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บทคััดย่่อ
ในโลกร่่วมสมััยที่่�เต็็มไปด้้วยการเคลื่่�อนย้้ายของผู้้�คนและการพััฒนา
เทคโนโลยีีอย่่างก้้าวกระโดด โดยเฉพาะเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร แนวคิิดเกี่่�ยวกัับ
การเคลื่่อ� นย้้ายได้้เปลี่่ย� นไป เกิิดกระบวนทััศน์์การเคลื่่อ� นย้้ายใหม่่ (New Mobility
Paradigm) ซึ่่ง� เสนอให้้สนใจการเคลื่่อ� นย้้ายที่่ไ� ม่่จำกััดแค่่การเคลื่่อ� นย้้ายทางกายภาพ
ของผู้้ค� น แต่่เห็็นการเคลื่่อ� นย้้ายในฐานะที่่เ� ป็็นองค์์ประกอบสำคััญในวิิถีชีี วิี ติ ร่่วมใหม่่
บทความวิิชาการนี้้�สนใจการเคลื่่�อนย้้ายซึ่่�งเกิิดขึ้้�นในบริิบทการเคลื่่�อนไหวทาง
การเมืืองปััจจุุบันั โดยบทความมีีวััตถุุประสงค์์สองประการ 1) เพื่่อ� ทบทวนข้้อถกเถีียง
ทางสัังคมศาสตร์์ - มนุุษยศาสตร์์เกี่่ย� วกัับการศึึกษาการเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองใน
ยุุคดิิจิทัิ ลั และ 2) เสนอความเป็็นไปได้้ที่จ่� ะประยุุกต์์กระบวนทััศน์์การเคลื่่อ� นย้้ายใหม่่
ในการศึึกษาการเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองในยุุคดิิจิิทััล บทความเสนอให้้พิิจารณา
การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองที่่�อยู่่�ท่่ามกลางพลวััตของเทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััล
ด้้วยมุุมมองที่่ใ� ห้้ความสำคััญกัับความเป็็นกรณีีเฉพาะ (Particularity) บริิบท (Context)
ของการใช้้สื่่�อ และสารพััดสื่่�อที่่�หลากหลาย (Polymedia) บทความเสนอด้้วยว่่า
กระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายใหม่่จะเปิิดประเด็็นใหม่่ในการศึึกษาการเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืืองยุุคดิิจิทัิ ลั โดยเฉพาะประเด็็นพื้้นที่
� แ่� ละการปรากฏร่่วมของผู้้ค� นผ่่านสื่่อ�
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ประเด็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานและวััตถุุภาวะ ประเด็็นความเป็็นการเมืืองหรืือความสััมพัันธ์์
เชิิงอำนาจที่่ท� ำให้้การสื่่อ� สารเพื่่อ� เคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองยุุคดิิจิทัิ ลั สร้้างประสบการณ์์
ที่่�แตกต่่างกัันไป รวมถึึงเสนอว่่าชาติิพัันธุ์์�วรรณนาหลายสนามเป็็นอีีกวิิธีีวิิทยาที่่�มีี
ศัักยภาพในการศึึกษาภายใต้้กระบวนทััศน์์ดังั กล่่าว
คำสำคััญ: กระบวนทััศน์์การเคลื่่อ� นย้้ายใหม่่, การเคลื่่อ� นไหวทางการเมืือง, ดิิจิทัิ ลั ,
สื่่อ� สัังคมออนไลน์์
Abstract
The notion of mobility has altered in today's society, which
is experiencing the diverse movement of people and the rapid
development of numerous technologies, particularly communication
technology. A new mobility paradigm has been formed, proposing that
mobility should be viewed as more than just a cross-border movement
of people; it should be considered as a vital component of modern
existence. The mobility that occurs in the context of current political
activism is the topic of this article. The article has two objectives: 1)
to overview the social science and humanities argument over studying
digital-based political activism, and 2) to propose the application of
a new mobility paradigm to better understand political activism in
the digital age. The article proposes that political activism could be
considered in the dynamics of digital communication technology by
emphasizing particularity, media use’s context, and polymedia. The new
mobility paradigm will open up various aspects for political activism
research, including space and mediated co-presence, infrastructure and
materiality, and politics or power relations, all of which could make
digital-based political activism a unique experience. It also suggests that
multi-sited ethnography is a practicable approach for such a research
paradigm.
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บทนำ
	ท่่ า มกลางการพัั ฒ นาของเทคโนโลยีีอย่่ า งก้้ า วกระโดด โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีีเครืือข่่ า ยด้้ า นการสื่่� อ สารและการคมนาคม โลกในศตวรรษที่่� 21
เต็็มไปด้้วยการเลื่่�อนไหลเคลื่่�อนย้้ายไปมาของทุุน ผู้้�คน สิ่่�งของ ค่่านิิยม อุุดมการณ์์
วััฒนธรรม หรืือแม้้กระทั่่�งโรคระบาด การเคลื่่�อนย้้ายไม่่ได้้จำกััดแค่่การเดิินทาง
ของผู้้�อพยพ แรงงานข้้ามชาติิ คนเร่่ร่่อนพเนจรอีีกต่่อไป การเคลื่่�อนย้้ายยัังเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในชีีวิิตประจำวััน ผู้้�คนจำนวนมากเดิินทางโดยอาศััยรถยนต์์ส่่วนตััว หรืือ
ระบบขนส่่งมวลชนรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อไปทำงาน หลายคนพััฒนาทัักษะการเดิิน
อย่่างคล่่องแคล่่วบนบาทวิิถีีพร้้อม ๆ กัับก้้มหน้้าจัับจ้้องโทรศััพท์์สมาร์์ทโฟนในมืือ
ไปด้้วย ในขณะที่่อีี� กหลายคนต้้องทำงานและเรีียนหนัังสืือโดยเคลื่่อ� นย้้ายสลัับไปมา
ระหว่่างสภาพแวดล้้อมออนไลน์์และออฟไลน์์อยู่่�ตลอดเวลา
การเปลี่่ย� นแปลงเหล่่านี้้�ทำให้้เกิิดกระแสจุุดเปลี่่ย� นเคลื่่อ� นย้้าย (Mobility
Turn) หรืือกระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายใหม่่ (New Mobility Paradigm) แทนที่่�
มุุมมองการเคลื่่�อนย้้ายแบบเดิิมที่่�มัักจำกััดแค่่เพีียงการเดิินทางข้้ามพรมแดน
ในเชิิงกายภาพ และสนใจเพีียงจุุดเริ่่ม� ต้้นและจุุดหมายปลายทางของการเคลื่่อ� นย้้าย
เชิิงกายภาพเท่่านั้้�น มุุมมองใหม่่ของการเคลื่่�อนย้้ายเริ่่�มให้้ความสำคััญในประเด็็น
“สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างทาง” (Sheller & Urry, 2006) เกิิดมโนทััศน์์ใหม่่ ๆ
เพื่่อ� อธิิบายการเคลื่่อ� นย้้ายของผู้้ค� นในแง่่มุมุ ที่่ห� ลากหลายขึ้้น� เช่่น การไม่่เคลื่่อ� นย้้าย
(Immobility) (Cresswell, 2010) โครงสร้้างพื้้�นฐาน (Infrastructure) (Larkin,
2013) วััตถุุภาวะ (Materiality) (Miller, 2005) เทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital
Technologies) (Pink et al., 2016) พื้้�นที่่� (Space & Place) (Gupta & Ferguson,
1992) เป็็นต้้น
ปรากฏการณ์์หนึ่่�งที่่�สะท้้อนภาพและสััมพัันธ์์กัับการเคลื่่�อนย้้ายในสัังคม
ร่่วมสมััย คืือกิิจกรรมการเคลื่่�อนไหว (Activism) ทางการเมืืองที่่�เกิิดขึ้้�นท่่ามกลาง
การเติิบโตของเทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััลและเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ผ่่านการ
ใช้้เครื่่�องมืือสื่่�อสารใหม่่ ๆ แบบพกพา คอมพิิวเตอร์์ และเทคโนโลยีีเครืือข่่าย
สิ่่�งเหล่่านี้้�กำลัังมีีบทบาทสำคััญในการเสริิมพลัังขัับเคลื่่�อนทางสัังคมและหนุุนเสริิม
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การต่่อต้้าน/ต่่อรองทางการเมืืองในหลายภููมิิภาคทั่่�วโลก เกิิดแนวโน้้มความคิิดที่่�ว่่า
เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารดิิจิทัิ ลั เข้้ามาช่่วยก้้าวข้้ามปััญหาของสื่่อ� มวลชนกระแสหลัักไปสู่่�
การใช้้พื้้นที่
� อ่� อนไลน์์เปิิดการมีีส่่วนร่ว่ มทางการเมืือง ผลัักดัันกลุ่่�มทางการเมืืองต่่าง ๆ
ให้้ออกไปสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง เช่่น การเคลื่่�อนไหวอาหรัับสปริิงในปีี ค.ศ. 2011
(Howard & Hussain, 2013) ไปจนถึึงขบวนการปฏิิวัติั ร่ิ ม่ ในฮ่่องกงในปีี ค.ศ. 2014
(Kaiman, 2014) และการประท้้วงในประเทศไทยในปััจจุุบััน (สุุรััชนีี ศรีีใย, 2563)
รวมถึึงการเคลื่่�อนไหวเชิิงประเด็็นสัังคมต่่าง ๆ เช่่น การเคลื่่�อนไหวเรื่่�องเพศ
(Zacchia, Carsi & Botti, 2019)
	ยุุคเริ่่�มแรกหลัังการปฏิิวััติิเทคโนโลยีีดิิจิิทััล เทคโนโลยีีมีีบทบาทอย่่างยิ่่�ง
ในการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง จนถึึงกัับมีีการกล่่าวว่่า การศึึกษาทำความเข้้าใจ
ประชาธิิปไตย แทบจะเป็็นไปไม่่ได้้เลย หากละเลยบทบาทของเทคโนโลยีีสารสนเทศไป
(McAdam et al., 1996) แต่่ศักั ยภาพของเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ในการปฏิิวัติั ทิ างการเมืือง
ยัั ง คงเป็็ นที่่� ถ กเถีี ย ง นัั ก วิิ ช าการบางกลุ่่�มมีีแนวโน้้ ม วาดภาพเชิิ ง ยููโทเปีี ย ว่่ า
ความก้้ า วหน้้ า ของเทคโนโลยีีและการสื่่� อ สารดิิ จิิ ทัั ล จะกลายเป็็ น โอกาสใหม่่
ในการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง การมีีส่่วนร่่วมในการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง
แบบออนไลน์์จะเป็็นพื้้�นฐานที่่�สำคััญของกระบวนการประชาธิิปไตยและทำให้้
ผู้้�คนปลดแอกจากการกดขี่่�เอารััดเอาเปรีียบได้้ (Castells,2003,P.139) ในขณะที่่�
นัักวิิชาการบางกลุ่่�มกลัับแย้้งว่่า แม้้อิินเทอร์์เน็็ตอาจช่่วยหนุุนเสริิมการเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืือง แต่่ก็็ไม่่อาจแทนที่่�การประท้้วงแบบเดิิมได้้อย่่างเบ็็ดเสร็็จ (Van De
Donk et al., 2004,P.18) การสร้้างภาพรวมทางทฤษฎีีไม่่ควรด่่วนสรุุปยกย่่อง
อิิทธิิพลของเทคโนโลยีีมากจนเกิินไป ไม่่ควรมองข้้ามความซัับซ้้อนของบริิบท
ที่่� เ ฉพาะเจาะจง และละเลยเทคโนโลยีีสื่่� อ และการสื่่� อ สารแบบเดิิ ม ในนิิ เ วศ
วิิ ท ยาการสื่่� อ สารที่่� ยัั ง คงมีีบทบาทสำคัั ญ ในการหนุุ น เสริิ ม หรืือขัั ด ขวาง
การเคลื่่อ� นไหวทางการเมืือง กล่่าวคืือ ความสำเร็็จของการเคลื่่อ� นไหวทางการเมืือง
แบบออนไลน์์ยัังคงขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยหลายประการ จำเป็็นต้้องดำเนิินควบคู่่�ไปกัับ
สื่่อ� ดั้้ง� เดิิมและกิิจกรรมการเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองแบบออฟไลน์์ที่มีี่� ประสิิทธิิภาพด้้วย
(Gagliardone & Pohjonen, 2016,P.25)
ในขณะที่่�ปรากฏการณ์์การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองที่่�เกิิดขึ้้�นท่่ามกลาง
การเติิบโตของเทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััลและเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ยัังคงมีี
อีีกหลายประเด็็ นที่่� ต้้ อ งขบคิิ ด ทบทวนเพิ่่� ม เติิ ม ปรากฎการณ์์ นี้้� ยัั ง ได้้ ส ะท้้ อ น
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ความหลากหลายของการเคลื่่�อนย้้ายในโลกปััจจุุบัันอีีกด้้วย สัังคมได้้เห็็นว่่าพื้้�นที่่�
ที่่�หลากหลายสามารถเชื่่�อมต่่อกัันได้้ด้้วยเทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััล เส้้นแบ่่ง
พรมแดนทางภููมิิศาสตร์์ดููเหมืือนจะสลายไป เกิิดการขีีดเส้้นพรมแดนขึ้้�นใหม่่
สร้้างพื้้�นที่ซึ่่� ง่� ผู้้ค� นที่่อ� ยู่่�คนละตำแหน่่งแห่่งที่่ท� างภููมิิศาสตร์์แต่่มีีสำนึึกทางอุุดมการณ์์
ร่่วมกัันมาปรากฎตััวอยู่่�ร่่วมกัันในชุุมชนออนไลน์์ อุุดมการณ์์ที่่�เติิบโตในซีีกโลกหนึ่่�ง
ได้้เคลื่่อ� นย้้ายไปส่่งผลกระทบและสร้้างสำนึึกร่่วมในอีีกซีีกโลก ผู้้ค� นที่่ต้� อ้ งการสร้้าง
การเปลี่่�ยนแปลงยัังได้้เคลื่่�อนย้้ายผ่่านสภาพแวดล้้อมทางวััตถุุและสภาพแวดล้้อม
ออนไลน์์ที่่�หลากหลาย
การทำความเข้้าใจปรากฏการณ์์การเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองแบบออนไลน์์
ด้้วยกระบวนทััศน์์แบบใหม่่เกี่่�ยวกัับการเคลื่่�อนย้้าย น่่าจะช่่วยเผยให้้เห็็นความ
เป็็นไปได้้ใหม่่ ๆ ทั้้�งในเชิิงประเด็็น กรอบแนวคิิด และวิิธีีวิิทยา เป็็นการเปิิดประตููสู่่�
การทำความเข้้าใจความสลัับซัับซ้้อนของกิิจกรรมการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง
ในโลกร่่วมสมััยได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น บทความวิิชาการจึึงมุ่่�งสร้้างข้้อถกเถีียงทางทฤษฎีี
โดยการศึึกษาเอกสาร ได้้แก่่ หนัังสืือ ตำรา งานวิิจััย บทความวิิชาการ และข่่าวสาร
ที่่เ� กี่่ย� วกัับการเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองดิิจิทัิ ลั และมโนทััศน์์ที่ส่� ำคััญของกระบวนทััศน์์
การเคลื่่อ� นย้้ายใหม่่ โดยกำหนดวััตถุุประสงค์์ไว้้สองประการ ประการแรกเพื่่อ� ทบทวน
ข้้อถกเถีียงทางสัังคมศาสตร์์ - มนุุษยศาสตร์์เกี่่�ยวกัับการศึึกษาการเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืืองในยุุคดิิจิิทััล และประการที่่�สองเพื่่�อเสนอความเป็็นไปได้้ที่่�จะประยุุกต์์
ใช้้กระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายใหม่่ในการศึึกษาการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง
ในยุุคดิิจิิทััล
	สำหรัั บ เนื้้� อ หาบทความนั้้� น แบ่่ ง เป็็ นส องส่่ วน ตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข อง
บทความ ส่่วนที่่� 1 การเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองในยุุคดิิจิทัิ ลั นำเสนอข้้อถกเถีียงต่่าง ๆ
ในทางสัังคมศาสตร์์ - มนุุษยศาสตร์์เกี่่ย� วกัับการศึึกษากิิจกรรมเคลื่่อ� นไหวทางการเมืือง
ในยุุคดิิจิิทััล 3 ประเด็็น ได้้แก่่ 1) ความเป็็นกรณีีเฉพาะ (Particularity) หรืือ
การก้้าวพ้้นการด่่วนสรุปุ การเคลื่่อ� นไหวดิิจิทัิ ลั ด้้วยคำอธิิบายภาพรวมแบบตะวัันตก
(Non Euro - American Centric) 2) บริิบทของการใช้้สื่่�อ (Context) หรืือการให้้
ความสำคััญกัับการศึึกษาที่่�ไม่่เน้้นสื่่�อเป็็นศููนย์์กลาง (Non - Media Centric) และ
3) สารพััดสื่่�อหลากหลาย (Polymedia) หรืือการให้้ความสำคััญกัับนิิเวศวิิทยาสื่่�อ
ที่่�หลากหลายในการเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองที่่�นอกเหนืือจากอิินเทอร์์เน็็ต (Non Internet Centric)
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ส่่วนที่่� 2 กระบวนทััศน์์การเคลื่่อ� นย้้ายใหม่่กับั การวิิจัยั การเคลื่่อ� นไหวดิิจิทัิ ลั
นำเสนอความเป็็ น ไปได้้ ใ นเชิิ ง ประเด็็ น การศึึกษาและในเชิิ ง วิิ ธีี วิิ ท ยา
ที่่� จ ะประยุุ ก ต์์ ก ระบวนทัั ศ น์์ ก ารเคลื่่� อ นย้้ า ยใหม่่ เพื่่� อ ใช้้ ศึึ กษากิิ จ กรรมการ
เคลื่่�อนไหวทางการเมืืองในยุุคดิิจิิทััล 4 ประเด็็น ได้้แก่่ 1) ประเด็็นศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
การก่่อตััวของพื้้�นที่่�รููปแบบใหม่่และการมาปรากฏตััวร่่วมกัันของผู้้�คนในพื้้�นที่่�
ที่่สั� มั พัันธ์กั์ บั เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารดิิจิทัิ ลั 2) ประเด็็นเกี่่ย� วกัับโครงสร้้างพื้้�นฐานและ
วััตถุุภาวะที่่ช่� ว่ ยหนุุนเสริิมและขััดขวางการเคลื่่อ� นย้้าย 3) ประเด็็นเกี่่ย� วกัับความเป็็น
การเมืืองของการเคลื่่อ� นย้้าย และ 4) ประเด็็นเกี่่ย� วกัับวิิธีีวิิทยาในการศึึกษากิิจกรรม
การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองยุุคดิิจิิทััล ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองในยุุคดิิจิิทััล
	ดููเหมืือนว่่าความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีการสื่่�อสารและสารสนเทศ
ได้้สร้้างโอกาสใหม่่ในการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง ทำให้้เกิิดการพยายามศึึกษา
เพื่่�อทำความเข้้าใจว่่า การเคลื่่�อนไหวออนไลน์์รููปแบบใหม่่ผลัักดัันผู้้�คนให้้ออกมา
สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืืองและสัังคมอย่่างไร ก่่อให้้เกิิดผลกระทบใดบ้้าง
และในแต่่ละบริิบทมีีความจำเพาะเจาะจงที่่�แตกต่่างไปอย่่างไร งานศึึกษาหลายชิ้้�น
ได้้สร้า้ งข้้อถกเถียี งหลากหลาย บทความนี้้�จะหยิิบยกมา 3 ประเด็็น ได้้แก่่ 1) ความเป็็น
กรณีีเฉพาะ 2) บริิบทของการใช้้สื่่�อ และ 3) สารพััดสื่่�อหลากหลาย ดัังนี้้�
ความเป็็นกรณีีเฉพาะ (Particularity) : ก้้าวพ้้นศููนย์์กลางตะวัันตก
(Non Euro - American Centric)
	มีีหลายคำศัั พ ท์์ ที่่� นัั ก วิิ ช าการเสนอเพื่่� อ เรีียกกิิ จ กรรมการเคลื่่� อ นไหว
(Activism) ที่่�ใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิิทััล เช่่น เคลื่่�อนไหวผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต
(Internet Activism) (Kang, 2017) การเคลื่่�อนไหวดิิจิิทััล (Digital Activism)
(Khalil, 2011) การเคลื่่อ� นไหวออนไลน์์ (Online Activism) การเคลื่่อ� นไหวไซเบอร์์
(Cyber Activism) (Mccaughey & Ayers, 2003) การเคลื่่�อนไหวผ่่านเว็็บ (Web
Activism) (Dartnell, 2006) โดยรวมแล้้วคำเหล่่านี้้�หมายถึึง การใช้้เทคโนโลยีี
การสื่่�อสารดิิจิิทััลในการระดมสรรพกำลัังเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงในปริิมณฑล
ทางสัังคมและการเมืือง
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แม้้การเคลื่่อ� นไหวจะเป็็นสิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น� มานานแล้้วในประวััติศิ าสตร์์การต่่อสู้้�
ของผู้้�คน ไม่่ได้้เป็็นผลโดยตรงจากเทคโนโลยีี แต่่ก็็ยากที่่�จะปฏิิเสธว่่าเทคโนโลยีี
ได้้สร้้างทิิศทางและโฉมหน้้าใหม่่ให้้แก่่การเคลื่่�อนไหว หลายทััศนะจากตะวัันตก
ต่่างยกย่่องว่่าอิินเทอร์์เน็็ตจะเป็็นรากฐานใหม่่ของประชาธิิปไตย เช่่น จอห์์น บาร์์โลว์์
(John P. Barlow) ผู้้�ก่อ่ ตั้้ง� “Electronic Frontier Foundation” ประกาศในแง่่ดีีว่า่
อิินเทอร์์เน็็ตจะเป็็นพื้้�นที่่�เสรีี ปราศจากการควบคุุมเฝ้้าระวััง ผู้้�คนจะแสดงความคิิด
ได้้โดยไม่่ต้อ้ งหวาดกลััว (อ้้างใน Srinivasan & Fish, 2017,P.1) ข้้อดีีหลายประการ
ของอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ได้้ถููกกล่่าวขาน อาทิิ อิินเทอร์์เน็็ต ไม่่ เ พีียงแต่่ เ ป็็ น เครืือข่่ า ย
สายสััญญาณ แต่่ยังั เป็็นเครืือข่่ายของผู้้ค� น (Gurak & Logie, 2003,P. 25) อิินเทอร์์เน็็ต
สามารถเชื่่อ� มโยงผู้้ค� นและสร้้างชุุมชนของคนที่่สน
� ใจประเด็็นเดีียวกััน เกิิดเครืือข่่าย
ของผู้้เ� คลื่่อ� นไหวในประเด็็นเดีียวกัันที่ข่� ยายไปในระดัับนานาชาติิ (Gurak & Logie,
2003,P. 43 - 44) อิินเทอร์์เน็็ตก่่อให้้เกิิดการถกเถีียงทางการเมืืองอย่่างไม่่เป็็นทางการ
และเอื้้�อให้้นัักเคลื่่�อนไหวหลีีกหนีีจากการควบคุุมและการเซ็็นเซอร์์ได้้ (Dahlberg
2004,P. 35) ให้้พื้้นที่
� ก่� ารสื่่อ� สารเชิิงทางเลืือกในบริิบทที่่สื่� อ่� กระแสหลัักต่่างบกพร่่อง
หรืือเพิิกเฉยต่่อเสีียงของผู้้�คน (Waltz, 2005,P. 27 - 28) อีีกทั้้�งยัังมีีประสิิทธิิภาพ
รวดเร็็ว เข้้าถึึงง่่าย ทำให้้นักั เคลื่่อ� นไหวสามารถสื่่อ� สารได้้ทุกุ ที่่ทุ� กุ เวลา (Mccaughey
& Ayers, 2003,P. 281)
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาในบริิบทนอกโลกตะวัันตกแล้้ว อิิทธิิพลของ
เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารสมััยใหม่่ในการผลัักดัันให้้ผู้ค้� นลุุกขึ้้น� มามีีส่่วนร่ว่ มทางการเมืือง
มากขึ้้�นนั้้�น ยัังเป็็นประเด็็นถกเถีียง มีีข้้อโต้้แย้้งว่่าเทคโนโลยีีก็็อาจถููกจำกััดภายใต้้
เงื่่�อนไขเชิิงสถาบัันและความสััมพัันธ์์เชิิงอำนาจเช่่นกััน ไม่่ใช่่ทุุกคนที่่�จะมีีโอกาส
เข้้าถึึงหรืือเป็็นเจ้้าของเทคโนโลยีีการสื่่อ� สารดิิจิทัิ ลั ได้้ และถึึงแม้้จะเข้้าถึึงได้้ ก็็อาจไม่่ได้้
นำไปใช้้เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ทางการเมืือง (Mutsvairo, 2016,P. 13) และถึึงแม้้จะมีีการ
ใช้้เทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััลเพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง นัักเคลื่่�อนไหว
ที่่ท้� า้ ทายรััฐบาลก็็อาจถููกคุุกคามและจัับกุุมได้้ง่า่ ยเช่่นกันั (Lipin & Haghjoo, 2020,
June 27; Shih, 2019, July 29)
ในทำนองเดีียวกััน ผลสััมฤทธิ์์�ของการเคลื่่�อนไหวดิิจิิทััลที่่�จะสร้้างการ
เปลี่่�ยนแปลงก็็ถููกตั้้�งคำถามด้้วยเช่่นกััน แม้้ดููเหมืือนว่่าการเคลื่่�อนไหวเปลี่่�ยนแปลง
ในปััจจุุบันั แทบจะเป็็นไปไม่่ได้้หากปราศจากการเคลื่่อ� นไหวออนไลน์์ แต่่ในอีีกหลาย
กรณีีชี้้�ให้้เห็็นว่่า การเคลื่่�อนไหวออนไลน์์มิิได้้ดำเนิินไปอย่่างราบรื่่�นหรืือทรงพลััง
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เสมอไป ผลสััมฤทธิ์์ที่� เ่� กิิดขึ้้นมิ
� ไิ ด้้ขึ้้น� อยู่่�กัับเทคโนโลยีีการสื่่อ� สารดิิจิทัิ ลั เพีียงอย่่างเดีียว
ในประเทศแถบแอฟริิกาที่่�ปกครองโดยระบอบเผด็็จการและผู้้�คนส่่วนใหญ่่ยััง
เข้้าถึึงไม่่อิินเทอร์์เน็็ต เทคโนโลยีีอาจช่่วยหนุุนเสริิม แต่่ไม่่อาจแทนที่่�การประท้้วง
แบบเดิิมได้้ แม้้กระทั่่�งเหตุุการณ์์อาหรัับสปริิงที่่ไ� ด้้รับั การกล่่าวขานว่่าเป็็นการปฏิิวัติั ิ
2.0 แต่่เมื่่�อนำเหตุุการณ์์อาหรัับสปริิงมาทบทวนใหม่่ กลัับพบแง่่มุุมว่่า เคลื่่�อนไหว
ออนไลน์์ในเหตุุการณ์์อาหรัับสปริิงจะประสบความสำเร็็จได้้ต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััย
หลายประการและต้้องดำเนิินควบคู่่�ไปกัับการเคลื่่อ� นไหวออฟไลน์์ ที่่จ� ริิงแล้้วรัฐั บาล
ไม่่ได้้สนใจเสีียงในอิินเทอร์์เน็็ตนััก นัักเคลื่่อ� นไหวอาจไม่่ประสบผลสำเร็็จเลยด้้วยซ้้ำ
หากไม่่ออกไปบนท้้องถนน (Mutsvairo, 2016,P.11) ส่่วนในประเทศไทย แม้้มีีการ
ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอย่่างแพร่่หลายเพื่่�อระดมกำลัังต่่อต้้านรััฐบาล แต่่การเคลื่่�อนไหว
จากผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตที่่�ดููทรงพลััง เริ่่�มค้้นพบอุุปสรรคมากขึ้้�น นัักเคลื่่�อนไหวจำนวน
มากถููกจัับกุุม และรััฐบาลก็็สามารถใช้้การปฏิิบััติิการข่่าวสาร (Information
Operations - IO) ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตรบกวนการเคลื่่�อนไหวของกลุ่่�มผู้้�ต่่อต้้าน
(ขจรฤทธิ์์� นิิลกํําแหง, 2559,P. 75 - 76)
แม้้กระทั่่�งโลกตะวัันตกอย่่างสหรััฐอเมริิกาและอัังกฤษก็็เช่่นกััน นัับแต่่ปีี
ค.ศ.2016 ท่่ามกลางกระแสขััดแย้้งทางการเมืืองจากการที่่�สหราชอาณาจัักร
ต้้องการถอนตััวจากสหภาพยุุโรป และการขึ้้�นเป็็นประธานาธิิบดีีของโดนััลด์์ ทรััมป์์
ในสหรััฐอเมริิกา สัังคมเริ่่�มตระหนัักว่่าสื่่�อสัังคมออนไลน์์เชิิงพาณิิชย์์ที่่�มีีนายทุุน
เอกชนเป็็นเจ้้าของ เช่่น เฟซบุ๊๊�ก ทวิิตเตอร์์ ไม่่ได้้เป็็นพื้้�นที่่�แห่่งยููโทเปีีย หากแต่่เป็็น
พื้้�นที่่�ซึ่่�งถููกควบคุุมโดยกลไกของอััลกอริิทึึม อััลกอริิทึึมไม่่ได้้มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบ
ความถููกต้้องของข้้อมููล แต่่ทำหน้้าที่่เ� รีียนรู้้ค� วามพึึงพอใจของผู้้ใ� ช้้ และคััดสรรเนื้้�อหาที่่�
ตอบสนองความพึึงพอใจของผู้้ใ� ช้้ นัักวิิชาการเริ่่ม� กัังวลว่่า กลไกนี้้�อาจเป็็นตัวั กลางบ่่อน
เซาะประชาธิิปไตย เผยแพร่่ข่า่ วลวง สร้้างความเกลีียดชััง การแบ่่งแยกทางความคิิด
และทำให้้การถกเถีียงตั้้�งอยู่่�บนอารมณ์์เหนืือข้้อเท็็จจริิง (Oliver, 2020; Bessi &
Ferrara, 2016)
	นอกจากนี้้� บทบาทของเทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััลที่่�จะเป็็นทางเลืือก
ในเชิิงวารศาสตร์์ก็็ถููกตั้้�งคำถาม ในขณะที่่�สื่่�อมวลชนดั้้�งเดิิมอยู่่�ภายใต้้การควบคุุม
ของรััฐและทุุน เทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััลอาจได้้รัับยกย่่องว่่าจะกลายเป็็นพื้้�นที่่�
การสื่่อ� สารทางเลืือกของนัักเคลื่่อ� นไหว แต่่ในหลายกรณีี นัักวารสารศาสตร์์ทางเลืือก
เช่่น นัักข่่าวพลเมืือง ก็็เริ่่�มถููกตั้้�งคำถามเกี่่�ยวกัับความเป็็นมืืออาชีีพ ความน่่าเชื่่�อถืือ
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และความเป็็นกลาง เนื้้�อหาข่่าวสารที่่�นำเสนออาจไม่่ได้้มาจากมุุมมองทางเลืือก
อย่่างแท้้จริิง แต่่เป็็นเพีียงการผลิิตซ้้ำเนื้้�อหาข่่าวจากสื่่อ� มวลชนดั้้�งเดิิมและเสีียงของ
อภิิสิทิ ธิ์์ชน
� ไม่่ใช่่นักั ข่่าวพลเมืืองทุุกคนที่่ห� นุุนเสริิมการเปลี่่ย� นแปลง นัักข่่าวบางคน
อาจใช้้เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารดิิจิทัิ ลั เพีียงเพื่่อ� ธำรงโครงสร้้างทางสัังคมแบบเดิิมเท่่านั้้�น
(Curran et al., 2013)
	ข้้ อ ถกเถีี ย งต่่ า ง ๆ ที่่� ห ยิิ บ ยกขึ้้� น มาเหล่่ า นี้้� ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ นว่่ า เทคโนโลยีี
การสื่่� อ สารดิิ จิิ ทัั ล มีีบทบาทสำคัั ญ ในการเปลี่่� ย นแปลงทิิ ศ ทางการเคลื่่� อ นไหว
ทางสัังคมการเมืือง แต่่ในแง่่ของผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น เป็็นสิ่่�งที่่�จำต้้องพิิจารณาเป็็น
กรณีีไป ไม่่อาจสร้้างข้้อสรุุปอย่่างเป็็นเนื้้�อเดีียวกัันในทุุกบริิบทได้้ว่า่ การเคลื่่อ� นไหวดิิจิทัิ ลั
จะนำไปสู่่�ความสำเร็็จหรืือล้้มเหลว และยิ่่�งไม่่อาจด่่วนสรุุปในเชิิงยููโทเปีียหรืือ
ดิิสโทเปีียได้้ว่า่ เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั จะนำไปสู่่�การหนุุนสร้า้ งหรืือทำลายล้้างประชาธิิปไตย
การเคลื่่�อนไหวดิิจิิทััลแต่่ละครั้้�งดำรงอยู่่�ในบริิบทางสัังคม วััฒนธรรม การเมืืองที่่�มีี
ความเป็็นกรณีีเฉพาะ ประสบกัับเงื่่�อนไขเชิิงสถาบัันและความสััมพัันธ์์เชิิงอำนาจ
ซึ่่�งไม่่เหมืือนกััน นำไปสู่่�ผลสรุุปที่่�แตกต่่างกััน ดัังนั้้�น หน้้าที่่�ของผู้้�ศึึกษาจึึงไม่่ใช่่การ
อธิิบายภาพรวมของปรากฏการณ์์ตามแนวทฤษฎีีตะวัันตก แต่่ควรจะต้้องชี้้�ให้้เห็็น
ความจำเพาะเจาะจงเหล่่านี้้� เพื่่�อจะสร้้างทฤษฎีีเฉพาะในการทำความเข้้าใจ
ปรากฏการณ์์ในแต่่ละบริิบทได้้อย่่างถ่่องแท้้
บริิบทของการใช้้สื่่�อ (Context) : ก้้าวข้้ามแนวคิิดสื่่�อเป็็นศููนย์์กลาง
(Non - Media Centric)
ในสาขาวิิชาการสื่่อ� สารศึึกษา มีีแนวทางการศึึกษาที่่เ� ห็็นว่า่ การใช้้งานสื่่อ�
ที่่�ไม่่อาจแยกขาดจากบริิบทแวดล้้อมได้้ เรีียกแนวทางนี้้�ว่่าการศึึกษาที่่�ไม่่เน้้นสื่่�อ
เป็็นศููนย์์กลาง (Non - Media Centric) แนวทางนี้้�เห็็นปััญหาว่่า การเน้้นย้้ำให้้สื่่�อ
เป็็นหััวใจสำคััญของการศึึกษาอาจทำให้้ผู้้�วิิจััยละเลยว่่า สื่่�อเป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของ
สภาพแวดล้้อมและเป็็นหนึ่่�งในชุุดความสััมพัันธ์์ที่่�กว้้างกว่่านั้้�น (Pink et al., 2016)
นัักวิิชาการด้้านสื่่�อ เช่่น เดวิิด มอร์์เลย์์ (David Morley) ชี้้�ว่่า การจะทำความเข้้าใจ
เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารได้้อย่่างครอบคลุุม จำเป็็นจะต้้องให้้ความสำคััญกัับบริิบททาง
สัังคมเศรษฐกิิจการเมืือง และวััฒนธรรมที่่ก� ว้้างขึ้้น� และรวมถึึงการให้้ความสำคััญกัับ
แง่่มุุมของวััตถุุภาวะและโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้วย (Morley, 2017,P. 26) เช่่นเดีียว
กัับพิิงค์์และคณะ กล่่าวถึึงคุุณููปการของการศึึกษาแบบไม่่เน้้นสื่อ่� เป็็นศููนย์ก์ ลางนี้้�ไว้้ว่า่
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การจะเข้้าใจว่่าสื่่อ� เป็็นส่วน
่ หนึ่่ง� ในชีีวิติ ประจำวัันของผู้้ค� นอย่่างไรนั้้�น ผู้้�ศึึกษาจำเป็็น
ต้้องเข้้าใจโลกและชีีวิิตของผู้้�คนในแง่่มุุมอื่่�น ๆ ด้้วย โดยอาจจะต้้องสนใจพื้้�นที่่�ที่่�สื่่�อ
ถููกใช้้มากกว่่าจะสนใจการใช้้สื่่�อโดยเฉพาะ อีีกนััยหนึ่่�งเป็็นการเข้้าถึึงประเด็็นวิิจััย
โดยทางอ้้อม ผ่่านสิ่่�งที่่มีี� ความเกี่่ย� วข้้องโดยพื้้�นฐานกัับหััวข้อ้ ที่่ผู้� วิ้� จัิ ยั ศึึกษา ซึ่่ง� จะทำให้้
ผู้้�วิิจััยสามารถได้้ข้้อมููลเชิิงลึึกใหม่่ ๆ และส่่วนใหญ่่ข้้อมููลประเภทนี้้� มัักไม่่อาจได้้มา
ด้้วยวิิธีีการสำรวจหรืือสััมภาษณ์์ (Pink et al., 2016,P. 10)
	ส่่วนการศึึกษาเทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััลนั้้�น พิิงค์์ชี้้�ว่่า ผู้้�วิิจััยไม่่จำเป็็น
จะต้้องยึึดถืือมุุมมองแบบดิิจิิทััลเป็็นศููนย์์กลาง (Non - Digital - Centric) และ
ไม่่จำเป็็นว่า่ การวิิจัยั จะต้้องใช้้เทคนิิคดิิจิทัิ ลั เป็็นเครื่่อ� งมืือวิิจัยั เสมอไป (Pink et al.,
2016: 10) แต่่ควรเข้้าใจว่่า “ดิิจิิทััล” เป็็นส่่วนหนึ่่�งของบริิบทที่่�กว้้างกว่่า ซึ่่�งรวมถึึง
สภาพแวดล้้อมแบบออฟไลน์์ด้้วย (Pink et al., 2016,P. 11)
ด้้วยหลัักการนี้้� จะช่่วยให้้การศึึกษาการเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองของ
ผู้้�คนในยุุคดิิจิิทััลข้้ามพ้้นแนวคิิดที่่�เน้้นย้้ำอิิทธิิพลของเทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััล
ถอยห่่างจากมุุมมองที่่ย� กย่่องอิินเทอร์์เน็็ตและสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ว่า่ เป็็นเงื่อ่� นไขหลััก
ที่่�ปฏิิวััติิการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง ที่่�มองเทคโนโลยีีมีีความเป็็นเอกเทศ มีีอำนาจ
และพลัั ง ในตัั ว เอง (Autonomous Technology) สามารถกำหนดทิิ ศ ทาง
การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองให้้เป็็นไปในรููปแบบใดก็็ได้้ การทำความเข้้าใจว่่า
“ดิิจิิทััล” เป็็นส่่วนหนึ่่�งของบริิบทที่่�กว้้างกว่่า จะช่่วยให้้มองเห็็นว่่าเทคโนโลยีี
การสื่่�อสารดิิจิิทััลเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความสััมพัันธ์์ที่่�ผู้้�คน สถาบััน และเทคโนโลยีี
ตลอดจนเครืือข่่ายและพื้้�นที่่�แบบออฟไลน์์มาดำรงอยู่่�ด้้วยกััน และแสดงบทบาท
กำหนดความเป็็นไปได้้ในการเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองร่่วมกััน
	ตััวอย่่างสำหรัับมุุมมองนี้้�เห็็นได้้จากการศึึกษาการเคลื่่�อนไหวในประเด็็น
หลากหลายในพื้้�นที่ต่่� า่ ง ๆ ในหนัังสืือรวมบทความของราเมช ศรีีนิิวาสาน (Ramesh
Srinivasan) และอดััม ฟิิช (Adam Fish) เผยให้้เห็็นว่่า อิินเทอร์์เน็็ตไม่่ได้้ล่่องลอย
อย่่างเป็็นอิิสระและแยกขาดจากผู้้�คน พื้้�นที่่� กฎหมาย และสิ่่�งแวดล้้อม ก่่อนหน้้านี้้�
ในความพยายามเคลื่่อ� นไหวเพื่่อ� สร้้างการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตในชุุมชนพื้้�นเมืืองต่่าง ๆ
พบว่่า ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ได้้เป็็นเนื้้�อเดีียวกััน เพราะชุุมชนพื้้�นเมืืองแต่่ละแห่่ง
ต่่างรัับเทคโนโลยีีมาใช้้โดยสอดคล้้องกัับระบบความเชื่่อ� อาชีพี และสภาพแวดล้้อม
ของชุุมชนที่่แ� ตกต่่างกััน เช่่น ชุุมชนพื้้�นเมืืองในปาปััวนิวกิ
ิ นีีมีี
ิ วิิถีชีี วิี ติ กัับการจัับสััตว์์น้้ำ
ในแม่่น้้ำ ผู้้�คนแทบจะไม่่ได้้ใช้้โทรศััพท์์เพื่่�อติิดต่่อสื่่�อสารหรืือท่่องอิินเทอร์์เน็็ต
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แต่่ ส่่ วน ใหญ่่ ก ลัั บ ใช้้ เ ป็็ น เครื่่� อ งมืือให้้ แ สงสว่่ า งเพื่่� อ หาสัั ต ว์์ น้้ ำในเวลากลางคืืน
การใช้้อย่่างพลิิกแพลงนี้้�สะท้้อนว่่าผู้้�คนนอกโลกตะวัันตกไม่่ได้้รัับเอาเทคโนโลยีี
อิินเทอร์์เน็็ตมาใช้้อย่่างเชื่่�องเชื่่�อและเดิินตามรอยตะวัันตกเท่่านั้้�น (Srinivasan &
Fish, 2017,P.25-47) หรืือแม้้กระทั่่�งการเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองของกลุ่่�มแฮกเกอร์์
(Hacktivists) แม้้อินิ เทอร์์เน็็ตช่่วยหนุุนสร้า้ งการเคลื่่อ� นไหวในประเด็็นอินิ เทอร์์เน็็ต
และการเข้้าถึึงแบบเสรีี เช่่น เว็็บไซต์์ Sci - Hub ที่่�นำบทความและหนัังสืือวิิชาการ
ที่่�ถููกจำกััดการเข้้าถึึงมาเผยแพร่่ให้้ผู้้�คนเข้้าถึึงได้้อย่่างเสรีีโดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย และ
เว็็บไซต์์ WikiLeaks ที่่�เปิิดโปงข้้อมููลที่่�องค์์กรและรััฐบาลเฝ้้าระวัังหรืือละเมิิด
ความเป็็นส่วนตั
่ วั ผู้้ใ� ช้้งาน แต่่การเคลื่่อ� นไหวเหล่่านี้้�ก็ยั็ งั ต้้องเผชิิญกัับระบบกฎหมาย
และปฏิิบััติิการเชิิงนโยบายของรััฐที่่�กลายเป็็นอุุปสรรคจนเว็็บไซต์์ต้้องปิิดตััวและ
นัักเคลื่่อ� นไหวถููกดำเนิินคดีี (Srinivasan & Fish, 2017,P. 48-72) สื่่อ� ดิิจิทัิ ลั จึึงไม่่อาจ
ตััดขาดจากบริิบทที่่�กว้้างกว่่าของการใช้้สื่่�อ ไม่่ว่่าจะเป็็นบริิบทระดัับมหภาค เช่่น
ระบบกฎหมาย ระบบเศรษฐกิิจ และบริิบทระดัับจุุลภาค เช่่น ปฏิิบััติิการใน
ชีีวิิตประจำวััน ยุุทธวิิธีีพลิิกแพลงของผู้้�คน
2. กระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายใหม่่กัับการวิิจััยการเคลื่่�อนไหวดิิจิิทััล
โลกทั้้�งใบเต็็มไปด้้วยเคลื่่อ� นย้้ายตลอดเวลา หลายประเด็็นถกเถียี งในสัังคม
ล้้วนแต่่เกี่่�ยวข้้องกัับการเคลื่่�อนย้้าย เช่่น การก่่อการร้้าย ปััญหาจราจร มลพิิษทาง
อากาศ ไฟป่่า การถาโถมของข้้อมููลในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ข่่าวปลอม ความขััดแย้้ง
ทางการเมืือง การระบาดของโรค และมาตรการการควบคุุมโรคระบาด เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
ได้้รับั การพััฒนาเพื่่อ� หนุุนเสริิมการเคลื่่อ� นย้้ายของผู้้ค� น ไปพร้้อม ๆ กัับการกลายเป็็น
ข้้ อ จำกัั ด ทางกฎหมายที่่� ท ำให้้ ก ารเคลื่่� อ นย้้ า ยของคนบางกลุ่่�มยุ่่�งยากยิ่่� ง ขึ้้� น
ในขณะเดีียวกัันอิินเทอร์์เน็็ตก็็ได้้เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว ทำให้้เกิิดการเคลื่่�อนย้้าย
รููปแบบใหม่่ผ่า่ นสื่่อ� ความสััมพัันธ์ท์ างสัังคมข้้องเกี่่ย� วกัับการเดิินทางและการเชื่่อ� มต่่อ
ผ่่านเครืือข่่าย ในลัักษณะที่่�ผู้้�คนสามารถปรากฏตััว (Presence) ไปพร้้อม ๆ กัับ
ไม่่ปรากฏตััว (Absence) เช่่น การประชุุม เรีียนหนัังสืือออนไลน์์ หรืือทำงานจากที่่บ้� า้ น
(Work From Home) ในช่่วงโรคระบาด
ปรากฏการณ์์เหล่่านี้้�อยู่่�นอกเหนืือความเข้้าใจการเคลื่่�อนย้้ายแบบเดิิม
ทำให้้เกิิดกระแสเคลื่่�อนไหวในสัังคมศาสตร์์ โดยเฉพาะการทลายเส้้นแบ่่งการวิิจััย
ด้้านการขนส่่งและการวิิจััยทางสัังคม นัักสัังคมศาสตร์์ได้้หวนกลัับมาทบทวน
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ข้้อจำกััดของทััศนะทางสัังคมศาสตร์์แบบเดิิม เริ่่�มจากการวิิพากษ์์ทััศนะที่่�มัักมอง
สัังคมในลัักษณะที่่�หยุุดนิ่่�งหรืือมีีเสถีียรภาพ (Social Science As Static) รวมถึึง
วิิพากษ์์แนวโน้้มการศึึกษาการเคลื่่อ� นย้้ายที่่ผ่� า่ นมา ซึ่่ง� มัักสนใจเฉพาะการเคลื่่อ� นย้้าย
ในรููปของการเคลื่่�อนย้้ายข้้ามพรมแดนทางกายภาพ ทััศนะเหล่่านี้้�มัักมองข้้าม
การเคลื่่อ� นย้้ายที่่เ� ป็็นส่วน
่ หนึ่่ง� ในชีีวิติ ประจำวัันและมีีแนวโน้้มตั้้ง� ข้้อสัันนิษิ ฐานล่่วงหน้้า
ว่่า การเคลื่่�อนย้้ายเป็็นภััยคุุกคามทำลายเสถีียรภาพของสัังคม เช่่น การอพยพทำให้้
ชุุมชนล่่มสลาย (Sheller & Urry, 2006)
กระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายใหม่่ จึึงเป็็นความต้้องการข้้ามพ้้นแง่่มุุมที่่�
มัักมองสัังคมแบบหยุุดนิ่่ง� ไร้้พลวััต ไปสู่่�การมองการเคลื่่อ� นย้้ายเป็็นส่วน
่ หนึ่่ง� ของชีวิี ติ
ทางสัังคม ไม่่ด่่วนตััดสิินการเคลื่่�อนย้้ายต่่าง ๆ ในแง่่ลบหรืือเป็็นภััยคุุกคามทำลาย
เสถีียรภาพของสัังคม แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็ไม่่ด่่วนเฉลิิมฉลองว่่าทุุกสิ่่�งในโลกสมััย
ใหม่่จะสะดวกไหลลื่่�น เพราะการเคลื่่�อนย้้ายเป็็นทรััพยากรอย่่างหนึ่่�ง ที่่�ไม่่ใช่่ทุุกคน
จะเข้้าถึึงได้้ทััดเทีียมกััน กระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายใหม่่ต้้องการก้้าวข้้ามพ้้น
มุุมมองการศึึกษาประเด็็นโลกานุุวัตั น์์แบบเดิิม ที่่มั� กั สนใจเฉพาะการเดิินทางข้้ามแดน
หรืือการย้้ า ยถิ่่� นข้้ า มแดน ไปสู่่�การสนใจภาวะไหลเลื่่� อ นที่่� มีี อย่่ า งหลากหลาย
(Sheller & Urry, 2006,P. 208-212)
	ท่่ามกลางกระแสจุุดเปลี่่�ยนเหล่่านี้้� สัังคมศาสตร์์ได้้พััฒนาทฤษฎีีใหม่่ ๆ
ที่่ต่� อ่ มาได้้เป็็นรากฐานการศึึกษาการเคลื่่อ� นย้้าย เช่่น แนวคิิดการประกอบเข้้าด้้วยกััน
และทฤษฎีีเครืือข่่ายผู้้�กระทำการ ที่่�เป็็นจุุดเปลี่่�ยนทางภววิิทยาในสาขาวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีศึึกษา ต่่อมาได้้กลายเป็็นรากฐานหนึ่่ง� ในการปรัับมุุมมองการเคลื่่อ� นย้้าย
โดยชี้้�ว่่าการเคลื่่�อนย้้ายเป็็นภาวะของการประกอบเข้้าด้้วยกััน หรืือภาวะลููกผสม
(Hybrid) เชื่่�อมโยงและขัับเคลื่่�อนด้้วยเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์และ
สิ่่�งที่่�ไม่่ใช่่มนุุษย์์ (เช่่น รถยนต์์ ป้้ายบอกทาง เสาส่่งสััญญาณ) ส่่วนแนวคิิดอื่่�น ๆ
ที่่เ� ป็็นรากฐานการศึึกษาการเคลื่่อ� นย้้ายแบบใหม่่ยังั รวมถึึงแนวคิิดเรืือนร่่าง (Body)
ที่่สน
� ใจร่่างของผู้้ค� นในฐานะที่่เ� ป็็นพาหนะของการเคลื่่อ� นย้้าย ซึ่่ง� มีีอารมณ์์และความรู้้�สึึก
แนวคิิดดังั กล่่าวกระตุ้้�นให้้ศึึกษาประสบการณ์์ของมนุุษย์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� ระหว่่างการเคลื่่อ� นย้้าย
แทนที่่�จะสนใจเพีียงแค่่ว่่าการเคลื่่�อนย้้ายนั้้�นมีีจุุดหมายปลายทางอย่่างไร
จากรากฐานทางภววิิ ท ยาว่่ า ทุุ ก สิ่่� ง ล้้ วนพัั วพัั น และการพึ่่� ง พากัั น
อย่่างใกล้้ชิิด ไม่่มีีที่่�ใดหรืือสิ่่�งใดมีีสถานะ “โดดเดี่่�ยว” โดยไม่่ยุ่่�งเกี่่�ยวกัับสิ่่�งอื่่�น
สิ่่ง� ต่่าง ๆ ล้้วนเชื่่อ� มต่่อกัับสภาพแวดล้้อมทั้้�งที่่ใ� กล้้และที่่ไ� กลออกไปโดยไม่่มีีจุดสิ้้
ุ นสุ
� ดุ
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และเปลี่่�ยนแปลงเสมอ ความเชื่่�อมโยงเหล่่านี้้�ได้้สร้้างร่่องรอยที่่�เชื้้�อเชิิญให้้นัักวิิจััย
ค้้นหาว่่า สิ่่�งต่่าง ๆ หรืือปรากฏการณ์์ต่่าง ๆ เกิิดขึ้้�นจากองค์์ประกอบที่่�หลากหลาย
อย่่างไร ปะทะและพััวพัันกัันอย่่างใกล้้ชิิดและสลัับซัับซ้้อนอย่่างไร คำตอบของ
คำถามนี้้�ไม่่สามารถคาดเดาล่่วงหน้้า จนกว่่าผู้้�วิิจััยจะทำการศึึกษาในสนามและ
อาจค้้นพบองค์์ประกอบที่่�ไม่่เคยคาดคิิดมาก่่อน ปััจจุุบััน การศึึกษาการเคลื่่�อนย้้าย
ตามกระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายใหม่่ จึึงมุ่่�งสนใจการเคลื่่�อนย้้ายของผู้้�คน สิ่่�งของ
และสิ่่ง� นามธรรม ที่่เ� กิิดขึ้้น� รอบตััว เช่่น การเดิินทางในชีีวิติ ประจำวััน การติิดต่อ่ สื่่อ� สาร
โดยพยายามอธิิ บ ายองค์์ ป ระกอบต่่ า ง ๆ ที่่� พัั วพัั นกัั บ การเคลื่่� อ นย้้ า ยหรืือ
เป็็นจุุดเชื่่�อมต่่อของการเคลื่่�อนย้้าย เช่่น เทคโนโลยีีและวััตถุุต่่าง ๆ สััญญาณ
อิินเทอร์์เน็็ต โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� รวมถึึงสิ่่�งที่่�ไม่่เคลื่่�อนย้้าย (Immobility) เช่่น
โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่แ� ม้้เคลื่่อ� นย้้ายไม่่ได้้ แต่่ก็ช่็ ว่ ยหนุุนเสริิม ควบคุุม และจััดระเบีียบ
การเคลื่่�อนย้้าย (Sheller & Urry, 2006,P. 212-214)
เห็็นได้้ว่่ากระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายใหม่่มีีรากฐานที่่�สััมพัันธ์์กัับการ
เปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์การสื่่�อสาร ทำให้้แง่่มุุมการสื่่�อสารมีีลัักษณะสหวิิทยาการ
มากขึ้้�น ตััวอย่่างของปรากฏการณ์์ที่่�แสดงให้้เห็็นโอกาสในการบููรณาการระหว่่าง
การศึึกษา การขนส่่ ง เดิิ น ทาง เทคโนโลยีี และการสื่่� อ สาร คืือปรากฏการณ์์
การเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองดิิจิทัิ ลั ปรากฏการณ์์นี้้มีี� หลายแง่่มุมุ ของการเคลื่่อ� นย้้าย
ทั้้�งการเคลื่่�อนย้้ายข้้อมููลข่่าวสาร อุุดมการณ์์ สำนึึก ผู้้�คน ฯลฯ กลุ่่�มผู้้�คนที่่�มีี
ผลประโยชน์์และอุุดมการณ์์ทางการเมืืองร่่วมกัันได้้สร้า้ งการเชื่่อ� มต่่อด้้วยเทคโนโลยีี
การสื่่�อสารดิิจิิทััล เกิิดพรมแดนพื้้�นที่่�แบบใหม่่ซึ่�่งผู้้�คนที่่�อาจอยู่่�กัันคนละซีีกโลก
ได้้ ม าปรากฏตัั วร่่ ว มกัั น ผู้้� ค นเคลื่่� อ นย้้ า ยผ่่ า นสภาพแวดล้้ อ มแบบออฟไลน์์
และออนไลน์์ที่่�หลากหลาย ท่่ามกลางวััตถุุภาวะและโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่าง ๆ
ที่่�ร่่วมแสดงบทบาท แต่่การเคลื่่�อนย้้ายเหล่่านี้้�ยัังมีีมิิติิความสััมพัันธ์์เชิิงอำนาจ
ทำให้้การเคลื่่�อนย้้ายของข้้อมููลข่่าวสาร อุุดมการณ์์ สำนึึก ผู้้�คน ในกิิจกรรม
การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองไม่่เป็็นเนื้้�อเดีียวกััน แต่่แตกต่่างกัันทั้้�งทางกายภาพ
ความหมาย และประสบการณ์์
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เนื้้�อหาส่่วนนี้้จ� ะเสนอความเป็็นไปได้้ในเชิิงประเด็็นการศึึกษา กรอบแนวคิิด
และเชิิงวิิธีีวิิทยาจากการประยุุกต์์ใช้้กระบวนทััศน์์การเคลื่่อ� นย้้ายใหม่่ ในการศึึกษา
การเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองในยุุคดิิจิทัิ ลั บทความจะหยิิบยกเป็็นตัวั อย่่าง 4 ประเด็็น
ได้้แก่่ ประเด็็นศึึกษาเกี่่�ยวกัับการก่่อตััวของพื้้�นที่่�รููปแบบใหม่่และการมาปรากฎตััว
ร่่วมกัันของผู้้�คนในพื้้�นที่่�ที่่�สััมพัันธ์์กัับเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร ประเด็็นเกี่่�ยวกัับ
โครงสร้้างพื้้�นฐานและวััตถุุภาวะที่่ช่� ว่ ยหนุุนเสริิมและควบคุุมการเคลื่่อ� นย้้าย ประเด็็น
เกี่่�ยวกัับความเป็็นการเมืืองของการเคลื่่�อนย้้าย และประเด็็นเกี่่�ยวกัับวิิธีีวิิทยา
ในการศึึกษาการเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองยุุคดิิจิิทััล ดัังนี้้�
	พื้้�นที่่� (Spatial) และการปรากฏตััวร่่วมกััน (Co - Presence)
กระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายนัับเป็็นกรอบหนึ่่�งในการทำความเข้้าใจ
ปฏิิ บัั ติิ ก ารในเชิิ ง “พื้้� นที่่� ” ในโลกร่่ ว มสมัั ย ที่่� มีีลัั ก ษณะเป็็ น สัั ง คมเครืือข่่ า ย
เมื่่�อเทคโนโลยีีการสื่่�อสารสมััยใหม่่ได้้ผสานกัับเครืือข่่ายการขนส่่ง พื้้�นที่่�เมืือง และ
การเชื่่�อมต่่อทางสัังคม เกิิดเครืือข่่ายของการเคลื่่�อนย้้ายที่่�หลากหลายที่่�สร้้างการ
เชื่่�อมต่่อให้้แก่่พื้้�นที่่�ต่่าง ๆ การเดิินทางแบบเรีียลไทม์์ในอิินเทอร์์เน็็ตได้้ก้้าวข้้าม
ระยะห่่างทางภููมิิศาสตร์์ ในขณะเดีียวกัันก็็เกิิดพื้้�นที่่�ใหม่่บนหน้้าจอเครื่่�องมืือ
การสื่่�อสาร ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ผู้้�คนทั่่�วโลกได้้สร้้างกิิจกรรมการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง
	มิิติเิ ชิิงพื้้�นที่ข่� องเทคโนโลยีีการสื่่อ� สารดิิจิทัิ ลั นั้้�น เดิิมทีีมัักถููกมองในแง่่ตรงข้้าม
ระหว่่างพื้้�นที่จ่� ริิง - พื้้�นที่เ่� สมืือน โดยมองว่่า พื้้�นที่ห่� น้้าจอเป็็นเพีียงโลกเสมืือนที่่เ� ปราะบาง
ไม่่จริิงแท้้ ในขณะที่่พื้้� นที่
� เ่� ชิิงวััตถุุคืือความจริิงกว่่า แต่่มุมุ มองเช่่นนี้้ไ� ด้้ถููกวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์
ด้้วยการชี้้ใ� ห้้เห็็นว่า่ ไม่่มีีพื้้นที่
� ใ่� ดที่่จ� ริิงน้้อยกว่่าหรืือจริิงมากกว่่ากััน (Horst & Miller,
2012,P. 11-12) ความสััมพัันธ์ใ์ นทุุกสัังคมไม่่ได้้ติดิ ตรึึงกัับพื้้�นที่เ่� ดีียว แต่่เกี่่ย� วข้้องกัับ
การเชื่่อ� มต่่อที่่ห� ลากหลาย ทั้้�งระยะไกลหรืือใกล้้ อาจจะอาศััยเทคโนโลยีีหรืือไม่่ก็ไ็ ด้้
อาจจะสะดวกมากหรืือน้้อยต่่างกััน อาจจะเห็็นหน้้าค่่าตาหรืือไม่่ก็็ตาม จึึงไม่่อาจ
แบ่่งแยกได้้ด้้วยขั้้�วตรงข้้ามว่่าสิ่่�งใดจริิงแท้้ไปกว่่ากััน ในขณะเดีียวกััน ความใกล้้ชิิด
ทางภููมิิศาสตร์์ก็็ไม่่จำเป็็นจะต้้องก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึึกถึึงความเป็็นชุุมชนร่่วมกััน
เสมอไป แต่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้แม้้ว่่าผู้้�คนจะไม่่ได้้อาศััยอยู่่�ใกล้้ชิิดกัันก็็ตาม (Urry,
2004,P.27-28) สิ่่�งที่่�อยู่่�ห่่างกัันก็็สามารถเชื่่�อมต่่อกัันได้้ ทั้้�งการปรากฏตััวร่่วม
กัันทางกายภาพจากการเดิินทางไปมาหาสู่่�กััน (Physical Co - Presence) และ
การปรากฏตััวร่่วมกัันแบบใหม่่จากเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร (Urry, 2004,P. 29)
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สำหรัับการปรากฏตััวร่ว่ มกัันแบบใหม่่นี้้� อาจเรีียกได้้หลายอย่่างว่่า “การปรากฏตััว
ร่่วมกัันผ่า่ นสื่่อ� ” (Mediated Co - Presence) (Thomas, 2012) หรืือ “การปรากฏตััว
ร่่วมกัันผ่่านการเชื่่�อมต่่อ” (Connected Presence) ที่่�แสดงถึึงศัักยภาพของ
เทคโนโลยีีในการนำพาให้้ผู้�้คนที่่�มีีความสนใจเดีียวกัันมาอยู่่�ร่่วมเป็็นชุุมชนเดีียวกััน
(Like - Minded) (Morley, 2017,P. 169-170)
กรณีีของการเคลื่่� อ นไหวทางการเมืืองในยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล นั้้� น เทคโนโลยีี
การสื่่�อสารดิิจิิทััลได้้มีีบทบาทในการสร้้างพื้้�นที่่�และก่่อตััวเป็็นชุุมชนที่่�หลากหลาย
ผ่่ า นการเชื่่� อ มต่่ อ ที่่� ข้้ามพ้้นระยะห่่างทางภููมิิศาสตร์์ ผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มการเคลื่่� อ นไหว
ทางการเมืืองสามารถดำรงความสัั ม พัั นธ์์ ท างสัั ง คมในพื้้� นที่่� ม ากกว่่ า หนึ่่� ง แห่่ ง
โดยไม่่จำเป็็นต้้องยึึดโยงกัับพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ที่่�ตนอาศััยอยู่่� ตััวอย่่างเช่่น คนไทย
ที่่�อยู่่�ต่่างแดน มีีสถานะเป็็นพลเมืืองของประเทศอื่่�น อาศััยในพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์
ที่่ห่� า่ งไกลในอีีกซีีกโลกหนึ่่ง� ยัังคงมีีความรู้้�สึึกยึึดโยงกัับประเทศไทย ติิดตามข่่าวสาร
เกี่่�ยวกัับประเทศไทยผ่่านเทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััล รัับรู้้�ถึึงอััตลัักษณ์์และพื้้�นที่่�
ของความเป็็นคนไทยร่่วมกััน และสามารถเข้้าร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�ต่่อต้้านรััฐบาลรััฐบาล
ที่่�อยู่่�ในประเทศไทยได้้เช่่นกััน (ทีีมข่่าวบีีบีีซีีไทย, 2563, กรกฎาคม 29) ในทำนอง
เดีียวกัันกัับการเคลื่่�อนไหวร่่วมกัันของชาวไต้้หวััน ฮ่่องกง ไทย รวมถึึงอิินเดีีย
แม้้มีีอััตลัักษณ์์ทางเชื้้�อชาติิไม่่เหมืือนกัันและอยู่่�ในพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ต่่างกััน
แต่่ก็สร้
็ า้ งการเคลื่่อ� นไหวร่่วมกัันผ่า่ นแฮชแท็็ก #MilkTeaAlliance (พัันธมิิตรชานม)
ในทวิิตเตอร์์ แสดงความรู้้�สึึกถึึงความเป็็นชุุมชนร่่วมกัันที่่�เชื่่�อมโยงด้้วยวััฒนธรรม
ความชื่่�นชอบการดื่่�มชานม ไม่่เห็็นด้้วยกัับนโยบายของรััฐบาลจีีน และมีีอุุดมการณ์์
ต่่อต้้านรััฐบาลเหมืือนกััน (ทีีมข่่าวโพสต์์ทููเดย์์, 2563, ตุุลาคม 14) ทำนองเดีียวกัันกับั
กลุ่่�มผู้้ป� ระท้้วงรััฐบาลในไทยในช่่วงปีี ค.ศ.2020 ที่่แ� ม้้ว่า่ จะอยู่่�ต่่างจัังหวััดต่า่ งภููมิิภาค
แต่่ก็็ได้้สร้้างชุุมชนร่่วมกัันผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ เช่่น แฟนเพจ กลุ่่�มเฟซบุ๊๊�ก
แฮทแท็็ก และสามารถขัับเคลื่่อ� นการเคลื่่อ� นไหวบนท้้องถนนร่่วมกัันแบบกระจายใน
หลายพื้้�นที่แ่� ละหลายจัังหวััดพร้้อมกัันทั่่ว� ประเทศ (ทีีมข่่าวมติิชน, 2563, ตุุลาคม 18)
เทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััลยัังชัักนำให้้ผู้้�เข้้าร่่วมการเคลื่่�อนไหวทาง
การเมืืองสามารถปรากฏตััวร่่วมกัันผ่่านสื่่�อ เพื่่�อเป็็นประจัักษ์์พยานที่่�มาอยู่่�ร่่วมกััน
ในเหตุุการณ์์เดีียวกัันและเวลาเดีียวกัันผ่า่ นการเชื่่อ� มต่่อกัับเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
ก่่อนหน้้านี้้�ในขบวนการออคคิิวพายวอลล์์สตรีีท (Occupy Wall Street: OWS)
ซึ่่�งเป็็นขบวนการต่่อต้้านการทุุจริิตทางการเมืืองในนครนิิวยอร์์ค ช่่วงปีี 2011
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ผู้้�ประท้้วงได้้ปรากฏตััวพร้้อมกัันผ่่านสื่่�อเพื่่�อสร้้างความรู้้�สึึกว่่าตนไม่่ได้้ประท้้วง
อย่่างโดดเดี่่ย� ว โดยใช้้ประโยชน์์จากวิิดีีโอไลฟ์์สดของโทรศััพท์์เคลื่่อ� นที่่� หรืือที่่เ� รีียกว่่า
ไมโครวิิดีีโอ (Micro - Video) ถ่่ายทอดเหตุุการณ์์ประท้้วงด้้วยมุุมมองทางเลืือก
ที่่�แตกต่่างจากสื่่�อกระแสหลััก ส่่วนผู้้�ที่่�ไม่่ได้้มาร่่วมในการประท้้วงบนท้้องถนน
ก็็อาศััยวิิดีีโอไลฟ์์สดดัังกล่่าวเฝ้้าดููเหตุุการณ์์การประท้้วงที่่�มาจากมุุมมองของ
ผู้้�ประท้้วงด้้วยเช่่นกััน (Thomas, 2012) ในทำนองเดีียวกัันกัับประเทศไทย
ในขณะที่่เ� กิิดการประท้้วงต่่อต้้านรััฐบาลไทย กลุ่่�มผู้้�ต่อ่ ต้้านรััฐบาลไม่่เพีียงปรากฏตััว
ร่่วมกัันในทางกายภาพบนท้้องถนนหรืือจุุดชุุมนุุมต่่าง ๆ แต่่ยัังปรากฏตััวอยู่่�ร่่วม
ในเหตุุการณ์์เดีียวกัันในช่่วงเวลาเดีียวกััน ผ่่านการแสดงข้้อความบอกเล่่าเหตุุการณ์์
ในทวิิตเตอร์์แบบเรีียลไทม์์และการรัับชมเหตุุการณ์์ผ่่านไลฟ์์สดไปพร้้อม ๆ กััน
เช่่น การไลฟ์์สดโดยเพจประชาไท (ประชาไท, 2563: ออนไลน์์)
ปรากฏการณ์์ข้า้ งต้้นสะท้้อนการก้้าวข้้ามข้้อจำกััดด้้านเวลาแบบเดิิมอีีกด้้วย
ผู้้�ชุุมนุุมที่่�อยู่่�ต่่างพื้้�นที่่�หรืือต่่างเส้้นเวลาทางภููมิิศาสตร์์ ได้้ร่่วมกัันก่่อร่่างช่่วงเวลาที่่�มีี
ความหมายทางสัังคมขึ้้น� มา ผู้้ค� นร่่วมสร้้างบรรยากาศการแลกเปลี่่ย� นที่่ท� วีีความเข้้มข้้น
มากขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ ในสนามดิิจิทัิ ลั จนเป็็นแรงมุ่่�งมาดปรารถนาที่่จ� ะส่่งเสีียงประท้้วงร่่วมกััน
ในขณะเดีียวกัันก็เ็ กิิดชั่่ว� ขณะของเวลาที่่ผู้� ค้� นต่่างรอคอยอย่่างใจจดจ่่อว่่าจุุดนัดั หมาย
ประท้้ ว งแบบออฟไลน์์ จ ะปัั ก หมุุ ด ลง ณ ที่่� ไ หนและเวลาใด ผู้้� ค นเข้้ า ร่่ ว ม
การประท้้วงได้้ภายในเวลาเสี้้�ยววิินาทีี ประสบการณ์์การประท้้วงนั้้�นสามารถ
เกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งในแบบเรีียลไทม์์หรืือติิดตามย้้อนหลััง ขณะที่่�ร่่างทางกายภาพของ
คน ๆ หนึ่่�งกำลัังรัับประทานอาหารเช้้ากัับครอบครััว ก็็อาจจะเป็็นชั่่�วเวลาเดีียวกัับ
ที่่�เขากำลัังเข้้าร่่วมการประท้้วงในยามเย็็นกัับผู้้�ชุุมนุุมที่่�อยู่่�อีีกซีีกโลก
การสื่่�อสารดิิจิิทััลได้้เปิิดสนามทางสัังคมที่่�ผู้้�คนสามารถอยู่่�ในพื้้�นที่่�และ
เวลาทางสัังคมมากกว่่าหนึ่่�งแห่่งไปพร้้อมกััน ไม่่ได้้จำกััดแค่่ในหน่่วยของพื้้�นที่่�และ
เวลาเดีียวอีีกต่่อไป แต่่สามารถเชื่่อ� มโยงกัับหน่่วยอื่่น� ๆ ในขอบเขตที่่ก� ว้้างไกลออกไป
ผู้้ค� นเกี่่ย� วข้้องและตระหนัักถึึงผลกระทบจากสิ่่ง� ไกลตััวมากขึ้้น� เหตุุการณ์์ที่เ่� กิิดห่า่ งไกล
เช่่น วิิกฤตหมอกควััน การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�ขั้้�วโลกเหนืือ การเหยีียด
คนผิิวดำในต่่างประเทศ ก็็สามารถส่่งผลกระทบและเรีียกร้้องให้้ผู้้�คนอีีกซีีกโลก
ต้้องมีีส่่วนร่่วมตระหนััก สิ่่�งเหล่่านี้้�อาจเรีียกได้้ว่่าสภาวะของการสลายเส้้นแบ่่ง
ขอบเขตแบบเดิิม (Deterritorialization) สิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งไม่่ได้้ถููกรััดตรึึงในพื้้�นที่่�และ
เวลาที่่�จำเพาะเจาะจงเท่่านั้้�น (Dislocating) แต่่สามารถข้้ามหน่่วยไปเชื่่�อมโยงกัับ
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อีีกหน่่วยที่่�ไกลออกไป อย่่างไรก็็ดีี ขอบเขตของพื้้�นที่่�และเวลาก็็ไม่่เคยหายไปไหน
แต่่มีีการสร้้างขึ้้น� มาใหม่่ (Reterritorialization) ซ้้ำแล้้วซ้้ำเล่่าในวิิถีที างที่่ต่� า่ งออกไป
ขอบเขตใหม่่นี้้อ� าจไม่่ได้้ก่อ่ ร่่างด้้วยวิิธีีคิดิ ทางภููมิิศาสตร์์และเส้้นเวลาโลก แต่่อาจเกิิดขึ้้น�
จากอััตลัักษณ์์ ความรู้้�สึึก สำนึึก หรืือจิินตนาการบางอย่่างร่่วมกัันของผู้้�คน หน่่วย
ของการศึึกษาที่่�ผู้้�วิิจััยมองหาอาจไม่่ใช่่หน่่วยของพื้้�นที่่�และเวลาแบบเดิิมอีีกต่่อไป
แต่่เป็็นหน่่วยของพื้้�นที่่�และเวลาที่่�ถููกขีีดเขีียนขึ้้�นมาใหม่่นี้้�เอง
โครงสร้้างพื้้�นฐาน (Infrastructures) และวััตถุุภาวะ (Materiality)
กระบวนทััศน์์การเคลื่่อ� นย้้ายใหม่่ทำให้้ตระหนัักด้้วยว่่าการเคลื่่อ� นย้้ายต่่าง ๆ
มีีหลายองค์์ประกอบเชิิงวััตถุุที่่�พััวพัันกัับการเคลื่่�อนย้้าย เช่่น โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
สมาร์์ทโฟน และมีีจุุดเชื่่อ� มต่่อ (Nodes) เช่่น โรงแรม สนามบิิน เสาสััญญาณโทรศััพท์์
ที่่�แสดงบทบาทเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐาน ซึ่่�งตััวมัันเองไม่่ได้้เคลื่่�อนย้้าย (Immobility)
แต่่ทำหน้้าที่่เ� ชื่่อ� มต่่อและจััดระเบีียบการไหลเวีียนของสิ่่ง� ต่่าง ๆ ให้้สามารถเคลื่่อ� นย้้ายได้้
พร้้อมกัับเป็็นพรมแดนที่่�จำกััดและควบคุุมระเบีียบของการเคลื่่�อนไหว (Sheller &
Urry, 2006: 212-214)
กรณีีของการเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองนั้้�น ต้้องอาศััยจุุดเชื่่อ� มต่่อโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน และองค์์ประกอบเชิิงวััตถุุเช่่นกััน เพื่่�อให้้เกิิดการไหลเวีียนเป็็นเครืือข่่าย
ของผู้้�คน ข้้อมููลข่่าวสาร และอุุดมการณ์์ สำหรัับโครงสร้้างพื้้�นฐานมัักได้้รัับการ
หยิิบยกมาถกเถียี งบ่่อยครั้้ง� ในการเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองในยุุคดิิจิทัิ ลั คืือโครงสร้้าง
พื้้�นฐานโทรคมนาคม ในฐานะปััจจััยหนึ่่ง� ที่่เ� อื้้อ� ให้้เกิิดการไหลเวีียนของข้้อมููลข่่าวสาร
และความคิิด (Sivitanides & Shah, 2011,P. 2) นอกจากนี้้� ยัังรวมถึึงตรรกะ
นโยบาย และซอฟต์์แวร์์หรืือระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังสถาปััตยกรรม
ในเครืือข่่ า ยออนไลน์์ ถ้้ า หากโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานด้้ า นอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ซอฟต์์ แ วร์์
และระบบคอมพิิวเตอร์์เหมาะสม ก็็จะเอื้้�อต่่อการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง เช่่น
การมีีระบบการรัักษาความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�ใช้้งานจะช่่วยปกป้้องผู้้�คนจากการ
ถููกสอดส่่ อ งเฝ้้ า ระวัั ง โดยรัั ฐ การมีีระบบการแบ่่ ง ปัั นข้้ อ มููลจะเอื้้� อ ให้้ เ กิิ ด
วััฒนธรรมเสรีี เป็็นต้้น (Forlano, 2006,P. 53) แต่่โครงสร้้างพื้้�นฐานก็็อาจนำไปสู่่�
ปฏิิบััติิการในแง่่ลบได้้เช่่นกััน เช่่น ทวิิตเตอร์์มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านตรรกะที่่�เอื้้�อ
ให้้คนที่่�มีีทััศนะทางการเมืืองแบบเดีียวกัันมาอยู่่�ร่่วมกัันและเห็็นคล้้อยตามกัันได้้
ง่่าย (Oliver, 2020,P. 25-32) นอกจากนี้้� หากถอยจากแง่่มุุมอิินเทอร์์เน็็ตเป็็น
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ศููนย์์กลาง ผู้้�ศึึกษายัังสามารถพิิจารณาโครงสร้้างพื้้�นฐานอื่่�น ๆ ที่่�พััวพัันกัับการ
เคลื่่�อนไหวทางการเมืืองอีีกมาก เช่่น ถนน ป้้ายรถเมล์์ ซึ่่�งไม่่เพีียงจััดการการไหล
เวีียนของผู้้�คน แต่่ยัังชัักนำให้้ผู้�้คนมาร่่วมสื่่�อสารความหมายของการต่่อต้้าน เช่่น
การขีีดเขีียนข้้อความและพ่่นสีีบนป้้ายรถเมล์์และบนท้้องถนนเพื่่�อแสดงจุุดยืืนของ
การเคลื่่�อนไหว (Forlano, 2006,P. 53-56)
	ทั้้�งนี้้� ไม่่อาจทึึกทัักได้้เสีียทีีเดีียวว่่าโครงสร้้างพื้้�นฐานเป็็นตัวั การหนุุนเสริิม
ให้้การไหลเวีียนของผู้้�คน ความคิิด และข้้อมููลข่่าวสารดำเนิินไปอย่่างราบรื่่�น
โครงสร้้างพื้้�นฐานย่่อมไม่่อาจตััดขาดจากความสััมพัันธ์์เชิิงอำนาจ ในบางบริิบทที่่�
จำเพาะเจาะจง โครงสร้้างพื้้�นฐานอาจถููกขััดขวางไม่่ให้้สร้า้ งการไหลเวีียนด้้วยเช่่นกันั
การรบกวนนี้้�อาจเกิิดขึ้้น� จากการทำให้้โครงสร้้างพื้้�นฐานหยุุดชะงััก เช่่น รััฐบาลเมีียนมาร์์
ปิิดกั้้�นระบบอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อไม่่ให้้ผู้�ชุ้ ุมนุุมประท้้วงสื่่�อสารได้้โดยสะดวก (ทีีมข่่าว
ไทยรััฐ, 2564, 1 มีีนาคม) โครงสร้้างพื้้�นฐานยัังสามารถเป็็นกลไกช่่วยหนุุนเสริิม
เครืือข่่ายและมาตรการการสอดส่่องเฝ้้าระวัังโดยรััฐบาล ทำให้้รััฐบาลจััดการกัับ
นัักเคลื่่�อนไหวได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�น ในทางกลัับกััน นัักเคลื่่�อนไหวก็็รัับมืือโดยอาศััย
โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานที่่� เ ป็็ นจุุ ด เชื่่� อ มต่่ อ แพลทฟอร์์ ม และอุุ ป กรณ์์ ท างเลืือกอื่่� น
เพื่่�อให้้การไหลเวีียนดำเนิินต่่อไปได้้อย่่างสะดวกและปลอดภััย เช่่น ในขณะที่่�
กล้้องวงจรปิิดกลายเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานให้้รัฐั บาลจีีนสอดส่่องผู้้ป� ระท้้วงชาวฮ่่องกงได้้
หน้้ากากได้้เป็็นองค์์ประกอบเชิิงวััตถุุที่่�สำคััญซึ่่�งผู้้�ประท้้วงใช้้ปกปิิดใบหน้้าของตน
(Hu, 2019, September 12) ในขณะที่่�การชุุมนุุมประท้้วงมีีผู้้�คนหนาแน่่นเกิินไป
จนเชื่่�อมต่่อสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตไม่่ได้้ ผู้้�ชุุมนุุมอาจจะหัันมาใช้้สััญญาณบลููทููธแทน
เพื่่อ� ติิดต่อ่ สื่่อ� สารกัันในระยะใกล้้ ในขณะที่่รั� ฐั บาลวางแผนควบคุุมเนื้้�อหาในเฟซบุ๊๊�ก
ผู้้�ชุุ ม นุุ ม อาจจะหัั น มาใช้้ แ พลทฟอร์์ ม อื่่� น เพื่่� อ หลีีกหนีีการควบคุุ ม โดยรัั ฐ บาล
(ทีีมข่่าวสดออนไลน์์, 2563, ตุุลาคม 19)
การศึึกษาประเด็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานควรพิิจารณาแง่่มุุมที่่�เป็็นวััตถุุภาวะ
(Materiality) ของโครงสร้้างพื้้�นฐาน ในฐานะ “สิ่่�ง” (Things) ที่่�เป็็นองค์์ประกอบ
เชิิงวััตถุุซึ่่�งสร้้างการปะทะไหลเวีียนร่่วมกััน สำหรัับแง่่มุุมเชิิงวััตถุุของสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ ซึ่่�งมัักถููกหยิิบยกมากล่่าวถึึงบ่่อยครั้้�งในการเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองนั้้�น
เช่่น อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ เสาสััญญาณ โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� และสมาร์์ทโฟน ฯลฯ
องค์์ประกอบเหล่่านี้้�ได้้ปะทะกัันและร่่วมสร้้างเงื่่�อนไขในบริิบทที่่�จำเพาะเจาะจง
เช่่น ในเหตุุการณ์์ปฏิิวััติิที่่�อีียิิปต์์ ในช่่วงปีี 2011 ในขณะที่่�นัักวิิชาการบางส่่วน
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เฉลิิมฉลองว่่าปรากฏการณ์์สะท้้อนภาพการปฏิิวัติั ที่ิ เ่� กิิดจากการใช้้สื่อ่� สัังคมออนไลน์์
แต่่ในความเป็็นจริิงแล้้ว แม้้ชาวอีียิิปต์์ส่่วนใหญ่่ใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�เป็็นเครื่่�องมืือ
การสื่่�อสารในชีีวิิตประจำวััน แต่่โทรศััพท์์บางรุ่่�นเท่่านั้้�นที่่�ที่่�เป็็น “สมาร์์ทโฟน”
และส่่วนใหญ่่เชื่่�อมต่่อสััญญาณออนไลน์์ไม่่ได้้ เสาสััญญาณของอิินเทอร์์เน็็ตไม่่ได้้
แพร่่หลายในอีียิิปต์์ มีีคนเพีียงจำนวนน้้อยที่่�เข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้ นัักเคลื่่�อนไหว
เพีียงบางส่่วนเท่่านั้้�นที่่�เป็็นเจ้้าของ “สมาร์์ทโฟน” ดัังนั้้�น โทรศััพท์์ที่่�มีีบทบาทใน
การส่่งต่่อข้้อมููลข่่าวสาร กลัับเป็็นโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ไม่่ใช่่สมาร์์ทโฟนที่่�ช่่วยข้้ามเส้้น
ความเหลื่่�อมล้้ำทางเทคโนโลยีี ผู้้�ที่่�เข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตไม่่ได้้ จะส่่งข้้อความผ่่าน
ทางโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (SMS) ไปยัังผู้้�ที่่�เข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้ เพื่่�อให้้ส่่งต่่อข่่าวสาร
ในแพลทฟอร์์มออนไลน์์ (Allmann, 2014, September 5) ส่่วนในบริิบทของ
ประเทศไทย แม้้สมาร์์ทโฟนกลายเป็็นองค์์ประกอบเชิิงวััตถุุที่ส่� ำคััญที่่ผู้� ้�ชุมุ นุุมแทบทุุกคน
เป็็นเจ้้าของ แต่่ผู้้�ชุุมนุุมอาจพบว่่าไม่่สามารถใช้้สมาร์์ทโฟนติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่าง
ชุุมนุุมได้้ เพราะสััญญาณไม่่เพีียงพอในที่่�มีีการชุุมนุุมหนาแน่่น แต่่สมาร์์ทโฟน
กลัับมีีบทบาทเป็็นเครื่่อ� งมืือสื่่อ� สารเชิิงสััญญะ ผู้้�ชุมุ นุุมพลิิกแพลงการใช้้สมาร์์ทโฟน
ในอีีกรููปแบบหนึ่่�ง เปิิดแสงจากหน้้าจอ หรืือเปิิดแฟลชแทนไฟฉาย แล้้วโบกโบย
ไปพร้้อม ๆ กัันจนดููคล้้ายแสงดาวนัับพัันดวงกำลัังส่่องแสง เพื่่�อเป็็นตััวแทนของ
แสงสว่่างและการสื่่�อสารความหวัังอย่่างสัันติิ
การเมืืองของการเคลื่่�อนย้้าย (Politics of Mobility)
กระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายใหม่่นั้้�น ยัังมีีข้้อชวนตระหนัักว่่า ในทุุกการ
เคลื่่อ� นย้้ายนั้้�นมีีแง่่มุมุ ทางการเมืืองที่่ท� ำให้้แต่่ละการเคลื่่อ� นย้้ายมีีรููปแบบ ความหมาย
และประสบการณ์์ไม่่เหมืือนกััน เนื้้�อหาส่่วนนี้้�จะกล่่าวถึึงความเป็็นไปได้้ในเชิิง
กรอบแนวคิิ ด ทฤษฎีี เ กี่่� ย วกัั บ การเมืืองของการเคลื่่� อ นย้้ า ยในการวิิ เ คราะห์์
การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองดิิจิิทััล กรอบแนวคิิดดัังกล่่าวพััฒนาโดยนัักวิิชาการ
ชาวอัังกฤษ ทิิม เครสเวล์์ (Tim Cresswell, 2010) ซึ่่�งต้้องการขยายภููมิิทััศน์์ทาง
ทฤษฎีีในการศึึกษาการเคลื่่�อนย้้ายให้้ผู้้�ศึึกษาสามารถมองเห็็นการเคลื่่�อนย้้ายใน
เชิิงการเมืืองและอำนาจ
เครสเวลล์์ เ สนอว่่ า การศึึกษาการเคลื่่� อ นย้้ า ยควรชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ความ
พััวพัันกัันระหว่่างมิิติิต่่าง ๆ ใน 3 มิิติิ ได้้แก่่ 1. มิิติิการเคลื่่�อนย้้ายเชิิงกายภาพ
(Movement) เช่่น ความถี่่� ความเร็็ว เส้้นทาง ฯลฯ 2. มิิติิความหมายเชิิงภาพแทน
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(Representation) เช่่ น การผจญภัั ย เสรีีภาพ ภัั ย คุุ ก คาม ฯลฯ และ
3. มิิติิประสบการณ์์เชิิงปฏิิบััติิการ (Practice) เช่่น ท่่วงท่่า กริิยา ทัักษะ ความยาก
ลำบาก แรงเสีียดทาน ฯลฯ ทั้้�งนี้้� แต่่ละมิิติจิ ะมีีความเป็็นการเมืืองของการเคลื่่อ� นย้้าย
เกิิดขึ้้น� ที่่สั� มั พัันธ์กั์ บั ความสััมพัันธ์เ์ ชิิงอำนาจในสัังคม (Cresswell, 2010,P. 19-20)
ความเป็็นการเมืืองในมิิติิเชิิงกายภาพอาจตั้้�งต้้นศึึกษาได้้จากการเริ่่�ม
ตั้้�งคำถามว่่าเหตุุใดคนบางกลุ่่�มจึึงเคลื่่�อนย้้ายได้้รวดเร็็วกว่่าและไปได้้ไกลกว่่าคน
อีีกกลุ่่�ม ในกรณีีการสื่่อ� สารของการเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองดิิจิทัิ ลั ในประเทศไทยนั้้�น
อาจเป็็นการตั้้�งข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้นว่่า ในขณะที่่�ข้้อมููลข่่าวสารการเคลื่่�อนไหวของ
กลุ่่�มเยาวชนคณะราษฎร์์เผยแพร่่และกระจายผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์กว้้างขวาง
และมีีความถี่่�สููง แต่่เหตุุใดในทางตรงกัันข้้าม ข่่าวสารการปัักหลัักเคลื่่�อนไหวของ
กลุ่่�มชาวนาและกลุ่่�มชาวประมงบริิเวณหน้้าทำเนีียบรััฐบาลกลัับกระจายในแวดวง
ที่่�จำกััดกว่่า
	ส่่วนความเป็็นการเมืืองในมิิติเิ ชิิงภาพแทนอาจตั้้�งประเด็็นโดยเริ่่ม� จากการ
พิิจารณาว่่า เหตุุใดการเคลื่่�อนย้้ายของคนแต่่ละกลุ่่�มจึึงมีีความหมายเชิิงคุุณค่่าและ
การเล่่าเรื่่�องแตกต่่างกััน ในกรณีีการสื่่�อสารของการเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองดิิจิิทััล
ในประเทศไทยนั้้�น อาจเป็็นการสนใจศึึกษาว่่า ขณะที่่�การไหลเวีียนของอุุดมการณ์์
สตรีีนิิ ย มดููเหมืือนได้้ รัั บ การตอบรัั บ มากขึ้้� น แต่่ เ หตุุ ใ ดในทางตรงกัั นข้้ า ม
การเคลื่่อ� นไหวไหลเวีียนของอุุดมการณ์์สตรีีนิิยมในทวิิตเตอร์์ของไทยมัักถููกตีีความใน
แง่่ลบ ผู้้ใ� ช้้ที่ก่� ระจายอุุดมการณ์์สตรีีนิิยมในทวิิตเตอร์์ อาจถููกตั้้ง� ชื่่อ� เชิิงเหยีียดหยามว่่า
“เฟมทวิิตขยะสัังคม” และมีีการตั้้�งกลุ่่�มเพื่่�อชี้้�ช่่องให้้กระทำความรุุนแรงต่่อผู้้�ใช้้
ที่่�ถููกระบุุว่่าเป็็น “เฟมทวิิต” (Feminista, 2563, 20 มิิถุุนายน)
ในขณะที่่�ความเป็็นการเมืืองในมิิติิเชิิงปฏิิบััติิ สามารถการเริ่่�มต้้นจาก
พิิจารณาว่่า เหตุุใดการเคลื่่�อนย้้ายของคนบางกลุ่่�มจึึงมีีเส้้นทางการเคลื่่�อนย้้าย
และความสะดวกสบายต่่างกััน ในกรณีีการสื่่�อสารของการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง
ดิิจิทัิ ลั ในประเทศไทยนั้้�น อาจเป็็นการสนใจศึึกษาว่่าในขณะที่่ก� ารเคลื่่อ� นไหวสื่่อ� สาร
แนวคิิดราชาชาติินิิยมอาจสะดวกง่่ายดายกว่่านััก แต่่เหตุุใดในทางตรงกัันข้้าม
การเคลื่่�อนไหวสื่่�อสารแนวคิิดปฏิิรููปสถาบัันพระมหากษััตริิย์์กลัับพบกัับอุุปสรรค
อย่่างมาก เช่่น การถููกปิิดกั้้�น การถููกจัับกุุม การถููกเผาทำลายหนัังสืือและสิ่่�งพิิมพ์์
	ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� สร้้างข้้อสัันนิษิ ฐานในการตอบประเด็็นคำถามเกี่่ย� วกัับการเมืือง
ของการเคลื่่�อนย้้ายดัังกล่่าว เครสเวลล์์เสนอให้้เริ่่�มจากการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบ
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ของการเคลื่่�อนย้้าย 6 องค์์ประกอบที่่�สััมพัันธ์์กัับความสััมพัันธ์์เชิิงอำนาจในสัังคม
ได้้แก่่ 1. แรงจููงใจของการเคลื่่�อนย้้าย (Motive Force) 2. ความเร็็ว (Speed)
3. จัังหวะ (Rhythm) 4. เส้้นทาง (Route) 5. ประสบการณ์์เชิิงผััสสะ (Experience)
และ 6.แรงเสีียดทาน (Friction) อย่่างไรก็็ดีี งานศึึกษาชิ้้น� หนึ่่ง� ไม่่จำเป็็นต้อ้ งกล่่าวถึึง
ทุุกองค์์ประกอบนี้้� ผู้้�ศึึกษาอาจหยิิบยกองค์์ประกอบอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งมาพิิจารณา
เชิิงลึึก ตีีแผ่่ให้้เห็็นว่่าองค์์ประกอบเหล่่านี้้�แสดงถึึงความสััมพัันธ์์เชิิงอำนาจอย่่างไร
และสร้้ า งเงื่่� อ นไขให้้ ก ารเคลื่่� อ นย้้ า ยที่่� ต่่ า งกรรมต่่ า งวาระมีีมิิ ติิ เ ชิิ ง กายภาพ
ภาพตััวแทน และประสบการณ์์อย่่างไร (Cresswell, 2010,P. 21-26)
กรอบคิิดดัังกล่่าวนี้้�สามารถนำมาพิิจารณามิิติิการสื่่�อสารในกิิจกรรมการ
เคลื่่�อนไหวทางการเมืืองในยุุคดิิจิิทััลได้้อย่่างน่่าสนใจ ยกตััวอย่่างเช่่น องค์์ประกอบ
ด้้าน “แรงเสีียดทาน” ช่่วยเตืือนมิิให้้ผู้้�ศึึกษาหลงเข้้าใจผิิดไปว่่า โลกในปััจจุุบััน
เป็็นโลกที่่�ทุุกสิ่่�งเคลื่่�อนย้้ายถ่่ายเทได้้อย่่างความสะดวกสบาย ในทางกลัับกัันมีี
ความสััมพัันธ์์เชิิงอำนาจที่่�สร้้างแรงเสีียดทานแก่่การเคลื่่�อนย้้าย การเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืืองในประเทศไทยช่่วง ค.ศ.2020 ต้้องเผชิิญกัับการกำกัับดููแลของรััฐที่่�
เข้้มข้้นและฐานคิิดเดิิมที่่ฝั� งั รากลึึกอาจเป็็นแรงเสีียดทานซึ่่ง� ขััดขวางการเคลื่่อ� นย้้าย
ไหลเวีียนของแนวคิิดและการเดิินทางผู้้ค� นที่่ต้� อ้ งการสื่่อ� สารทางการเมืือง นอกจากนี้้�
ยัังถููกรบกวนด้้วยข้้อมููลปลอม ข้้อมููลแสดงความเกลีียดชััง ข้้อมููลจากการด่่าทอ
จนทำให้้ ข้้ อ มููลข่่ า วสารและความคิิ ด เชิิ ง อุุ ด มการณ์์ ที่่� เ ป็็ น แก่่ น หลัั ก ของกลุ่่�ม
นัักเคลื่่�อนไหวไม่่สามารถสื่่�อสารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เนื้้�อหาทางการสื่่�อสารของ
นัั ก เคลื่่� อ นไหวอาจถููกตีีความในแง่่ ล บว่่ า ขาดความชอบธรรมและทำให้้ ก ลุ่่�ม
นัักเคลื่่อ� นไหวอาจต้้องพบประสบการณ์์การถููกรุุมประณามในสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ หรืือ
“ถููกทััวร์์ลง” และเผชิิญประสบการณ์์ของความเหนื่่�อยยาก ความโกรธแค้้น รวมถึึง
ความผิิดหวัังซ้้ำแล้้วซ้้ำเล่่าที่่�ไม่่สามารถสื่่�อสารให้้สัังคมเข้้าใจได้้
ในทำนองเดีียวกััน ชุุดข้อ้ มููลจากเหตุุการณ์์ประท้้วงเดีียวกััน แต่่หากเคลื่่อ� นย้้าย
ด้้วยองค์์ประกอบด้้าน “เส้้นทาง” ที่่�ต่่างกรรมต่่างวาระ เช่่น ข้้อมููลที่่�เคลื่่�อนย้้าย
ผ่่านสื่่�อพลเมืือง และข้้อมููลที่่�เคลื่่�อนย้้ายผ่่านสื่่�อกระแสหลัักจากสถานีีโทรทััศน์์
แห่่งชาติิ ย่่อมจะแสดงมิิติิเชิิงกายภาพ ความหมาย และปฏิิบััติิการไม่่เหมืือนกััน
ก่่อนหน้้านี้้�มีีการศึึกษาการประท้้วง Toronto G20 ปีี ค.ศ. 2010 การจลาจล
ในอีียิิปต์์ในช่่วงต้้นปีี ค.ศ. 2011 และการประท้้วงในนิิวเดลีีในเดืือนธัันวาคม
ปีี ค.ศ. 2012 ขณะนั้้�นสื่่�อกระแสหลัักถููกควบคุุมอย่่างหนัักโดยรััฐบาล ข่่าวสาร
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การเคลื่่�อนไหวซึ่่�งไหลผ่่านสื่่�อกระแสหลัักขณะนั้้�น จึึงมัักแสดงนััยที่่�สร้้างความ
ไม่่ชอบธรรมให้้แก่่การประท้้วง แรงจููงใจในการเลืือกข่่าวมาจากหลัักเกณฑ์์เรื่่�อง
คุุณค่่าความเป็็นข่า่ วด้้านความเร้้าอารมณ์์ เหตุุการณ์์การประท้้วงมัักถููกนำเสนอโดย
ตััดแบ่่งเป็็นฉากเป็็นตอน (Episodic Perspective) ไม่่ได้้แสดงให้้เห็็นภาพใหญ่่หรืือ
ประเด็็นสำคััญที่่�นัักเคลื่่�อนไหวต้้องการสื่่�อสาร ตรงกัันข้้ามกัับข่่าวสารจากมุุมมอง
ของนัักเคลื่่อ� นไหวที่่ไ� หลเวีียนผ่่านสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ แต่่ด้ว้ ยการไหลเวีียนที่่ร� วดเร็็ว
ความถี่่สูู� ง และจำนวนข้้อมููลมาก กลัับพบว่่ายากที่่จ� ะดึึงสาธารณะชนให้้สนใจสาระ
ของการประท้้วงอย่่างจริิงจััง (Poell, 2020)
	ชาติิพัันธุ์์�วรรณนาหลายสนาม (Multi-Sited Ethnography)
การเคลื่่�อนย้้ายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสื่่�อสารเพื่่�อเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง
ผู้้�ร่่ ว มการเคลื่่� อ นไหวทางการเมืืองในยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล ไม่่ ไ ด้้ มุ่่� งปัั ก หลัั ก ในสนามเดีียว
แต่่เคลื่่�อนย้้ายไปในสภาพแวดล้้อมทางวััตถุุที่่�หลากหลาย ผ่่านพื้้�นที่่�ทางกายภาพ
หลายจุุดและพื้้�นที่อ่� อนไลน์์ในหลายแพลทฟอร์์ม ดัังเห็็นได้้จากกรณีีการเคลื่่อ� นไหว
ทางการเมืืองในประเทศไทยในปีี ค.ศ.2020 สัังคมได้้เห็็นรููปแบบการประท้้วงแบบ
ดาวกระจายที่่�เกิิดขึ้้�นพร้้อมกัันในหลายพื้้�นที่่� หรืือการประท้้วงแบบแฟลชม็็อบ
ที่่�อาศััยเวลาเพีียงไม่่กี่่�ชั่่�วโมงก่่อนจะแยกย้้ายกัันไป และผู้้�ประท้้วงก็็มีีการส่่งผ่่าน
ข้้อมููลข่่าวสารผ่่านสื่่�อหลากหลาย ปรากฏการณ์์นี้้�ชี้้�ว่่าการเคลื่่�อนย้้ายไม่่เพีียงเป็็น
ส่่ วน หนึ่่� ง ของปรากฏการณ์์ แต่่ ก ารเคลื่่� อ นย้้ า ยกำลัั ง กลายเป็็ นส่่ วน หนึ่่� ง ของ
กระบวนการวิิจััยที่่�ผู้้�วิิจััยไม่่อาจยึึดติิดอยู่่�กัับสนามวิิจััยเพีียงแห่่งเดีียวอีีกต่่อไป
ประเด็็นนี้้ชวน
� ให้้พิจิ ารณาข้้อท้้าทายของจอร์์จ มาร์์คัสั (George Marcus)
นัักวิิชาการชาวอัังกฤษ เขาเสนอว่่าในโลกที่่�กลุ่่�มตััวแสดงไม่่ได้้ยึึดติิดอยู่่�ในพื้้�นที่่�ใด
เพีียงที่่เ� ดีียว แต่่รู้้�สึึกว่่ากำลัังใช้้ชีวิี ติ ร่่วมกัันกับั ผู้้ค� นในพื้้�นที่อื่่� น่� ๆ “วิิธีีการเชิิงชาติิพันธุ์์�
ั
วรรณนาหลายสนาม” อาจเป็็นหนึ่่ง� ในความเป็็นไปได้้เชิิงวิิธีีวิทิ ยา นัักวิิจัยั ต้้องทำงานเก็็บ
ข้้อมููลจากหลายสนาม แทนที่่จ� ะขลุุกอยู่่�กัับพื้้�นที่แ่� ห่่งเดีียว (Marcus, 1999) โดยเฉพาะ
เมื่่อ� เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารดิิจิทัิ ลั มีีบทบาทมากขึ้้น� สนามในการศึึกษาที่่�หลากหลายนี้้�
ควรรวมถึึงการเก็็บข้้อมููลจากสนามออนไลน์์ร่่วมด้้วย (Pink et al., 2016,P. 107)
ในทำนองเดีียวกััน การศึึกษาเชิิงชาติิพัันธุ์์�วรรณนาที่่�สนใจบทบาทของ
เทคโนโลยีีและการเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองทั้้�งในโลกตะวัันตกและโลกนอกตะวัันตก
ต่่างชี้้�ให้้เห็็นแนวโน้้มการเก็็บรวบรวมทั้้�งข้้อมููลหลายสนาม รวมทั้้�งออฟไลน์์และ
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ออนไลน์์ นัับแต่่ช่่วงปีี ค.ศ.2011 ได้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวทางสัังคมหลายแห่่งทั่่�วโลก
ที่่� สร้้ า งแรงกระเพื่่� อ มถึึงกัั น ตั้้� ง แต่่ ก ารปฏิิ วัั ติิ อีียิิ ป ต์์ ที่่� ท ำไปสู่่�การเคลื่่� อ นไหว
อาหรัับสปริิง รวมถึึงการเคลื่่�อนไหวต่่อต้้านมาตรการรััดเข็็มขััด (Anti - Austerity
Movement) ในหลายประเทศในสหภาพยุุโรป ตลอดจนการเคลื่่อ� นไหวออคคิิวพาย
(Occupy Movement) ที่่แ� พร่่กระจายในสหรััฐอเมริิกาและยัังแผ่่ไปทั่่�วโลก สื่่อ� สัังคม
ออนไลน์์ขณะนั้้�นมีีบทบาทยิ่่ง� กว่่าการเป็็นเครื่่อ� งมืือและช่่องทางการสื่่อ� สาร แต่่เป็็น
ปฏิิบัติั กิ ารเชิิงการสื่่อ� สาร (communicative practices) ที่่ร่� ว่ มก่่อร่่างรููปแบบเฉพาะ
ของการเคลื่่�อนไหวทางสัังคม การวิิจััยปรากฏการณ์์ที่่�โยงใยถึึงกัันนี้้�จึึงไม่่เหมาะกัับ
การเก็็บข้้อมููลแบบแยกส่่วน การวิิจัยั จึึงได้้ศึึกษาโดยวิิธีีชาติิพันธุ์์�ว
ั รรณนาหลายสนาม
เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการชุุมนุุมสาธารณะทั้้�งทางออนไลน์์ ออฟไลน์์ และสััมภาษณ์์
เชิิงลึึกนัักเคลื่่�อนไหวกว่่า 80 คน ตั้้�งแต่่อีียิิปต์์ สเปน รวมถึึงสหรััฐอเมริิกา และ
เก็็บข้้อมููลบางส่่วนในกรีีซ ตููนีีเซีีย และสหราชอาณาจัักร (Gerbaudo, 2012)
นอกจากนี้้� การทบทวนข้้อมููลภาคสนามของนัักมานุุษยวิิทยาในขบวนการเคลื่่อ� นไหว
ทางสัังคมในบาร์์เซโลน่่า ค.ศ.2008 (Postill and Pink, 2012) และการเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืืองของเยาวชนในซิิมบัับเวและแอฟริิกาใต้้ตั้้�งแต่่ ปีี ค.ศ.2011-2013
(Mare, 2017) ซึ่่ง� ขณะนั้้น� เฟซบุ๊๊�ก ทวิิตเตอร์์ บล็็อก เป็็นสื่อ่� สัังคมออนไลน์์ผู้ค้� นใช้้กันั
ได้้แสดงนััยสอดคล้้องกัันว่า่ การเคลื่่อ� นไหวเกิิดขึ้้นทั้้
� ง� ผ่่านทางออฟไลน์์และออนไลน์์
ในลัักษณะที่่สั� มั พัันธ์อ์ ย่่างลึึกซึ้้ง� การศึึกษาแบบแยกส่่วนอาจจะเป็็นวิิธีีการที่่ผิ� ดิ จาก
สภาพความจริิง ผู้้�ศึึกษาควรขี้้�ให้้เห็็นบทบาทที่่�ควบคู่่�กัันของการสื่่�อสารทั้้�งออนไลน์์
และออฟไลน์์ โดยควรปฏิิสััมพัันธ์์กัับสนามหลายแห่่งทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์
การสัังเกตการณ์์ผู้้�เข้้าร่่วมการประท้้วงทางออฟไลน์์และออนไลน์์อย่่างเข้้มข้้น
ร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููลดิิจิิทััลในหลายแพลทฟอร์์ม ทั้้�งกระทู้้� เว็็บไซต์์ รวมถึึง
ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์เพื่่�อศึึกษาการเคลื่่�อนไหวในยุุคดิิจิิทััล
	นัั บ จากปรากฏการณ์์ ข้้ า งต้้ น จนปัั จ จุุ บัั น สัั ง คมได้้ เ ห็็ น การสื่่� อ สาร
เพื่่�อเคลื่่�อนไหวทางสัังคมที่่�แสดงถึึงความเชื่่�อมโยงในหลายพื้้�นที่่�และเวลามากขึ้้�น
ตั้้�งแต่่ปรากฏการณ์์การเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประณามการคุุกคามทางเพศ (#MeToo
Movement) รณรงค์์ต่่อต้้านความรุุนแรงทางเชื้้�อชาติิต่่อคนดำ (ฺฺฺ�Black Lives
Metter) การเคลื่่อ� นไหวเพื่่อ� สิิทธิิความหลากหลายทางเพศ (LGBT) การณรงค์์การ
เปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Movement) ที่่โ� ยงใยสำนึึกร่่วมของผู้้ค� น
หลายภููมิิภาคทั่่�วโลกให้้ร่ว่ มสร้้างช่่วงเวลาแห่่งการเคลื่่อ� นไหวพร้้อมกััน และส่่งต่่อแรง
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กระเพื่่�อมถึึงกััน การศึึกษาหลายสนามอาจไม่่ได้้จำกััดแค่่การศึึกษาความเชื่่�อมโยง
แบบข้้ามพรมแดนรััฐชาติิ หรืือความเชื่่�อมโยงระหว่่างสื่่�อออนไลน์์และออฟไลน์์
เท่่านั้้�น แต่่เป็็นการติิดตามร่่องรอยความเชื่่�อมโยงของสนามที่่�เป็็นหน่่วยทางสัังคม
ที่่�หลากหลาย เช่่น พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสตร์์ บ้้านเกิิดของนัักเคลื่่�อนไหว สถานีีข่่าว
ที่่�นัักข่่าวการเมืืองกำลัังทำงาน ท้้องถนนหลายสายที่่�มีีการนััดหมายชุุมนุุม รััฐสภา
ที่่�มีีการเสนอร่่างกฎหมาย สถานีีตำรวจ เรืือนจำ มหาวิิทยาลััย ไปจนถึึงสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์แต่่ละชนิิด กระทู้้�ข่่าว และห้้องสนทนากลุ่่�ม ซึ่่�งในชั่่�วขณะหนึ่่�ง ได้้เข้้ามา
พััวพัันและมีีบทบาทร่่วมกัันอย่่างไม่่คาดคิิด
	ท้้ายที่่สุ� ดุ ในทางญาณวิิทยานั้้�น การศึึกษาแบบหลายสนามจะมีีคุุณููปการ
อย่่างยิ่่�งในการพาให้้นัักวิิจััยก้้าวพ้้นจากการหมกมุ่่�นสนใจเรื่่�องเล็็ก ๆ ระดัับจุุลภาค
ที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�หนึ่่�งได้้เพีียงอย่่างเดีียว ไปสู่่�การทำแผนที่่�ของประเด็็น ขยายความ
สนใจไปยัังพื้้�นที่อื่่� น่� ๆ ที่่อ� ยู่่�ในเครืือข่่ายเดีียวกััน จนทำให้้ผู้วิ�้ จัิ ยั สามารถเชื่่อ� มโยงเห็็น
ภาพใหญ่่ของปรากฏการณ์์ในระดัับมหภาคอีีกด้้วย (Marcus, 1999)
สรุุป
ในโลกร่่วมสมััยที่่เ� ต็็มไปด้้วยการเคลื่่อ� นย้้ายที่่มีี� อย่่างหลากหลาย และการ
พััฒนาเทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััล ทำให้้มโนทััศน์์เกี่่�ยวกัับการเคลื่่�อนย้้ายในทาง
มนุุษยศาสตร์์-สัังคมศาสตร์์ได้้เปลี่่�ยนโฉมหน้้าไป เกิิดกระแสคิิดที่่�เป็็นจุุดเปลี่่�ยน
ใหม่่เกี่่�ยวกัับการเคลื่่�อนย้้าย ซึ่่�งชวนให้้พิิจารณาการเคลื่่�อนย้้ายในฐานะที่่�เป็็นองค์์
ประกอบสำคััญของชีีวิิตสมััยใหม่่ โดยปรากฏการณ์์การเคลื่่�อนย้้ายในโลกร่่วมสมััย
อย่่างหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจคืือ กิิจกรรมการเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองที่่�เกิิดขึ้้�นคู่่�ขนานไป
กัับการพััฒนาเทคโนโลยีีการสื่่�อสารสารสนเทศ นัับแต่่การเคลื่่�อนไหวอาหรัับสปริิง
จนถึึงเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองของกลุ่่�มเยาวชนชาวฮ่่องกง ชาวไทย และเมีียนมาร์์
สะท้้อนให้้เห็็นประเด็็นของการเคลื่่�อนย้้ายในหลายมิิติิ เช่่น การเคลื่่�อนย้้ายของ
อุุดมการณ์์ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�ข้้ามพรมแดนรััฐชาติิ การเคลื่่�อนย้้ายของผู้้�คน
ที่่�มาร่่วมชุุมนุุมบนท้้องถนนผ่่านกระแสผลัักดัันในโลกไซเบอร์์
แม้้ว่่าเทคโนโลยีีการสื่่�อสารดิิจิิทััลจะมีีบทบาทสำคััญในการเปลี่่�ยนแปลง
ทิิศทางการเคลื่่�อนไหวทางสัังคมการเมืือง แต่่ศัักยภาพในการสร้้างผลกระทบนั้้�น
เป็็นสิ่่�งที่่�จำต้้องพิิจารณาเป็็นกรณีีไปตามบริิบทที่่�จำเพาะเจาะจง ไม่่อาจด่่วนสรุุป
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ในเชิิงยููโทเปีียหรืือดิิสโทเปีีย ด้้วยคำอธิิบายในเชิิงภาพรวมตามทฤษฎีีตะวัันตก
แต่่เพีียงอย่่างเดีียว และควรข้้ามพ้้นแนวคิิดที่่�เน้้นย้้ำว่่า อิิทธิิพลของเทคโนโลยีีการ
สื่่�อสารเป็็นเงื่่�อนไขหลัักที่่�ปฏิิวััติิการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง แต่่ควรมองเห็็นว่่า
เทคโนโลยีีเป็็นส่วน
่ หนึ่่ง� ของความสััมพัันธ์ที่์ ก่� ว้้างกว่่า นอกจากนี้้� ควรก้้าวพ้้นจากการ
ให้้ความสำคััญแก่่อิินเทอร์์เน็็ตเป็็นศููนย์์กลางการศึึกษาจนมองข้้ามวิิธีีการสื่่�อสาร
รููปแบบอื่่�น โดยเฉพาะการสื่่�อสารมวลชนหรืือการสื่่�อสารแบบดั้้�งเดิิมที่่�ยัังมีีบทบาท
ร่่วมในการเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองเดีียวกััน
บทความเสนออีีกด้้วยว่่า กระบวนทััศน์์การเคลื่่อ� นย้้ายใหม่่ได้้ช่ว่ ยเผยให้้เห็็น
ความเป็็นไปได้้ในเชิิงประเด็็นแก่่การศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมการเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืืองในยุุคดิิจิิทััลในหลายแง่่มุุม ได้้แก่่ ประเด็็นพื้้�นที่่�และการมาปรากฏตััว
ร่่วมกัันของผู้้ค� นในพื้้�นที่ผ่่� า่ นเทคโนโลยีีการสื่่อ� สาร ดัังเห็็นได้้จากการที่่ผู้� ้�มีีอุดุ มการณ์์
ทางการเมืืองต่่าง ๆ สามารถอาศััยศัักยภาพของโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�และสื่่�อระบุุพิิกััด
ตำแหน่่งต่่าง ๆ ในการสร้้างพื้้�นที่่�และรููปแบบของการมารวมอยู่่�ด้้วยกััน ส่่วนอีีก
ประเด็็นเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างพื้้�นฐานและวััตถุุภาวะ ดัังเห็็นได้้จากการเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืืองดิิจิิทััลต้้องอาศััยทั้้�งโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ เช่่น
เครืือข่่ายสายเคเบิิล เสาส่่งสััญญาณ และวััตถุุภาวะ เช่่น โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
เพื่่อ� หนุุนเสริิมการไหลของผู้้ค� น ข้้อมููล อุุดมการณ์์ ฯลฯ แต่่โครงสร้้างนั้้�นก็อ็ าจจำกััด
และควบคุุมการเคลื่่�อนย้้ายได้้เช่่นกััน เช่่น การขาดแคลนสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต
การถููกสอดส่่องเฝ้้าระวััง ส่่วนประเด็็นสุุดท้้ายเกี่่�ยวกัับความเป็็นการเมืืองหรืือ
ความสััมพัันธ์์เชิิงอำนาจของการเคลื่่�อนย้้ายทั้้�งในเชิิงกายภาพ ในเชิิงความหมาย
และในเชิิงประสบการณ์์ ทำให้้การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองที่่�ต่่างกรรมต่่างวาระ
เกิิดความเป็็นไปได้้ที่่�แตกต่่าง
	สุุดท้้ายแล้้ว กระบวนทััศน์์การเคลื่่�อนย้้ายใหม่่ทำให้้ตระหนัักถึึงมุุมมอง
ทางวิิธีีวิิทยา กล่่าวคืือขณะที่่�การเคลื่่�อนย้้ายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืืองดิิจิทัิ ลั การเคลื่่อ� นย้้ายยัังเป็็นส่วน
่ หนึ่่ง� ของกระบวนการวิิจัยั ผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููล
และผู้้�วิิจััยต่่างต้้องเคลื่่�อนย้้ายไปในสภาพแวดล้้อมทางวััตถุุที่่�หลากหลาย และ
เคลื่่� อ นย้้ า ยผ่่ า นสื่่� อ สัั ง คมออนไลน์์ ใ นหลายแพลทฟอร์์ ม สนามในการศึึกษา
การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองในปััจจุุบัันจึึงไม่่สามารถจำกััดแค่่พื้้�นที่่�เดีียว การวิิจััย
แบบชาติิ พัั นธุ์์�ว รรณนาหลายสนามจะช่่ ว ยตอบสนองการเปลี่่� ย นแปลงนี้้� ด้้ ว ย
จุุดแข็็งในการทำงานและเก็็บข้้อมููลภาคสนามในหลายสนาม
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กล่่าวโดยสรุุปแล้้ว กระบวนทััศน์์การเคลื่่อ� นย้้ายใหม่่ เผยให้้เห็็นความเป็็น
ไปได้้หลายทางในการศึึกษาการเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองในยุุคดิิจิทัิ ลั ช่่วยให้้ผู้้�ศึึกษา
ข้้ามพ้้นไปจากมุุมมองดั้้�งเดิิม ที่่�มัักยกย่่องอย่่างหลงใหลคลั่่�งใคล้้ว่่า เทคโนโลยีี
มีีอำนาจ มีีความสามารถ มีีอิิทธิิพล สร้้างการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างพลิิกฟ้้าคว่่ำแผ่่นดินิ ใน
ทางกลัับกัันก็็ชี้้�ชวนให้้ผู้้�ศึึกษาหัันกลัับมาสนใจว่่าเทคโนโลยีีนั้้�นดำรงอยู่่�ในบริิบทใด
และมีีส่่ วนร่่ ว มกัั บ ผู้้� ค นรวมถึึงสรรพสิ่่�ง ทั้้� ง หลายในปฏิิ บัั ติิ ก ารต่่ า ง ๆ อย่่ า งไร
ซึ่่�งน่่าเป็็นบัันไดสำคััญที่่�จะช่่วยเข้้าใจความซัับซ้้อนของปรากฏการณ์์ร่่วมสมััย
ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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