ดว้ย “ความเป็นระเบียบ” 

หรืออีกตัวอยา่ง คือ หลายปีมาแล้ว มีโฆษณาของไทยอยู่ชิ้นหน่ึง ชายคนหน่ึงซ่ึงเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการเดิน
อย่างเซ่ืองๆสุภาพ ไปที่เคาน์เตอร์ จา่ยเงิน รับชุดจานหน่ึงตั้ง แล้วเดินไปอีกมุมหน่ึงของห้อง ซ่ึงมีลักษณะเป็น
ช่องๆลู่ๆคลา้ยสนามยิงปืน และมีคนๆปฏิบัติการอยู่ก่อนแล้ว จากน้ัน ชายคนน้ีก็ปลดปล่อยอารมณ์ พลิกเปลี่ยน
จากความสุภาพน่ิงๆ กลายมาเป็นผู้ที่เกรี้ยวกราด ก้าวรา้ว ควา้จานข้ึนมาทีละใบ แล้วขวา้งไปที่กำาแพงอีกด้านหน่ึง
ของลู่ที่ตนเองยืนอยู่  ห้องสำาหรับให้บริการ “ขวา้งจานแตก” ดงัในโฆษณาชิ้นน้ี คือ ห้องแห่งการปลดปล่อย
อารมณ์ที่รุนแรง และเป็นที่รู้กันวา่เมื่อเข้ามาในห้องน้ีแล้ว จะมธีรรมเนียมปฏิบัติและเรื่องที่ควร/ไม่ควรคาดหวัง
จากห้องแห่งน้ีอย่างไร และเมื่อออกจากห้องแห่งน้ีไปแล้ว ก็จะเข้าสูธ่รรมเนียมปฏิบัติและโครงสรา้งความคาดหวัง
ที่กำากับพฤติกรรมภายนอกของมนุษย์อีกชดุหน่ึง 

วธิีคิดทำานองน้ี เรียกได้อกีอย่างว่า “การจัดโซนน่ิง” แยกแยะเน้ือหาออกเป็นหลากหลายประเภท สำาหรับ
แต่ละคนที่จะเข้าอา่น/เสพ และแต่ละโซนมีกฎกติกามารยาทแตกต่างกันไป  วธิีคิดน้ีมองในอีกแง่หน่ึง ก็เหมือนกับ
การแปะแท็คตวัยกในวกิิพีเดียอีกแบบหน่ึง แต่เป็นการจัดการในระดับทั้งชิ้นงาน (ของวิกิพีเดียละเอียดกว่า เพราะ
มีทั้งระดับบทความและระดับเป็นคำาๆประโยคๆ) ที่เป็นการเตือนสติผู้คนอีกแบบเช่นกัน วา่กำาลังจะเข้าไปสู่ดินแดน
ใด และโปรดใช้วจิารณญาณของตวัเองให้ดี ตามแบบที่กลุ่มคนที่สนับสนุนเว็บ 2.0, นักข่าวพลเมือง อย่างที่
บรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไท (prachatai.com) มักกล่าวถึงอยู่ทุกที

ประการท่ีสอง ใครจัดโซน? ใครมอนิเตอร์? เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องคดิให้ชัดเจนเรื่อง “ใคร” และ 
“กระบวนชนิดใด” ที่เป็นผู้กำาหนดและติดตามมอนิเตอร์เขตการโซนน่ิง และ “ความเหมาะสม” ของเน้ือหาแต่ละ
ชนิด? มีสว่นร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย มี “ความถูกต้อง” ที่เห็นรว่มกัน มากน้อยเพียงใด ไม่เช่นน้ัน ย่อมหนี
ไม่พ้น การเซ็นเซอร์โดยการโซนน่ิง จากผู้เผด็จอำานาจคนหน่ึงๆ/กลุ่มหน่ึงๆ ไปได้  สำาหรับประเด็นน้ี ในกรณี 
wikipedia น้ัน ความริเริ่มในการเปิดโครงการใหม่ๆ (อย่าง Wikinews, Wikidictionary, Wikisource, 
Wikiquoteฯลฯ) น้ัน น่าจะเริ่มมาจากชุมชนวิกิพีเดียนดว้ยกันเอง ตวัอยา่งเช่น จำาเป็นต้องเขียนโดยใช้คำาศพัท์
ใหม่ๆ สมาชิกคนอื่นๆกจ็ะแย้งได้ว่าคำาศัพท์คำาน้ียังไม่มีในพจนานุกรม เมื่อมีอุปสงค์เช่นน้ีมากๆเข้า ทำาให้มูลนิธิวกิิ
มีเดีย (wikimedia) เปิดโครงการใหม่ข้ึนเป็น Wikidictionary เป็นต้น97

กระบวนการโซนน่ิงลักษณะน้ี คล้ายการจัดเรตรายการโทรทศัน์ ภาพยนต์ หรือสือ่อื่นๆแต่ละประเภท ซ่ึง
ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันกับผู้ไม่เห็นด้วยกับการจัดเรต เพราะประเด็นปกติของผู้ไม่เห็นด้วยกับการจดัเรต คือ ใครเป็น
ผู้จัดเรต? และใครเป็นผู้ตดิตามดูแลตรวจสอบ? แต่ไม่ได้คา้นไปเสียทีเดียววา่ไม่ควรมีการจดัเรต ดังน้ัน จึงเป็นไปได้
วา่อาจให้มีการจัดเรต/แบ่งโซนเว็บได้ โดยอาศัย “ปัญญาของฝูงชน” เป็นตัวช่วยจดัตั้งเกณฑ์และในการตดิตาม
ตรวจสอบ ซ่ึงก็ไม่ได้เป็นการพยายามเก็บกดปิดกั้นให้ใครหรือความคิดเห็นชนิดใดหายไป แต่เป็นการตรวจสอบว่า 
แต่ละแห่งอยู่ในร่องในรอยตามเกณฑท์ี่ตัวเองประกาศไว้หรอืไม่ ถ้าไม่ ก็น่าจะขอให้เปลี่ยนไปอยู่อีกโซนหน่ึง หรือ
อีกเรตหน่ึงได้ ทั้งหมดทั้งมวลน้ี ก็เพื่อเป็นการเตือนสติผู้อา่นเท่าน้ัน วา่เน้ือหาทีก่ำาลังจะเสพน้ัน อยูใ่นโซนใด ไม่ได้
เน้นปิดกั้น เซ็นเซอร์ หรือจำากัดให้เน้ือหาชนิดใดชนิดหน่ึงหายไป  กระบวนการตดิตามตรวจสอบดังกลา่วน้ี ใชก้ัน
อยู่เป็นเรื่องปกติใน wikipedia ที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาทีใ่ส่ลงไปได้อยู่ตลอดเวลา 
และมีการตรวจสอบจริงกันอยู่ตลอดเวลา จนถึงข้ันมีการอา้งวา่เน้ือหาสารานุกรมใน wikipedia มีความผิดพลาด
น้อยมากถึงระดับที่ไม่ต่างไปจากสารานุกรม Britainica เลยทีเดียว
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ประการท่ีสาม พ้ืนท่ีข้ามโซน/พ้ืนท่ีแห่งความบังเอิญ  ในยุคที่พูดกันถึงความจำาเป็นของการเรียนรู้ข้าม
สาขาวิชาน้ัน การทำาโซนน่ิงอาจเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เกิดการสนทนาในเน้ือหาของสารานุกรมชนิดข้ามโซนกันได้   
facebook มีข้อได้เปรียบในเรื่องน้ี เพราะหลายครั้ง ลักษณะของการป้อนข่าวสารหรือข้อความของ “เพื่อน” มาสู่
หน้าวอลล์ (Wall) ของเราโดยอตัโนมัต ิ(auto-feed news) ทำาให้ผู้ใช้คนหน่ึงอาจไดรู้้เรื่องที่ไม่ได้อยากรู้ แต่เมื่อรู้
แล้วก็เป็นประโยชน์กับตนเอง (และหลายครั้งก็เป็นโทษ ดังทีก่ล่าวถึงในชว่งต้นของรายงานชิ้นน้ี) และหลายครั้ง
เกิดเป็นสายโซ่แห่งความบังเอิญ (surprising chain) 98

กลา่วอุปมาในอีกลักษณะหน่ึง คือ กรณีการแบ่งเมืองเป็นโซนต่างๆน้ัน ถ้าเป็นโซนไฮด์ปาร์คที่สามารถให้
คนไปพดูได้ทุกเรื่อง แต่หากมีเฉพาะเพียงผูพู้ด ไม่มีผู้ฟัง โซนไฮด์ปารค์น้ันก็เทา่กับไร้ประโยชน์ ในทางกลับกัน หาก
ไปพดูในพื้นที่โซนที่มีการใช้ผสมผสาน (mixed used) ที่มทีั้งพ่อคา้แม่ขาย นักธรุกิจ นักศึกษา นักท่องเที่ยว ฯลฯ 
อยูใ่นพื้นที่เดียวกัน ก็อาจทำาให้คนบางคนในพื้นที่เหล่าน้ีไดพ้บเรื่องบังเอิญที่มีประโยชน์ ก็เป็นได้ ดจุเดียวกับใน
ทฤษฎีววิัฒนาการในสาขาชีววทิยา ทีก่ล่าวว่าการผา่เหล่า (mutation) ก่อให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ชนิดใหม่ๆข้ึน 
และทำาให้สิ่งมีชีวิตสามารถมีวิวัฒนาการได้มาจนปัจจุบัน อยา่งไรกต็าม ในทางตรงข้าม หากเป็นห้องสมุดที่ไม่มีการ
จดัหมวดหมู่ หนังสือทุกประเภทวางเรียงอยู่ในชั้นเดียวกันทั้งหมด นักอา่นคงไม่พบกับอุปสรรคไม่ใช่น้อยในการ
เข้าไปอ่านหนังสือ  ดังน้ัน จึงจำาเป็นที่จะต้องมีวธิีการหรือกลไกที่ช่วยเอื้อให้ทั้งที่มีการจัดระเบียบโซนน่ิง และก็ยัง
คงลกัษณะการคุยกันข้ามโซนสามารถเป็นไปได้อยู่99

คำาตอบหน่ึงต่อการจดัโซนสิ่งตา่งๆโดยที่ยังให้มีพื้นที่สำาหรับ “ความบังเอิญ” น้ี อาจใช้หลักการของสองผู้
สร้างกูเกิ้ล (Google) มาประยุกต์ได้ เป็นที่รู้กันทั่วไปวา่ กูเกิ้ลเป็นบริษัทหน้าใหม่ผู้สรา้งนวตักรรมมากมายใน
วงการไอทีและอินเทอร์เน็ตที่เพิ่งแจ้งเกิดได้ไม่ถึง 20 ปี แต่สามารถใช้ความคิดริเริม่สรา้งสรรค์ใหม่ๆ แปลงเป็น
สินคา้และบริการด้านสารสนเทศนานับประการ จนประสบความสำาเร็จเทียบชั้น (หรือแซงหน้า) กับบริษัทยักษ์
ใหญรุ่่นเกา่อย่างไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม ฯลฯ ได้อยา่งรวดเร็ว  หลักเบ้ืองต้นในการทำางานของพนักงานบริษัทกูเกิ้ลน้ี 
ไมต่่างกับบริษัททั่วไป คือ ต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำางานให้กับบริษัทอย่างคงเส้นคงวา แต่หลัก
สำาคัญที่น่าสนใจของพนักงานกูเกิ้ล คือ ในแต่ละสัปดาห์ ให้สามารถใช้เวลา 20% ของงานทั้งหมดไปค้นคว้าเรื่องที่
เป็นความสนใจส่วนตวั100  และด้วยพื้นที่ 20% น้ีเองที่น่าจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของพื้นที่ให้พนักงานหลายคน รวม
ทั้งผู้บริหารของกูเกิ้ลได้พบกับไอเดียใหม่ๆที่นำามาใช้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้กับบริษัทและสรา้งความเปลี่ยนแป
ลงใหม่ๆให้กับโลกยุคข้อมูลข่าวสารได้เสมอมา

ดงัน้ัน เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาโจทยก์ารโซนน่ิงที่ยังเหลือพื้นที่ให้กับ “ความบังเอิญ” แล้ว ก็เป็นไปได้วา่ 
เราอาจใช้หลักการ 20% มาประยุกต์ได้ เป็นอย่างน้อย 2 รปูแบบ กลา่วคือ (1) ในจัดโซนหน่ึงๆ อาจอนุญาตให้มี
เรื่องราวที่ไม่สอดคล้องกับโซนน้ันๆอยู่ราว 20% ของเน้ือหาทั้งหมดได้ หรือ (2) ในบรรดาการแบ่งโซนเป็นพื้นที่
ตา่งๆ ให้มีโซนที่ผสมผสานทุกเรือ่งไมจ่ำากัดประเภทเน้ือหาอยู่เป็นสัดส่วนราว 20% ส่วนโซนว่าด้วยเรื่องราวที่
จำากดัหัวข้อหน่ึงๆน้ัน มีสดัส่วนราว 80% 

ลักษณะการเปิดให้มีพื้นที่ "อื่นๆ" นอกเหนือไปจากพื้นที่ "หลัก" ที่เป็นบุคลิก/วตัถุประสงค์ของพื้นที่
ทั้งหมดน้ี ยังคล้ายกับการทำางานของหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆของโลกอยา่ง The Guadian หรือ New York Time ทีจ่ะ
มตีำาแหน่งภัณฑารกัษ์ (curator) ทำาหน้าที่สำารวจtwitter, facebook, หรือเวบ็ไซต์อื่นๆ เพื่อเขียนเน้ือหาเรือ่งราว
ในลกัษณะที่คอลัมนิสต์ประจำาของหนังสือพิมพ์ฉบับน้ัน จะไม่เขียนอย่างแน่นอน เพื่อให้มี "เรื่องราว อื่นๆ" และ 
"มุมมองที่หลากลาย" ไปกว่าเรื่องราวปกติ สอดแทรกอยูใ่นหนังสือพิมพ์ฉบับน้ันๆด้วยเช่นกัน 101

ข้อพจิารณาประการสุดท้าย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างโซนแต่ละโซน ผู้คนที่อยู่ในแต่ละโซนควรจะมี
ทา่ทีต่ออีกโซนหน่ึงอย่างไร ให้เป็นไปในเชิงบวก? เป็นไปได้แน่นอนและมักเกิดข้ึนส่วนใหญ่ ที่สมาชิกแต่ละโซนหรือ
แต่ละชุมชนมักคิดว่าโซนที่เราอยู่ จะดีกวา่โซนของคนอื่น ไม่เรื่องใดก็เรื่องหน่ึง เช่น อาจคิดว่าพื้นที่สารานุกรมเสรี
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อย่างวิกิพีเดีย ย่อมดีกว่าพื้นที่ไร้สารานุกรมอยา่ง Uncyclopedia เป็นต้น การแยกโซนน้ีน่าจะจำาเป็นต้องมีหลัก
กำากับไว้ดว้ยว่า สำาหรับผู้คนที่รสนิยม เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการเสพรับข้อมูลแตกตา่งกันไป ไม่ได้แปลว่า
ใครเจ๋งหรือสำาคัญกว่าใคร และข้อสำาคัญอกีประการ คือ เรื่องราวที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในโซนหรือชุมชน
น้ันๆ ไม่ใช่เรื่องเดียวในชวีิต หรือเรือ่งที่สำาคัญที่สดุที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจตลอดเวลา แต่ชวีิตยังมีมติิอื่นๆอีก
มากมาย และยังเรื่องราวอื่นๆอกีหลากหลายสไตลท์ี่คนอื่นๆก็เห็นวา่สำาคัญเช่นกัน  เพราะไม่เช่นน้ัน โซนน่ิงจะกลับ
กลายเป็นตัวแบ่งแยกชุมชนสังคมเองเสีย ดังที่เกิดกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยที่เลือกรับฟังเฉพาะสิ่งทีต่ัวเองเชื่อและ
อยากฟัง และแต่ละคน แต่ละฝา่ย ลว้นมีโซนเฉพาะของตนเองให้ได้คบค้ากัน และมักไม่คดิว่าเรื่องราว วธิีคดิ วธิี
อธิบาย คุณค่า ความเชื่อ ฯลฯ ของผู้คนในอีกฟากฝา่ยหน่ึงสำาคัญและควรได้รับการเคารพ

อย่างไรก็ตาม จะทำาตามสิ่งที่เสนอในที่น้ีทั้งสี่ประการได้ จำาเป็นที่ทุกฝ่ายหรืออย่างน้อยคนส่วนใหญ่ 
ตระหนักร่วมกันเสียก่อนวา่ แม้การแสดงความเกลียดชังจะไม่ใช่ปัญหาเสียทีเดียว แต่การแสดงออกซ่ึงความเกลียด
ชังทางการเมืองในโลกออนไลน์อย่างหลากล้น เอ่อท้นไปทั่วทุกแห่งหนน้ัน เป็นปัญหาที่น่าจะจำาเป็นต้องช่วยกันหา
ทางรับมือ

9. การป่วนทางวัฒนธรรม
ดังได้กล่าวแล้ววา่ จดุอ่อนของวิกพิีเดีย (หากไม่นับความเชื่อมโยงกับ Uncyclopedia) คือ การมพีื้นที่ให้

เฉพาะกับความเป็นวิชาการ “แห้งๆ” และข้อเท็จจริง “จืดๆ” ไม่สามารถหาพื้นที่ให้ “ความตลกขำาขัน” อยู่ได้   
วธิีรับมือกับความเกลียดชังอีกรูปแบบหน่ึงที่มีที่ทางให้กับความขบขันอย่างชัดเจน น่าจะได้แก่ การใช้สิ่งที่เรียกวา่ 
“การป่วนทางวัฒนธรรม” (culture jamming) ในการแฮ็คความหมายของสัญลักษณ์หน่ึงๆที่เป็นเป้าโจมตี หรือ
สัญลักษณ์ที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยตรง โดยเปลี่ยนความหมายของสิ่งน้ันให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขัน
ไปเสีย ในต่างประเทศ ก็เคยมีปฏิบัติการทำานองน้ีมากมาย ทั้งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความเกลียดชัง เชน่ การรณงค์ 
Lauge It Off ในแอฟริกาใต้, ปฏิบัติการต่างๆของกลุ่ม The Yes Men ในหลายประเทศ, ปฏิบัติการระเบิดกูเกิ้ล 
(Google Bombing) ในอินเดีย เป็นต้น และที่เกี่ยวกับเรื่องความเกลียดชังโดยตรง อยา่งปฏิบัติการของ Princess 
Hijab ในปารีส เป็นต้น ad สำาหรับในประเทศไทยและในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองของไทย ก็มีการใช้
แท็คติคการป่วนทางวัฒนธรรมในการรับมือกับ หรือในฐานะทางเลือกการแสดงออกแทนการความเกลียดชัง อย่าง
น้อย 2 กรณีด้วยกัน กรณีแรก คือ กรณีป้ายโหวตโนของพันธมติรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อันเป็นประเด็นโด่ง
ดังในชว่งหาเสียงเลือกตั้งก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 กรณีที่สอง คือ “พรรคเพื่อเธอ” อันเป็นเฟสบุ๊คกรุ๊ปที่ตั้ง
ข้ึนในช่วงเดียวกันและไดร้ับความนิยมอย่างสูง 

 9.1. พรรคเพ่ือเธอ & ป้ายโหวตโน
เว็บไซต์เฟสบุ๊ค กอ่นวันเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 : ท่ามกลางบรรยากาศการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

โดยมพีรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิป้ตย์ พรรคภูมิใจไทย ฯลฯ ลงสมัครรับเลือกตั้ง และ
ท่ามกลางบรรยากาศความเกลียดชังรา้วลึกแบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย โดยเสมือนว่ามกีลุ่มคนเสื้อแดงและพรรคเพือ่ไทย
อยู่ปีกหน่ึง กลุ่มคนเสื้อเหลืองอยู่อีกปีกหน่ึง กลุ่มสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อยูอ่ีกปีกหน่ึง เฟสบุ๊คเป็นพื้นที่
ไซเบอร์สำาคัญแห่งหน่ึงในการรณรงค์หาเสียง พรรคการเมือง และกลุ่มเสื้อเหลือง เสื้อแดง ล้วนพากันข้ึนมาอยู่ใน

ad ดตูัวอย่างเหล่านี้และการอภิปรายในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ได้จากรายงานวิจัยปีท่ีหนึ่งของโครงการวิจัยช้ินนี้ Hate Speech 
และข้อมูลท่ีอันตราย : ทางเลือกวิธีตอบโต้ทางการเมือง” (Hate Speech & Harmful Information : Alternatives for 
Political Response) ซึ่งเป็น [http://chaisuk.wordpress.com/2011/06/16/hate-speech-full-report/] หน้า 36-50

http://chaisuk.wordpress.com/2011/06/16/hate-speech-full-report/
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พืน้ที่แห่งน้ี เพื่อรณรงค์ เชญิชวน รวมทั้งจิกกัด หำ้าห่ัน ถึงข้ันด่าทอฝ่ายตรงข้ามชนิด
หยาบคายและเต็มไปด้วยความเกลียดชังก็มีเช่นกัน

 เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เดือนพฤษภาคม 2554 : เฟสบุ๊คแฟนเพจแห่งหน่ึงถูกจดัตั้ง
ข้ึน โดยใช้ชื่อว่า “พรรคเพื่อเธอ” (facebook.com/foryouparty) ล้อเลียนทุกอยา่ง
กับ “พรรคเพื่อไทย” (ดภูาพข้างๆ) ใชเ้ฉดพื้นสีแดงเลือดนกแบบเดียวกับพรรคเพื่อ
ไทย  ใชอ้ักษรย่อ “พธ” พร้อมแถบธงชาติและดีไซน์ตัวอักษร ล้อเลียน “พท” ของ
พรรคเพื่อไทยอยา่งชัดเจน  ทั้งยังใช้สโลแกน “คิดใหมท่ำาใหม่เพื่อเธอคนเดียว” ล้อ
เลียนกับสโลแกน “คดิใหม่ทำาใหม่เพื่อไทยทุกคน” ของอดีตพรรคไทยรกัไทย ที่ถูกยุบ
และเกิดใหม่มาแล้ว 2 ครั้ง คือ กลายมาเป็น “พรรคพลังประชาชน” ภายใตก้ารนำา
ของสมัคร สุนทรเวช (และถูกยุบอีก) และกลายมาเป็น “พรรคเพื่อไทย” ในปัจจุบัน102

เฟสบุ๊คแฟนเพจ “พรรคเพื่อเธอ” แห่งน้ี เป็นจุดที่ผสมผสานระหว่างการเป็น
พืน้ที่ให้ความตลกขำาขันอยู่ได้ และการสรา้งความเป็นชุมชนความคิดที่หลากหลาย
แบบที่วกิิพีเดียทำาดว้ยเช่นกัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง “พรรคเพื่อเธอ” น้ีเป็นตัวอยา่ง
ของการรับมือกับความเกลียดชังดว้ยการสร้างชุมชนตลกขำาขันที่อยู่ร่วมกันภายใตก้ฎ
กติกาว่าด้วยความขำาขันข้ึน

ทีมผูก้่อตั้ง “พรรคเพื่อเธอ” จำานวน 5 คน แสดงจุดยืนหรอืนโยบายของ 
“พรรค” ไว้ชัดเจนวา่ “ให้ตลก/ไม่การเมือง” เริ่มแรกมีผู้ใช ้100-200 รายชื่อ เข้ามาเป็นสมาชิกเพราะความตลก
ของเพจ (โดยการกดไลค์)ae  ต่อมา ดว้ยความตลกขบขันแหวกแนว “พรรคเพื่อเธอ” แห่งน้ีได้ตกเป็นข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ เชน่ รายการอ่านข่าวของสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา, รายการข่าวในไทยพีบีเอส เป็นต้น 
สมาชิกของ “พรรค” จึงเพิ่มเป็นหลักพันและหมื่นอย่างรวดเรว็ (สูงสุด 30,000-40,000 รายชื่อ)  ทำาให้พื้นที่เฟส
บุ๊คแฟนเพจน้ีกลายเป็นสนามประลองกำาลังที่มีปฏิกริิยาจากผู้คนหลากหลายแบบเข้ามามากมาย 

ผู้ใช้บางคนก็เข้ามาในพื้นที่แห่งน้ีเพื่อใช้ประโยชน์ในการหาเสียง ทำานองว่าให้เลือกคนน้ันคนน้ีเถิด ทำาให้
เพจน้ีจึงถูกตั้งคำาถามว่าการเกิดข้ึนของเพจน้ีเป็นแผนการณ์ของใคร หรือ "รับงาน" ฝ่ายใดหรือไม?่ ผู้ใช้บางคน (ซ่ึง
มีทั้งฝา่ยที่หนุนกลุ่มเสื้อเหลือง ฝ่ายที่หนุนกลุ่มเสื้อแดง และฝ่ายที่หนุนพรรคประชาธิปัตย์) ก็เข้ามาด่าอีกฝา่ยที่
ไม่ใช่ฝ่ายตนในเพจน้ีอย่างหยาบคาบ (เช่น อี...อก เป็นต้น) หรือแม้แต่ลงโฆษณาขายของ รวมถึงในช่วงหลังเลือก
ตัง้ที่เกิดเหตุการณ์นำ้าทว่มภาคกลางของไทย ก็มกีารร้องเรียนขอความช่วยเหลือในช่วงนำ้าทว่ม โดยมีหัวจดหมาย
เรียนถึงนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ามาดว้ยเช่นกัน (กรณีหลังสุดน้ี แอดมินชี้แจงให้ร้องเรียนไปที่พรรคเพื่อ
ไทย ไม่ใช่ที่น่ี) 

ปรากฏการณ์เหล่าน้ี ทำาให้ผู้ดูแลเพจทั้ง 5 คนต้องผลัดกันอยูดู่แลเพจน้ีอย่างต่อเน่ือง หลักการสำาคัญ คือ 
ถ้าโพสต์ใดผิดนโยบายหลักของเพจ (คือ เป็นพื้นที่ปลอดการเมืองและเน้นความขำาขัน) จะมีมาตรการ 3 ระดับ คือ 
(1) ตักเตือน (2) ลบโพสต์ หรือ (3) บล็อกผู้ใชร้ายน้ันจากเพจเลย  กรณีหลังสุดน้ี ส่วนมากมักเกิดกับกรณีที่ผู้ใช้คน
น้ัน "ป่วน" และ "กลั่นแกล้ง" การสนทนาปกติของเพจน้ีอยู่ตลอดเวลา ตักเตือนแล้วก็ไม่ฟัง จึงต้องบล็อกผู้ใช้คนน้ัน
เสีย   กรณีลบข้อความ หรือบล็อกผู้ใช้ มักมกีารประกาศและอธิบายชี้แจงเหตุผลของการกระทำาให้สมาชิกที่เหลือ
ทราบเสมอ ซ่ึงมีทั้งที่เป็นแบบประกาศรายคนและประกาศรวมในกรณีที่ตดิตามมอนิเตอร์ไม่ทันในชว่งที่มีสมาชกิ
เข้ามาใช้เป็นจำานวนมาก

ae ตามระบบการทำางานปกติของเฟสบุ๊ค การกดไลค์ (like) เท่ากับเป็นการสมัครสมาชิกของเฟสบุ๊คกรุ๊ปแห่งนั้น – ซึ่งหมายความ
ว่าสมาชิกอาจชอบหรือไม่ชอบกรุ๊ปนั้นก็ได้ อาจเพยีงแค่อยากตดิตามความเคล่ือนไหวของคนในกลุ่มนั้นๆ



43 / 55

วธิีการดูแลเพจน้ัน ใชว้ิจารณญาณของแอดมนิและสมาชกิในการชว่ยกันดูแลและแจ้งเป็นหลัก โดยมีหลัก
การอยู่ที่เรื่องการเป็นพื้นที่ปลอดการเมืองและตลกเฮฮาให้คนได้ผ่อนคลายเป็นสำาคัญ ไม่มีการร่างกฎกติกาหรือ
ธรรมนูญเพจอะไรชัดเจน แน่นอนวา่เมื่อถูกลบโพสต์หรือบล็อกผู้ใช้ ก็มกัมีเสียงบ่นว่าเพจน้ีไม่เป็นกลาง (กรณีถูก
บล็อก ผู้ใชไ้ปบ่นในเพจอื่น) นอกจากน้ี ยังมีบางกรณีที่สมาชิกบางคนไม่ไดต้้องการเข้ามาสนทนากับชุมชนในเพจน้ี 
แต่มาเพียงแปะประกาศทางการเมือง แล้วหายไป ดังน้ัน การลบข้อความ "โฆษณาทางการเมือง" ของผู้ใช้ประเภท
น้ี จึงไม่ถูกบ่นว่า เพราะเจ้าตวัไม่ไดต้้องการมีปฏิสัมพันธ์กับใคร

การกระทำาทำานองน้ี ผู้ดูแลเพจเห็นว่าไม่ถือเป็นการเซ็นเซอร์ เพราะแต่ในละพื้นที่บนโลกไซเบอร์น้ัน ลว้น
แต่ต้องมีบรรทัดฐานของตนเองทั้งสิ้น ดุจเดียวกับในพื้นที่กายภาพ ที่เราไม่สมควรใส่กางเกงแดงเสื้อเขียว เดินยิ้ม
แป้นเข้าไปในงานศพ  หลักการของเว็บเครือข่ายสังคม คือ จะเข้ามาเป็นสมาชิกทีพ่ื้นที่น้ันได้ กจ็ำาเป็นต้องยอมรับ
บรรทดัฐานหรือกรอบกตกิาของพื้นที่ไซเบอร์แห่งน้ัน ถ้าอยู่ในชุมชนแห่งน้ีไม่ได้ ก็มพีื้นที่อื่นๆ (หรือแม้แต่เพจอื่นๆ 
ภายในเฟสบุ๊คดว้ย) มากมายในเลือกอยู่ ข้อน้ีเป็นสิ่งที่แตกตา่งกับในพื้นที่กายภาพ ที่มทีางเลือกน้อยกวา่ เพราะ
ต้องถ้าไม่อยากอยู่ในประเทศน้ี กต็้องไปอยู่ประเทศอื่นเลย 

เพจ "พรรคเพื่อเธอ" เกิดข้ึนมาในชว่งก่อนการเลือกตั้ง และในบรรยากาศที่บ้านเมืองค่อนข้างแตกรา้วขัด
แย้งกันในเรื่องทางการเมืองอย่างรุนแรง หลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 เต็มไปด้วยการแสดงออกด้วยความ
โกรธแค้นเกลียดชังทางการเมืองและอารมณ์รุนแรงต่างๆในอินเทอร์เน็ตไทย ซ่ึงตรงกับเน้ือหาของเพลง Sound of 
Silenceที่ขับร้องโดย Siman & Garfunkel ทีว่่า "People are talking without speaking. People are 
hearing without listening.”  เพจน้ีจึงถูกตั้งข้ึนโดยมีหน้าที่หลักในการเป็น "พื้นทีร่ะบายความเครียด" เพราะ
ผู้คนต่างรู้สึกเหน็ดเหน่ือยอ่อนเปลี้ยกับสภาพแวดล้อมที่มีแตค่นเกลียดฝ่ายน้ัน เชียร์ฝา่ยน้ีอยู่ตลอดเวลา   พื้นที่
ชุมชนในเพจน้ีจึงเท่ากับทำาตวัเป็นเป็นพื้นที่คลายบรรยากาศดังกล่าวในเบาบางลง ให้ผู้ใช้สามารถยิ้มได้บ้างในช่วง
เวลาหนักๆดังกล่าว

ท่ามกลางบรรยากาศโกรธแค้นเกลียดชังกันในพื้นที่ไซเบอร์ของไทยน้ัน ผูดู้แลเพจ “พรรคเพื่อเธอ” อยาก
ให้เพจน้ี "...เป็นเสมือนร้านกาแฟที่ผู้คนสามารถมาน่ังปรับทุกข์ พดูคุยเฮฮา ก่อนจะกลับออกไปจัดการเรื่องอื่นๆใน
ชีวติของตัวเองต่อไป...” และ "การเมืองเป็นเพียงเรื่องหน่ึงในชวีิต ไม่ใช่ทุกเรื่องในชวีิต" กระน้ันก็ตาม คติดังกลา่วมี
ข้ออ่อนตรงที่น่าจะใช้ได้เฉพาะกับคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้สูญเสียโดยตรงจากความรุนแรงที่เกิดข้ึนกับทั้งสองฝ่าย ซ่ึง
ในเพจ “พรรคเพื่อเธอ” ไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นญาติหรือเพื่อนเหยื่อฝ่ายใดฝา่ยหน่ึงว่ามาอยู่ที่เพจน้ีหรือไม่  ดงัน้ัน 
ในกรณีเช่นน้ีอาจต้องพิจารณาเรื่องพื้นที่ไซเบอร์สำาหรับคนกลุ่มน้ีในลักษณะอื่นตอ่ไป

อย่างไรก็ตาม ข้อน่าคดิต่อจากการใช้ความตลกนำ้าเน่าเป็นหลักของเฟสบุ๊คเพจ "พรรคเพื่อเธอ" คือ เป็นไป
ได้ที่อาจมพีรรคการเมืองหรือกลุ่มองค์กรใดๆ หรือแม้แต่มีเฟสบุ๊คเพจหน่ึงๆที่เปิดตัวเองให้เป็นพื้นที่ที่ "ฟงั" ทุกฝา่ย 
และรณรงคใ์ห้คนเรา "ฟัง" กันมากข้ึน  หรือาจเปิดพื้นที่ให้มี "เขตอภัยทาน" บนอินเทอร์เน็ต ที่ชักชวนให้ผู้คนมา
เล่าประสบการณว์่าได้ไปพบประสบอะไรกันมาบ้างให้กันและกันฟัง แบ่งปันความรู้สึกต่อกันและกันในแง่มุมที่
ตนเองรู้สึกอดัอั้นอยู่ โดยไม่จำาเป็นต้องพดูอย่างสุภาพ หรือพดูอย่างเป็นวิชาการ มีเหตุมีผล เพียงพดูและฟังกัน
ดว้ยความรู้สึกของความเป็นมิตร เสมือนระบายความรู้สึกให้เพื่อนหรือญาติสนิทฟัง และดว้ยหลักการที่วา่แม้เห็น
ตา่ง แต่ทา่ทีและนำ้าเสี่ยงสามารถไว้ไมตรีกันได้ ทั้งน้ีเพราะคติอีกประการหน่ึงทีก่ำากับไว้ คือ "เราอาจตา่งกันมากใน
ทางการเมือง แต่เราก็ยังมีเรือ่งอื่นอีกหลายเรื่องที่เหมือนกัน" 



44 / 55

นอกเหนือจาก “พรรคเพื่อเธอ” แล้ว ทีมผูก้่อตั้ง “พรรคเพื่อเธอ” ยังไดต้ั้งเฟสบุ๊คล้อพรรคการเมืองข้ึนมา
อกีหน่ึงแห่ง คือ เฟสบุ๊คแฟนเพจชื่อ “พรรคภูมิใจเธอ” (ดูภาพข้างบน) แตก่็ไม่ได้ตั้งใจให้มีความเคลื่อนไหวอะไร
มากมายใน “พรรคภูมิใจเธอ” มากเท่ากับเป็นการ “ล้อเล่น” เท่าน้ัน ความเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะอยู่ที่ “พรรค
เพื่อเธอ” เสียมากกว่า  นอกจากน้ี แนวคิดเรื่องการสร้างโลโก้ล้อเลียนพรรคการเมือง ซ่ึงในรายงานชิ้นน้ี ถือว่า
เป็นการใชว้ิธกีารป่วนทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นทางเลือกการแสดงออกทางการเมือง โดยไมจ่ำาเป็นต้องแสดงความ
เกลียดชังน้ัน ยังพบได้ในอินเทอร์เน็ตของไทยอีกจำานวนหน่ึง เชน่ การดดัแปลงโลโกพ้รรคเพื่อไทย จากตัวอักษรย่อ 
“พท” ให้กลายเป็น “พพ” พร้อมกับมีรูปหมีแพนดา้อยู่ด้านบน (ดูภาพข้างล่าง) ในความหมายของการตั้งพรรค 
“เพื่อแพนด้า” ข้ึน เกาะไปท่ามกลางกระแสนิยมแพนด้า “หลินปิง” รวมถึงตัวอย่างการแฮ็คความหมายจากโลโก้
พรรคประชาธิปัตย์ โดยนำารูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ตรงกลางของโลโก้ออก แล้วใส่ภาพพิน็อคคิโอ (pinoccio) 
ตวัการต์ูนสัญลักษณ์ของการเป็นเด็กโกหก ที่ส่งผลให้จมูกของตัวเองยาวข้ึนเรื่อยๆ สื่อความหมายวา่พรรค
ประชาธิปัตย์เอาแตพู่ดโกหกตลอดมาน่ันเอง

นอกเหนือจากตัวอยา่งเล็กๆน้อยๆในโลกไซเบอร์แล้ว ตวัอย่างของการใช้การป่วนทางวัฒนธรรมเพื่อเป็น
ทางเลือกในการแสดงออกทางการเมือง โดยไม่จำาเป็นต้องแสดงความเกลียดชัง คือ ตวัอยา่งป้ายโหวตโน (Vote 
No) ของพันธมิตรประชาชาเพื่อประชาธิปไตยอันโด่งดัง  ป้ายรณรงค์น้ีใช้วธิีการแฮค็ความหมายของนักการเมือง 
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โดยการตัดต่อภาพคนสวมเสื้อสูทผูกเน็คไท อันเป็นชดุปกติของนักการเมืองด้วย แตต่ัดต่อเอาภาพควาย เสือ สุนัข 
ตวัเงินตวัทอง และลิง ไปแทนที่ตำาแหน่งใบหน้ามนุษย์ พร้อมกับสโลแกนวา่ “อย่าปล่อยสัตว์เข้า (รัฐ) สภา”  

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ป้ายรณรงค์โหวตโนของพันธมิตรฯทำาการแฮ็คความหมายของนักการเมือง โลโก้
รณรงค์โหวตโนของพรรคการเมืองใหม่ (ถูกภาพข้างล่างถัดไป) ซ่ึงแยกตัวออกมาจากพันธมิตรฯ แต่ยังดำาเนิน
ยุทธวิธีโหวตโนเหมือนกันอยู่น้ัน ก็ถูกล้อเลียนโดยสมบัติ บุญงามอนงค์ แกนนำาของแกนนอนกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่
เชน่กัน ดว้ยการรณรงค์ให้โหวตเยส (Vote Yes) (ถูกภาพข้างล่าง) ซ่ึงเป็นการป่วนทางวัฒนธรรมกันไปมาซ้อนกัน
หลายชั้น แตก่็นับไดว้่าเป็นชว่งที่บรรยากาศทางการเมืองมีความเฮฮาคึกคักสนุกสนานมากที่สดุในรอบหลายปีมาน้ี 
ไม่ได้อบอวลไปดว้ยความเกลียดชังอย่างเปิดเผยเหมือนในช่วงอื่นๆ  

อันที่จริงแล้ว แม้ในชว่งเวลาดังกล่าวน้ี การแสดงออกซ่ึงความเกลียดชังก็ไม่ได้หายไปไหน และยังสามารถ
พบเห็นได้มากในโลกไซเบอร์ และโดยเฉพาะเฟสบุ๊คของทั้งกลุ่มที่สนับสนุนคนเสื้อแดง หรือสนับสนุนคนเสื้อเหลือง 
หรือสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ดี  เพียงแตว่่าบรรยากาศและข้อบังคับจากกฎหมายการเลือกตั้ง ทำาให้กลุ่ม
การเมืองฝ่ายตา่งๆทั้งที่เป็นพรรคการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวน้ัน ไม่สามารถแสดงออกซ่ึงความเกลียดชังได้มาก
นัก ทั้งด้วยสาเหตุที่อาจผดิกฎหมายเลือกตั้ง และด้วยสาเหตุทีจ่ำาเป็นต้องรณรงคจ์ูงใจให้คนทั่วไปเลือกตัวเลือกที่
ฝ่ายตนเองนำาเสนอ (ดังในกรณีของพันธมติรฯ เป็นอาทิ)  ดงัน้ัน จึงกลา่วไดว้่า บรรยากาศการเลือกตั้ง เพียงแค่
ทำาให้ความเกลียดชังทางการเมืองไม่เปิดเผยตวัตน สำาแดงเดช ประเจดิประเจ้อเท่ากับช่วงอื่นๆเท่าน้ัน แต่ไม่ได้
แปลวา่ทำาให้ความเกลียดชังทางการเมืองของไทยหายไปหมดสิ้นแล้ว หลังเทศกาลการเลือกตั้ง ความเกลียดชังดัง
กล่าวก็ปรากฏข้ึนมาให้เห็นใหม่อย่างเปิดเผย โดยเฉพาะในเฟสบุ๊คเช่นเดมิ
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 9.2. “ตลก” แสดงความเกลียดชังเสียเอง
"ความตลก" น้ันมีหลายระดับ มีทั้งที่เป็นตลกแบบ “พรรคเพื่อเธอ” และตัวอยา่งอื่นๆดังกลา่วข้างต้น  แต่

บางครั้งอาจกลายเป็น "ตลกร้าย" หรือ "ตลกแบบลดทอนความเป็นมนุษย์" ของฝ่ายตรงข้าม ทีก่ลายเป็นแทนที่จะ
ทำาตวัเป็นทางเลือกออกจากการแสดงความเกลียดชัง กลับทำาให้ความตลกน้ันกลายเป็นการส่งผา่นความเกลียดชัง
โดยไม่รูต้ัวเช่นกัน เชน่ การใชค้ำาว่า "เสี่ยว" ในการด่าผู้อื่นในเพจ “พรรคเพื่อเธอ”, หรือแม้แต่การใช้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดข้ึนมาเป็นมุขตลกกล่าวเสียดสีอีกฝ่าย (เช่น มุข "เผาไทย" หรือมุข "สลายการชุมนุม") 
เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุการณท์ำานองน้ี ผูดู้แลเพจพรรคเพื่อเธอกจ็ำาเป็นต้องช่วยกัน "แตะเบรก" ทั้งกับทีมผู้ดูแลดว้ย
กันเอง (ที่บางครั้งก็ “หลุด” อยู่บ้าง) หรือกับสมาชกิผู้มารว่มใชพ้ื้นที่แห่งน้ี ดว้ยมาตรการ 3 ระดับข้างต้นตามแต่
ความหนักเบาของข้อความที่โพสต์ลงไป103

นอกจากน้ีแล้ว ตัวอย่างที่การใช้ความตลก ด้วยวิธีการแฮ็กความหมายของภาพหรือโลโก้ที่มีให้เห็นทั่วไป 
ตามหลักการของการป่วนวัฒนธรรมน้ัน ได้กลายมาเป็นการแสดงความเกลียดชังเสียเอง ยังพบได้ในที่อื่นๆบน
อินเทอร์เน็ตไทยอกีเช่นกัน ดงัภาพล้อเลียนป้ายหาเสียงเลือกตั้งข้างล่าง ทั้งที่เป็นการล้อเลียน (ดว้ยความเกลียด
ชัง) พรรคเพื่อไทย ให้กลายเป็นพรรค “เผาไทย” แฮ็คตัวย่อ “พท” เป็น “ผท” แฮ็คภาพดา้นบนของป้ายหาเสียง
จากภาพบรรยากาศเลิศหรูปลอดโปร่ง กลายเป็นภาพเมื่อครั้งที่มีการเผาอาคารหลายแห่งในปลายเดือนพฤษภาค 
2553 หลังจากกลุ่มเสื้อแดงถูกปราบปรามโดยกำาลังทหารของรัฐบาล  แฮ็คคำาโฆษณาหาเสียง โดยล้อเลียนชนิดคำา
ตอ่คำาอยา่งเจ็บแสบ ดังเช่น ป้ายแรก (ซ้ายบน) ที่ป้ายของจริงเขียนวา่ “ทกัษิณคิด เพื่อไทยทำา” ทีทุ่กคนน่าจะจำา
ได้ง่ายกว่าบรรดาป้ายหาเสียงอื่นๆของพรรคเพื่อไทย ก็ถูกแฮ็คให้กลายเป็น “ทักษิณสั่ง เสื้อแดงเผา” แถมเพิ่มให้
อกีหน่ึงประโยคว่า “คนล้มเจ้าสนับสนุน”  หรืออีกตวัอย่าง (ภาพขวาบน) ซ่ึงแต่เดิม เน้ือความรณรงค์เลือกตั้ง คอื 
“หาทีพ่ักให้หน้ี หางานให้ทำา หาเงินให้ใช้ หาโอกาสใหม่ให้ชีวติ” ก็ถูกแฮ็คกลายเป็น “หาทีพ่ักให้แม๊ว หางานให้กี้ 
หาเงินให้ตู่ หาโอกาสใหม่ให้ปู” เป็นต้น

สว่นพรรคประชาธิปัตย์ (ดูภาพขวาลา่ง) ถูกแฮ็คกลายเป็น “พรรคประชาวิบัติ” ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
Democrat Party ถูกเปลี่ยนเป็นคำาที่ลกัษณะเสียงคล้ายกันเป็น “Collapse Party” พรอ้มกับนำารูปพระแม่ธรณี
บีบมวยผมออก ใส่ภาพ “ตวัเงินตวัทอง” เข้าไปแทน  สว่นเน้ือหาคำาโฆษณาหาเสียง ก็กลายเป็นบทกวีดา่ทออย่าง
แสบทรวงเสียแทนที่

สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ตวัอย่างทั้ง 4 ภาพข้างต้นถือเป็นการใชค้วามตลกแสดงออกซ่ึงความเกลียดชัง ดว้ย
สาเหตุหลัก คือ การส่งเสริม สนับสนุน หรือตอกยำ้าการใช้ความรุนแรงและการแบ่งแยกที่ร้าวลึกอยู่เดิม  เช่น ข้อ
กลา่วหา “เผาไทย” น้ัน แม้หลายคนจะตดัสินไปแล้วว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเป็นคนเผา แต่ก็ยังไม่เคยมีข้อสรุปชัดเจน
เป็นที่ยอมรับของทุกฝา่ยวา่กลุ่มเสื้อแดงเป็นคนเผาอาคารต่างๆในเหตกุารณ์พฤษภาคม 2553 จริง  สว่นข้อความ
ทีว่่า “คนล้มเจ้าสนับสนุน” น้ัน ยิ่งเท่ากับเป็นการนำาประเด็นที่อ่อนไหวอยา่งยิ่งมาตอกลิ่มความแตกแยกและ
ความเกลียดชังเข้าไปในรอยแยกที่รา้วลกึอยู่แล้วให้ยิ่งลึกลงไปอีก  ส่วนป้ายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตยท์ี่ถูกแฮ็
คน้ัน แม้จะเข้าข่ายแสดงความเกลียดชัง แต่ก็ยังไม่มากเท่ากับทีพ่รรคเพื่อไทยถูกแฮ็ค เพราะกรณีของพรรค
ประชาธิปัตย์น้ัน กลา่วได้ว่าเป็นการด่าทอด้วยคำาหยาบคาย (แม้จะแต่งเป็นกวีได้อย่างคมคายเช่นกัน) เท่าน้ัน ไม่
ถึงกับเป็นการแสดงความเกลียดชังที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือกล่าวหาถึงการใช้ความรุนแรงทางกายภาพแต่อยา่ง
ใด

สำาหรับกรณีป้ายรณรงค์โหวตโน “อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภา” ของพันธมติรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยน้ัน 
นับเป็นกรณีที่ถกเถียงอยู่ช่วงหน่ึงว่าผดิกฎหมายหรือไม่ ละเมิดสทิธิมนุษยชนหรือไม่ หรือเหมาะสมหรือไม่ การ
แสดงออกดังที่ป้ายรณรงค์น้ีกระทำาน้ัน แม้ว่าอาจตีความได้ว่าเปรียบเทียบมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ เท่ากับ
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เป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์ของนักการเมืองโดยใช้ความตลกโปกฮา  แตส่ำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ปฏิบัติการน้ีถือ
ไดว้่าเป็นปฏิบัติการที่ “น่ารัก” ที่สดุตั้งแตพ่ันธมิตรฯ เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงหลังรัฐประหาร 2549 เป็นต้น
มา  การนำาภาพสตัว์เข้ามาใส่แทนภาพใบหน้ามนุษย์น้ัน ให้บรรยากาศเฮฮา มากกวา่มุ่งทำาลายความเป็นมนุษย์
ของนักการเมือง
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อยา่งไรกต็าม ปรากฏการณ์ที่ความตลกและการป่วนวัฒนธรรม กลายเป็นตัวการแสดงออกและสร้าง
ความเกลียดชังเสียเองน้ัน ทำาให้เราจำาเป็นต้องคิดหาเกณฑ์เส้นแบ่งระหวา่งตลกชนิดใดที่ไม่เกินเลยกลายเป็นการ
ลดทอนความเป็นมนุษย์หรือสร้างความเกลียดชังเสียเอง วธิีคดิเกี่ยวกับเกณฑ์เส้นแบ่งน้ีคงมีได้หลากหลายวธิี แต่
จากตัวอย่างเทา่ที่ข้าพเจ้าพบน้ัน คำาตอบและข้อคิดจากตวัอย่างของ “พรรคเพื่อเธอ” อาจพอจะทำาให้เราเห็น
เกณฑก์ารคิดเล็กๆน้อยๆเช่นกัน

สาระสำาคัญของเพจ “พรรคเพื่อเธอ” คือ ตอ้งการให้คนทุกสี ทุกอดุมการณ์ทางการเมืองสามารถอยู่ร่วม
กันได้ และดว้ยข้อเท็จจริงที่สมาชิกในเพจน้ีมีทั้งที่เป็นฝ่ายเชียร์พรรคเพื่อไทยและฝ่ายเชียร์พรรคประชาธิปัตย์อยู่
มาก ดงัน้ัน การใชพ้ื้นที่แห่งน้ีรว่มกันจงึจำาเป็นต้อง “ถนอมนำ้าใจ” กันให้มาก   ในแง่ประเภทของมุขตลกแล้ว เพจ 
"พรรคเพื่อเธอ" จึงดูจะส่งเสริมมุขตลกแบบ "นำ้าเน่า" มากกว่าที่จะเป็นมุขตลกแบบ “เสียดสี” ผู้อื่น ดังที่ผูดู้แลคน
หน่ึงกล่าวไว้ว่า "ปล่อยมุขนำ้าเน่าไม่ทำาให้ใครดูแย่" ในขณะที่มุขเสียดสีผู้อื่นด้วยข้อเท็จจริงเรื่องความรุนแรงน้ัน 
ไม่กอ่ประโยชน์อะไรข้ึนมา เพราะในทัศนะของผู้ดูแลเพจน้ีแล้ว เรื่องราวความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดข้ึนทั้งหมด
ที่ผา่นมา "...ทุกตัวละครลว้นมีส่วนผิดด้วยกันหมด [เรามา] ถึงจุดที่ทุกคนต้องยอมรับความผดิของตัวเองเสียก่อน 
จึงจะอยู่ดว้ยกันได้" 104  ดงัน้ัน จึงพอจะกล่าวในที่น้ีไดว้่า ตลกที่สุ่มเสี่ยงต่อการลดทอนความเป็นมนุษย์น้อยที่สุด
ชนิดหน่ึง น่าจะได้แก่ตลก “นำ้าเน่า” น่ันเอง 

10.ท้ายเร่ือง
รายงานชิ้นน้ีเริ่มต้นด้วยความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เรียกกันว่า “เว็บ 2.0” 

ซ่ึงมีส่วนทำาให้การแสดงออกทางการเมืองของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ทั้งน้ีไม่จำาเป็นต้องกล่าวถึงว่า 
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในโลกออฟไลน์ของไทยเองก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน  ข้าพเจา้เริ่มจากความ
สนใจวา่เหตุใด ในชว่งหลายปีที่ผ่านมา สังคมการเมืองไทยจึงเต็มไปด้วยความเกลียดชังกันมากมายถึงปานน้ี ซ่ึงก็
ยังไม่สามารถหาคำาตอบได้อยา่งถนัดถน่ีเป็นที่น่าพอใจ แม้จนจบรายงานวิจัยในปีที่สองน้ีแล้ว  สิ่งที่พอจะทำาได้อยู่
บ้าง ก็เพียงแค่ (1) จำากัดขอบเขตความเกลียดชังมาอยู่ทีก่ารศึกษาเกี่ยวกับความเกลียดชังในโลกออนไลน์เป็นหลัก 
โดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดข้ึนในโลกออฟไลน์ด้วยเช่นกัน และ (2) พยายามคดิและมองหาทางเลือกในการ
แสดงออกทางการเมือง โดยไมจ่ำาเป็นต้องแสดงความเกลียดชัง หรืออย่างน้อยมีวธิีรับมือกับความเกลียดชังทางการ
เมืองของไทยในโลกออนไลน์ ได้ดีกว่าเท่าที่ผา่นมาและเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

ข้อค้นพบสำาคัญของการศึกษาในปีที่สองน้ี คือ 
ประการแรก ความเกลยีดชังออนไลน์ท่ีเกี่ยวกับพธม.และนปช.น้ัน ไม่มีนัยสำาคัญมากนัก เพราะ

เหตุการณ์ความรุนแรงในโลกออฟไลน์น้ัน เลยลำ้าหน้าพลังความเกลียดชังจากโลกออนไลน์ไปแล้ว และจำาเป็น
ต้องให้ความสนใจกับความเกลยีดชังออฟไลน์มากกว่า   สว่นความเกลียดชังออนไลน์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพน้ัน ยังถือว่ามีนัยสำาคัญอยู่ เพราะยังอยู่ในช่วงท่ียังไม่แปรไปเป็นความรุนแรงทางกายภาพ
อยา่งเป็นระบบมากนัก

สืบเน่ืองจากข้อค้นพบในรายงานวิจัยปีที่หน่ึง ทำาให้ข้าพเจ้ายึดเกณฑ์การพิจารณา “นัยความสำาคัญ” ของ
ความเกลียดชังอยู่ตรงที่ ไม่ปฏิเสธความเกลียดชัง โดยถือว่าเป็นวธิีการหน่ึงในการแสดงออกทางความคิดอยา่งเสรี 
และโดยเชื่อวา่ เราไม่สามารถกำาจดัความเกลียดชังให้หมดไปจากสังคมการเมืองน้ีได้  สิ่งที่น่าจะต้องหาทางรับมือ 
คือ ยับยั้งให้ความเกลียดชังน้ัน เปลี่ยนรูปแปลงรา่งกลายเป็นความรุนแรงทางกายภาพเข้าทำาร้ายมนุษย์
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จากเกณฑ์เรื่องไม่ปฏิเสธความเกลียดชัง แต่ปฏิเสธความรุนแรงที่สืบเน่ืองจากความเกลียดชัง   ทำาให้เกิด
ความแตกตา่งกันอยู่ระดับหน่ึง เกี่ยวกับความเกลียดชังที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย และแนวรว่มประชาธิปไตยขับไล่เผดจ็การแห่งชาติ เป็นตัวละครหลัก กับความเกลียดชังที่สืบ
เน่ืองจากการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  กล่าวคือ ในกรณีท่ีมีพธม.และนปช.เป็นแกนกลางน้ัน ความเกลียดชัง
ออนไลน์ที่เกิดข้ึนมีส่วนสัมพันธ์กับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกดิข้ึนในโลกออฟไลน์ทั้งในปี 2551, 2552, และ 
2553เป็นสำาคัญ กลา่วอกีนัยหน่ึง ยิง่มีความรุนแรง ยิง่เกลียดกัน  ในขณะที่ความเกลยีดชังออนไลน์ท่ีสืบ
เน่ืองจากการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพน้ัน ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงแตอ่ย่างใด แต่เกี่ยวกับความเช่ียว
กรากของความรูส้ึกศักดิ์สิทธ์ิและความจงรักภกัดีต่อสถาบันกษัตริย์เป็นสำาคัญ

ความแตกตา่งระหวา่งเหตกุารณ์ทั้งสองประเภทน้ี ทำาให้ “นัยสำาคัญ” ของความเกลียดชังออนไลน์ที่เกี่ยว
กับเหตุการณ์ทั้งสองแตกตา่งกันไป กล่าวคือ ความเกลียดชังออนไลน์ในส่วนที่เกี่ยวกับ พธม.และนปช.น้ัน มีนัย
สำาคัญน้อย และเป็นไปในลักษณะระบายและสะท้อนอารมณ์ความรู้สกึที่ผู้คนแต่ละฝ่ายมีตอ่เหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดข้ึน มากกว่าที่จะก่อให้เกิดปฏิบัติการความเกลียดชัง (hate action) อะไรสืบเน่ืองจากโลกออนไลน์ ลงไปสู่
โลกออฟไลน์กลายเป็นความรุนแรงทางกายภาพได้อยา่งมีพลัง  ที่เป็นเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะความเกลียดชังของฝูง
ชนที่เกี่ยวกับเรื่องน้ี “มีที่ทาง” ให้ปฏิบัติการอยู่แล้วในโลกออฟไลน์ โดยแปรรูปกลายเป็นการใช้ความรุนแรง (อัน
สืบเน่ืองมาจากความเกลียดชัง) ระหว่างฝา่ยต่างๆอยู่มากมายและเข้มข้นมาตลอดในช่วงหลายปีมาน้ี กล่าวให้ชัด
ข้ึน คือ ในโลกออฟไลน์ ความรุนแรงและความเกลียดชังมีอยู่อยา่งมากมายแลว้ จนทำาให้ความรุนแรงทาง
กายภาพท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากความเกลียดชังในโลกออนไลน์น้ัน เป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน

ในทางตรงกันข้าม ความเกลียดชังที่สืบเน่ืองมาจากเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพน้ัน ในโลกออฟไลน์ ยัง
ไม่ได้มีที่ทางมากพอทีจ่ะให้ผู้คนได้รวมตัวกันสร้างปฏิบัติการความรุนแรงอะไรได้อยา่งมีความชอบธรรม  กล่าวอีก
นัยหน่ึง ในโลกกายภาพ การใช้ความรุนแรงเข้าทำารา้ยกันอย่างเป็นขบวนระบบดว้ยความเกลียดชังที่สืบเน่ืองมา
จากเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพน้ัน ยังไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยจะยอมรับได้ แม้จะมีปรากฏการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนอยู่บ้าง 
แต่ก็เป็นในระดับปัจเจกบุคคลเสียมากกว่า  ดงัน้ัน โลกออนไลน์จึงกลายเป็นสถานที่ที่ทำาให้ผู้คนที่ไม่พอใจต่อ
พฤติกรรมหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ไดร้วมตวักันสรา้งปฏิบัตกิารตอบโต้และต่อตา้นเหยื่อได้อยา่งเป็นขบวนการ
มากข้ึน และเป็นสิ่งที่รายงานชิ้นน้ีเห็นวา่ความสำาคัญ

ประการท่ีสอง การรับมือกับความเกลียดชัง สามารถทำาได้หลายทาง แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว จำาเป็นต้อง
มีการสรา้งกฎกติกามารยาทร่วมกัน โดยท่ีพ้ืนท่ีออนไลน์แต่ละแห่ง ไม่จำาเป็นต้องมีกฎกติกาชุดเดียวกันก็ได้ 
เพ่ือให้ความเกลียดชังสามารถแสดงออกได้ในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นความสร้างสรรค์ท่ีมีได้หลากหลาย
ลักษณะ

เมื่อไม่ปฏิเสธความเกลียดชัง สิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามมองหา คือ การทะลุผ่านความเกลียดชัง เข้าไปสู่ความ
เข้าใจสาเหตุของความเกลียดชัง อันได้แก่ ความกลวั เป็นต้น แล้วหาทางแปลงเปลี่ยน (transformation) ความ
เกลียดชัง ไปสู่สภาวะอารมณ์ทางการเมืองชนิดอื่นที่สรา้งสรรค์มากข้ึน ทำาลายลา้งน้อยลง เช่น ความเคารพให้
เกียรตกิัน กล่าวคือ เราอาจมวีิธีการแสดงออกโดยให้เกียรติและถนอมนำ้าใจกันในเรื่องที่ออ่นไหวอย่างยิ่ง หรือใน
เรื่องที่อีกฝา่ยให้คุณค่าอยา่งสูงสุดต่อชีวติ โดยที่เรายังเห็นต่างกันในเรื่องน้ันๆได้อยู่ เป็นต้น  วธิีการน้ีทำาได้ยากมาก 
และเท่าที่เห็นในสังคมไทย ก็มีเพียงตัวอยา่งการทำางานของกลุ่ม “เพื่อนรับฟัง” เท่าน้ัน ทีพ่อจะเป็นความหวังได้ 
แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องการขยายปริมาณและระดับการปฏิบัติการไปสู่ขอบเขตที่กว้างขวางมากข้ึน  

ดังน้ัน สิ่งทีพ่อจะทำาได้ คือ วธิีการแรก จดัตั้งวิธีการแสดงออกให้ไม่เกินเลย หรือให้เป็นไปในแนวทางที่
สรา้งสรรค์ ดงักรณตีัวอยา่งวิกพิีเดียที่ยกมาในรายงานชิ้นน้ี ทีใ่ห้มีการใช้ counter speech หรือกลา่วอีกนัยหน่ึง 
คือ การตรวจสอบ ถ่วงดุล การแสดงความคดิเห็นและข้อมูลข่าวสาร ดว้ยอำานาจที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันทุกฝ่าย 
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วธิีที่สอง คือ การจัดที่จดัทางให้ความเกลียดชังได้อยู่เฉพาะในบางพื้นที่ และในบางพื้นที่ ไม่เปิดให้มีการ
แสดงความเกลียดชังได้โดยเสรี เพื่อให้ผู้คนได้มีสตติระหนักรู้ กอ่นเข้าถึงพื้นที่ชนิดตา่งๆว่าตนเองกำาลังจะต้อง
เผชิญกับเน้ือหาการแสดงออกทางการเมืองชนิดใด

วธิีที่สาม คือ พักอารมณ์ความรู้สึกชนิดที่ครำ่าเคร่งไว้เสียก่อน โดยที่ยังสามารถพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับ
การเมืองได้อยู่ แต่แปลงรูปแบบวิธกีารสื่อสารไปเป็นการใช้ความตลกขำาขันแทน ดงัตัวอย่างของพรรคเพื่อเธอและ
ตวัอยา่งอื่นๆที่ยกมาในหัวข้อการป่วนทางวัฒนธรรม

อยา่งไรกต็าม วธิีการแต่ละชนิดที่เสนอในที่น้ี ลว้นแต่มีข้อจำากัดและขีดจำากัดทั้งสิ้น เพราะแต่ละวิธีลว้นแต่
พยายามสะกดกลั้นไม่ให้ความเกลียดชังออนไลน์ถาโถมอย่างเต็มที่ทั้งหมดในลักษณะเดียวกับ “ทะเลคลั่ง” ที่เข้า
ทำาลายและกลืนกินทุกสิ่งที่พบเจอ แตพ่ยายามมองหาบางส่วนของความเกลียดชังที่สามารถนำามาใช้ในทาง
สร้างสรรค์ได้  ข้อเสนอในรายงานชิ้นน้ีถือเป็นคำาเชิญชวนผู้อ่านให้ช่วยกันคิดหาหนทางอื่นๆเพิ่มข้ึนอีก ทีจ่ะใช้
รบัมือความเกลียดชัง หรือเป็นทางเลือกให้สามารถแสดงออกได้โดยไม่จำาเป็นต้องอยู่ในรูปความเกลียดชัง

* * * * *
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