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หนงัสอื Networks of Outrage and Hope: Social movements in the internet age 

โดยมานเูอล คาสเทลส์ (Manuel Castells) ได้รบัการตพีมิพ์มาแล้วสองครัง้ ครัง้แรกใน 

ค.ศ. 2012 และครัง้ท่ีสองใน ค.ศ. 2015 ซ่ึงคาสเทลส์ได้เพิม่กรณศีกึษาการเคล่ือนไหวทาง

สงัคมทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2012-2014 อกีหลายกรณ ีและเป็นต้นฉบบัทีใ่ช้อ้างองิในบทความ

ปรทิศัน์ชิน้นี้

ในหนงัสือเล่มน้ีคาสเทลส์ศกึษาเครือข่ายการเคลือ่นไหวทางสงัคมในยคุข้อมลูข่าวสาร 

(information age) ผ่านตวัอย่างหลายเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในช่วง ค.ศ. 2010-2011 เขาได้

ร่วมสงัเกตการณ์และใช้การสบืค้นข้อมลูเกีย่วกบัเหตกุารณ์เหล่านัน้ทีม่อียูม่ากมายในสือ่ต่างๆ 

ดงัจะได้กล่าวถงึในหัวข้อถดัไป คาสเทลส์สนใจการเคลือ่นไหวทางสงัคมทีเ่ชือ่มโยงกนัผ่าน

เครือข่าย (networked social movement) ของกลุ่มคนท่ีรวมตัวกันขึ้นจากสาเหต ุ

หรอืเงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที ่โดยมเีครอืข่ายทางสงัคมและอนิเทอร์เนต็เป็นพ้ืนที่

กลางของการสือ่สาร แบ่งปัน แลกเปลีย่นข้อมลูของผูค้นหลากหลายกลุ่ม 

คาสเทลส์อธบิายปรากฏการณ์ดงักล่าวด้วยเรือ่งอ�านาจการสือ่สาร ท่ีมองการสือ่สาร

ว่าได้สร้างเครอืข่ายของอ�านาจรปูแบบหนึง่ การรบัรูข้้อมลูข่าวสารทางโลกออนไลน์และเครอืข่าย

สือ่ต่างๆ รวมถึงเครอืข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคมของผูค้นเอง ท�าให้เกดิการคดิ การสร้าง และ

แลกเปล่ียนความหมายหลากหลายชดุ ซึง่สามารถเข้าถงึชีวิตทางสงัคมของผูค้นได้ท้ังในระดับ

ท้องถ่ินและระดบัโลก อนิเทอร์เนต็มบีทบาทส�าคญัมากต่อการส่ือสารในโลกยคุดจิทิลั ทีผู่ส่้ง 

ผู้รบั และการสบืค้นข้อความจากเครอืข่ายนัน้บคุคลมีอสิระทีจ่ะเลอืก ตลอดจนตดัสนิใจรบั

และใช้ข้อมลูได้เอง ภายใต้สังคมแห่งเครอืข่ายทีม่อี�านาจหลายชดุท�างานอยู ่รวมถงึการต่อต้าน

อ�านาจด้วย โดยการต่อต้านอ�านาจของผูค้นทีต้่องการเปลีย่นแปลงสงัคมแห่งยคุข้อมลูข่าวสาร

นัน้ สามารถใช้กลไกของการสร้างอ�านาจจากการร่วมอยู่ในการผลติข้อมูลและสือ่สารมวลชน 

ด้วยเครอืข่ายการสือ่สารในแนวนอน (horizontal) จะท�าให้ผูค้นสามารถสร้างแบบแผนใหม่

ให้กบัชวีติของพวกเขาจากความเจบ็ปวด ความกลวั ความฝัน และความหวัง โดยมีการสือ่สาร

เป็นตวักลาง (ดเูพิม่เตมิใน Castells [2012] 2015, 4-9) 
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เครือข่ายการเคลื่อนไหวทางสังคมในพื้นที่ต่างๆ ของโลก

คาสเทลส์ได้ใช้ตัวอย่างการเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงปี 2010-2011 ที่เกิดขึ้นในตูนิเซีย

และไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติในอียีปต์ (the 25 January 

Revolution) อนัน�าไปสูก่ารลกุฮอืของประชาชนเพ่ือต่อต้านรฐับาลในตะวันออกกลาง (Arab 

uprisings) และขยายต่อไปสู่การเคลือ่นไหวในสเปน (the 15-M Movement) รวมถงึการ

ปฏบิตักิารยดึวอลล์สตรที (Occupy Wall Street) ทีเ่ร่ิมต้นจากนครนวิยอร์กและแพร่กระจาย

ไปตามรฐัต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ดังน้ี 

การปฏวิตัใินตนูเิซยีและไอซ์แลนด์ (ค.ศ. 2010-2011) เริม่ต้นจากการทีผู่ค้นในตนูเิซยี

มคีณุภาพชวีติทีย่�า่แย่ ขาดเสรภีาพในทางการเมือง ตลอดจนภาวะตกงานหลงัจากเรยีนจบ

ของเยาวชน กระทัง่ชายวยั 26 ปี ตดัสินใจจดุไฟเผาตนเองเพือ่ประท้วงรฐับาลหน้าทีท่�าการรฐั 

จากนัน้ไม่นานวิดีโอบันทึกภาพการจดุไฟเผาตนเองกถ็กูเผยแพร่ในอนิเทอร์เน็ต ประกอบกบั

การเผยแพร่ข่าวสารของส�านกัข่าวอลัจาซรีา (Al Jazeera) ท�าให้สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นที่

รับรู้และน�าไปสู่การนัดรวมตัวกันของเยาวชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ทั่วประเทศ ในเวลาไล่เลี่ยกัน 

ได้เกิดการปฏิวัติในไอซ์แลนด์ ซึ่งคาสเทลส์ได้ชี้ให้เห็นว่าเกิดจากสาเหตุท่ีคล้ายคลึงกับ 

ในตูนีเซีย กล่าวคือพลเมืองมองว่ารัฐบาลและนักการเมืองไม่ได้เป็นตัวแทนของพวกเขา 

ในการบรหิารจดัการประเทศ จงึก่อให้เกดิความไม่พอใจ โดยผูท่ี้ออกมาเคลือ่นไหวส่วนใหญ่

เป็นกลุม่เยาวชนท่ีมกีารศกึษาแต่ไม่มงีานท�าและมคีวามสามารถในการใช้สือ่ ประกอบกบั

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้คนในประเทศ ท�าให้การติดต่อสื่อสารขยายวงกว้าง 

ได้อย่างรวดเร็ว และได้กลายเป็นต้นแบบของการเคลื่อนไหวในพื้นที่อื่นๆ อย่างไรก็ดี  

คาสเทลส์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าทัง้สองประเทศมคีวามเป็นหนึง่เดยีวกันในเรือ่งชาตพัินธุแ์ละศาสนา  

การเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศอื่นๆ ท่ีมีวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายจึง 

ยงัมปีระเดน็ท้าทายท่ีแตกต่างออกไป (Castells [2012] 2015, 22-30, 45-47)

การปฏวัิติในอยีปิต์ (ค.ศ. 2011) นอกจากจะได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากการปฏวิตัใิน

ตูนเิซีย ยงัเป็นผลสบืเนือ่งจากหลายเหตกุารณ์ก่อนหน้านัน้ ในปี 2008 กลุม่เยาวชน 6 เมษาฯ 

(6 April Youth Movement) ได้สร้างกลุม่ในเฟซบุก๊เพือ่เผยแพร่ข้อมลู การนดัหมาย และ
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เชื่อมโยงเครือข่ายกับคนกลุ่มต่างๆ จนมีผู้ติดตามกว่า 70,000 คน นักกิจกรรมหลายคน 

จากกลุ่มนี้เองท่ีเข้ามามีบทบาทในการประท้วงต่างๆ ท่ีน�าสู่เหตุการณ์จัตุรัสทาห์รีร์ (the 

occupation of Tahrir Square) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคนหลากหลายกลุ่มผ่าน 

เครอืข่ายของกลุ่มในเฟซบุ๊ก ทีต่ัง้ชือ่ตามช่ือของนกักจิกรรมคนหนึง่ทีเ่สียชีวิตโดยน�า้มือต�ารวจ

ในปี 2010 เพราะเขาเผยแพร่วิดีโอการทุจรติของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ โดยผูป้ระท้วงจากเครือข่าย

ของกลุม่ดงักล่าวได้เลอืกนัดหมายการชมุนุมในวันที ่25 มกราคม ซึง่เป็นวนัต�ารวจแห่งชาติ 

และกลายเป็นปรากฏการณ์กระจายไปทัว่ประเทศเพยีงในเวลาไม่ก่ีวนัด้วยสือ่สงัคมออนไลน์

และโทรศพัท์มอืถอื 

กรณอียีปิต์คล้ายคลงึกบัการปฏวิตัใินตนูเิซยีและไอซ์แลนด์ในประเดน็ทีว่่า ผู้ร่วมชมุนมุ

ประท้วงส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทีม่กีารศกึษา ประกอบกบัอตัราการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ภายใน

ประเทศค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเป็นช่วงเวลาท่ีเฟซบุ๊กเปิดให้บริการภาษาอารบิก ทั้งนี้  

การเคลือ่นไหวต่อต้านรฐับาลในโลกอาหรบัและอยีปิต์ต่างกถ็กูรฐัพยายามควบคมุผ่านการ

ตัดสญัญาณอนิเทอร์เน็ตเพ่ือหวังยติุการเคลือ่นไหว แต่ท้ายทีส่ดุกไ็ม่เป็นผลส�าเรจ็ นอกจาก

จะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจท่ีการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพียง 5 วัน ได้ก่อให้เกิด 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว แต่มากกว่านั้นก็คือ 

การปิดกั้นดังกล่าวไม่สามารถหยุดย้ังการเคลื่อนไหวและการเชื่อมต่อถึงกันของผู้คนใน 

ชุมชนอนิเทอร์เนต็โลกได้ เพราะโลกของการส่ือสารยงัมช่ีองทางอืน่ๆ ท่ีจะขดัขวางการปิดกัน้ 

เช่น การท่ีโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมอาหรับแหล่งอืน่ได้ให้ส�านกัข่าวอลัจาซรีาใช้คลืน่สญัญาณ

ความถีข่องตน หรอืการทีผู่ชุ้มนมุหนัมาใช้โทรสาร วทิยุสือ่สาร และโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือ

โทรศัพท์พื้นฐานยังเป็นระบบการส่ือสารด้ังเดิมที่จ�าเป็นเกินกว่ารัฐจะยับยั้งได้ ก็มีส่วนช่วย 

ในการเอาชนะการปิดก้ันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ชุมนุมยังสามารถเชื่อมต่อ

สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยการต่อสายผ่านโทรศัพท์ (dial-up internet access)  

คาสเทลส์เรยีกการเชือ่มโยงผ่านช่องทางการส่ือสารทีห่ลากหลายนีว่้า “เครอืข่ายการสือ่สาร 

หลากรูปแบบ” (multimodal networks) อันประกอบไปด้วยเครือข่ายทางสังคมทั้งใน 

โลกกายภาพ (“โลกออฟไลน์”) และโลกออนไลน์ ทีเ่ป็นตวัช่วยให้ผูช้มุนมุสามารถตดิต่อกบั

โลกภายนอกได้ (Castells [2012] 2015, 54-66)
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การลกุฮอืของประชาชนเพือ่ต่อต้านรฐับาลในตะวนัออกกลาง (ค.ศ. 2010) คาสเทลส์

กล่าวว่า การปฏิวัติท่ีเกิดข้ึนในโลกอาหรับเริ่มจากพ้ืนที่ของการสื่อสารผ่านเครือข่าย

คอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ต (cyberspace) ก่อน แล้วจึงก่อเกิดการรวมตัวกันในพ้ืนท่ี 

เขตเมอืง (urban space) ผูป้ระท้วงส่วนใหญ่มอีายตุ�่ากว่า 30 ปี อกีท้ังยงัเป็นกลุม่คนทีม่ี

การศกึษาและมคีวามคล่องตวัในการสือ่สารผ่านอนิเทอร์เนต็ โดยคาสเทลส์อ้างถงึงานของ

ฟิลปิ โฮวาร์ด (Philip N. Howard) และมซัูมมลี ฮสุเซน (Muzammil M. Hussain) ที ่

กล่าวว่าการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ทีเ่ข้มข้นในการประท้วงของเยาวชนมผีลอย่างชดัเจน

ต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีเกิดข้ึน เร่ิมจากการถกเถียงกันอย่างแข็งขันในประเด็นเรื่อง 

สงัคมและการเมอืงในสือ่ “ก่อน” จะนดัรวมตวักนั กล่าวคอืสือ่ดจิทัิลเป็นโครงสร้างพืน้ฐาน

ส�าคญัส�าหรบัการเคลือ่นไหวทางสังคม ผ่านการร่วมกนัแบ่งปันข่าวสารผ่านบลอ็ก วดิโีอบน 

เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ตลอดจนการเข้าไปแสดงความเห็นผ่านช่องทางของส�านักข่าวอย่าง 

อัลจาซีราและบีบีซี (Howard and Hussain 2012 อ้างใน Castells [2012] 2015,  

106-108) โดยคาสเทลส์ได้อธิบายเชื่อมโยงให้เห็นว่า สิ่งที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติไม่ใช่เพียง 

การใช้งานเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ตามที่เข้าใจ แต่เป็นยุทธศาสตร์ในการใช้สื่อดิจิทัลส�าหรับ 

เชื่อมต่อกับพื้นท่ีสาธารณะควบคู่ไปกับเครือข่ายการสนับสนุนระหว่างประเทศ (Castells 

[2012] 2015, 95-98, 105-108)

การเคลือ่นไหวต่อต้านในสเปน (ค.ศ. 2011) การเคล่ือนไหวเร่ิมมาจากการนัดรวมตวั

กนัผ่านกลุม่ในเฟซบุ๊ก ผูค้นจ�านวนมากเดินทางมารวมตวักนัทีก่รงุมาดรดิเพือ่ร่วมถกเถยีง 

ท�ากจิกรรมต่างๆ และด�าเนนิการประท้วงร่วมกนั มกีารแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ เช่น บางคนดแูล

เร่ืองการขนส่ง บางคนจัดการให้มสัีญญาณอนิเทอร์เนต็ส�าหรบัเชือ่มต่อกบัผูค้นทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ โดยระยะเวลาการรวมตัวประท้วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม มี 

ผู้เข้าร่วมกว่า 2.2 ล้านคน การเคลื่อนไหวทางสังคมในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถ

เอาชนะการปิดกั้นส่ือ ตลอดจนความสามารถในจัดการสื่อด้วยตนเองผ่านทางทวิตเตอร์  

เฟซบุ๊ก และรายช่ือผู้ติดต่อทางอีเมล เพราะทุกคนต่างก็มีสื่ออยู่ในมือโดยปราศจากผู้น�า 

(Castells [2012] 2015, 113-116, 123)



152 กุลระวี สุขีโมกข์

การปฏบิตักิารยดึวอลล์สตรที (ค.ศ. 2011) เริม่ต้นจากการเรียกร้องให้ระบบการเมอืง

เป็นอสิระจากอ�านาจทางการเงนิ ผ่านการสร้างเครอืข่ายทางอนิเทอร์เนต็ ซึง่น�าไปสูก่ารนดัหมาย

มารวมตัวกนัทีส่วนสาธารณะในย่านวอลล์สตรทีซึง่เป็นศูนย์กลางด้านการเงนิของสหรฐัอเมรกิา 

โดยมผีูเ้ข้าร่วมชมุนุมนับพนัคน และยิง่เจ้าหน้าทีต่�ารวจพยายามเข้าควบคมุการชมุนมุมาก

เท่าไหร่ ภาพดังกล่าวก็ยิ่งถูกแบ่งปันและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต 

มากขึน้เท่านัน้ จากการส�ารวจพบว่าผูค้นท่ีเข้ามาร่วมอยูใ่นพืน้ทีเ่มอืงส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 

20-40 ปี เป็นผูม้กีารศกึษาแต่ไม่ได้รบัการจ้างงานเตม็เวลา ผูค้นทีเ่ข้าร่วมชุมนมุค่อนข้าง

แตกต่างหลากหลายหากเทียบเคียงกับกลุ่มผู้เคลื่อนไหวในตูนีเซียและไอซ์แลนด์ อย่างไร

ก็ตาม แม้จะเต็มไปด้วยความหลากหลาย แต่การมาร่วมตัวกันในเขตเมืองก็ก่อให้เกิด 

การปรึกษาหารือ ร่วมกันตัดสินใจและเรียนรู้ถึงประชาธิปไตย อันเป็นพื้นฐานส�าคัญของ 

การเคลือ่นไหวทางสังคมท่ีทุกคนสามารถเข้าร่วมและแสดงความเหน็ได้ (Castells [2012]  

2015, 159-182)

นอกจากตัวอย่างการเคลื่อนไหวทางสังคมข้างต้น คาสเทลส์ได้เพ่ิมกรณีศึกษา 

เกีย่วกบัเครอืข่ายการเคลือ่นไหวทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2012-2014 อกี 4 กรณ ีได้แก่ 

การเคลื่อนไหวทางสังคมในชิลี (ค.ศ. 2011-2013) ตุรกี (ค.ศ. 2013) บราซิล  

(ค.ศ. 2013-2014) และเม็กซิโก (ค.ศ. 2014) เพื่อเป็นการเน้นย�้าให้เห็นว่าเครือข่าย 

การเคลือ่นไหวทางสงัคมส่วนใหญ่เกดิขึน้จากการทีน่กัการเมอืงเข้ามาครอบง�าและไม่เปิดให้

ประชาชนมเีสรภีาพในการแสดงความเห็นหรือมส่ีวนร่วมทางการเมอืง ดงันัน้ ผูค้นจงึหาทาง

เลือกอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความต้องการของพวกเขาด้วยการรวมตัวผ่านอินเทอร์เน็ต 

(Castells [2012] 2015, 222-223) อันน�าไปสู่การเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ในโลก 

การส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกับพื้นท่ีเมือง อย่างไรก็ตาม 

อนิเทอร์เน็ตกไ็ม่ใช่เพยีงเง่ือนไขเดียว เน่ืองจากมผีลส�ารวจระบวุ่าผู้คนใช้เครือข่ายอนิเทอร์เน็ต

ในการเคลือ่นไหวทางการเมอืงและสงัคมมน้ีอยกว่าร้อยละ 18 (Castells [2012] 2015, 

226) 
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ความคล้ายคลึงที่ปรากฏในเครือข่ายการเคลื่อนไหวทางสังคม
 
แม้การเคลือ่นไหวทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในประเทศต่างๆ จะมบีรบิทเฉพาะของตนเองในหลากหลาย

รปูแบบ แต่คาสเทลส์มองว่า ท่ามกลางความแตกต่างทีเ่กดิขึน้นี ้ยงัมลีกัษณะบางประการที่

คล้ายคลึงกนัปรากฏอยู ่โดยเขาเริม่อธบิายว่าเครอืข่ายการเคลือ่นไหวทางสงัคมมีหลายรปูแบบ 

ประกอบไปด้วยเครอืข่ายทางสงัคมทัง้ในโลกออนไลน์และออฟไลน์ หรอืทีค่าสเทลส์เรยีกว่า 

“พืน้ทีล่กูผสม” (hybrid space) อนัเป็นพืน้ท่ีรปูแบบใหม่ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการท้าทาย

โครงสร้างเชงิสถาบันเพือ่เปิดพืืน้ท่ีของเครือข่ายการสือ่สารโดยเสร ี(space of autonomy) 

เป็นพื้นท่ีท่ีประกอบสร้างผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของการไหลเวียนในโลกอินเทอร์เน็ต

และเครอืข่ายการส่ือสารผ่านสัญญาณอนิเทอร์เนต็ไร้สาย (space of flows) และพืน้ทีห่รอื

อาคารอนัเป็นสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นเป้าหมายของการแสดงออกในการประท้วงแต่ละครัง้ (space 

of places) ดงัน้ัน แม้ว่าการเคลือ่นไหวทางสังคมอาจก่อตวัข้ึนในพ้ืนทีอ่นิเทอร์เนต็ แต่จะ

กลายเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมกต่็อเมือ่มีการเข้ายึดครองพ้ืนทีใ่นเขตเมือง (Castells 

[2012] 2015, 46) ท้ังนี ้อนิเทอร์เนต็และพ้ืนทีเ่มืองได้ท�าให้ผูค้นสามารถรวมตวักนั ซึง่เป็น

หวัใจส�าคญัของการเคลื่อนไหว เนื่องจากการมาอยู่ร่วมกันสามารถเอาชนะความกลัวและ 

พาผูค้นก้าวไปสู่การมคีวามหวัง 

แม้จะเข้ายดึครองพืน้ทีเ่ขตเมอืงแล้ว แต่คาสเทลส์พบว่าในการเคลือ่นไหวทางสงัคม 

ยงัมกีารใช้อนิเทอร์เน็ตในการตดิต่อส่ือสารอยู ่ส่งผลให้เครอืข่ายไม่มศีนูย์กลางอ�านาจ ซึง่ก็

แสดงว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ปราศจากผู้น�า (leaderless movements)  

อย่างเป็นทางการท่ีมบีทบาทส่ังการและควบคุม บทสรปุท่ีได้จากการชมุนมุจะมาจากการที่

ทุกคนเข้ามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ ทั้งนี้ ประเด็นส�าคัญท่ีมีการถกเถียงกันมากที่สุด 

ในการรวมตัวกันก็คือเรื่องความรุนแรง โดยตามหลักการของการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น 

จะต้องปราศจากความรนุแรง แต่ด้วยรปูแบบการเคลือ่นไหวทางสังคมท่ีเกีย่วข้องกบัการเข้าไป

อยูใ่นพืน้ท่ีสาธารณะในเขตเมอืง และยงัแสดงออกด้วยการเข้าก่อความวุน่วายทีส่่งผลกระทบ

โดยตรงต่อกลุ่มอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่

ต�ารวจเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุม โดยการปราบปรามในแต่ละครั้งมีระดับความรุนแรง 

ทีแ่ตกต่างกนัไป 
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ในช่วงเวลาระหว่างการรวมตวักนั  กลุม่ผูช้มุนมุจะรูส้กึถงึสภาวะไร้เวลา (timeless 

time) เพราะพวกเขาได้ใช้ชวีติในแต่ละวันโดยเป็นอสิระจากเวลา และไม่รูว่้าจะมอีะไรเกดิข้ึน

ในอนาคตข้างหน้า กล่าวคือเวลาของพวกเขาปรากฏอยู่ในการปฏิบตัซิึง่สามารถจับต้องได้ 

ไม่น้อยไปกว่าเวลาตามหน้าปัดนาฬิกา ประกอบกับการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ไม่ได้มี 

การวางแผนไว้ล่วงหน้า แต่แนวทางทีเ่กดิขึน้นัน้มาจากการคดิของกลุม่ผูร่้วมชมุนุมเองว่าจะ

ให้เป็นไปในทิศทางใด เนือ่งจากในกลุม่ผูช้มุนมุเองเตม็ไปด้วยความต้องการทีห่ลากหลาย 

ซึ่งถือเป็นข้อดีที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมชุมนุมทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง 

ความเหน็ได้ แต่ในขณะเดยีวกันการไม่มเีป้าหมายล่วงหน้ากม็ข้ีอจ�ากัดในการวางแผนรบัมอื

กับสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต (Castells [2012] 2015, 249-256)

เครือข่ายการเคลื่อนไหวทางสังคมในกระแสโลกาภิวัตน์

การศึกษาเครือข่ายเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมร่วมสมัย ไม่อาจท�าความเข้าใจได้ด้วย 

การปิดตัวเองอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือรัฐชาติ เน่ืองจากพ้ืนที่ต่างๆ ได้เชื่อมโยงเข้าหากัน 

ไม่ทางใดก็ทางหน่ึงท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น การเปิดตลาดเสรีทางการค้าและ 

การลงทนุ แนวคดิเร่ืองประชาธิปไตย การรับข่าวสารจากส�านกัข่าวต่างประเทศ และรวมถงึ

การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการส่ือสารของผู้คน กล่าวคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีหนึ่ง 

ไม่ได้มีลักษณะที่ตัดขาดหรือไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อื่นๆ สอดคล้องกับความคิดของอรชุน  

อัพพาดรูยั (Arjun Appadurai) ท่ีอธิบายว่า โลกาภวิตัน์เป็นการเคลือ่นย้ายข้ามพรมแดน

ของผู้คน ส่ือ เทคโนโลยี อุดมการณ์ และทุน โดยการเคลื่อนย้ายในด้านต่างๆ ได้ขยาย 

ความสมัพนัธ์จากพ้ืนท่ีหน่ึงไปสู่ความสัมพนัธ์ในระดับโลก (Appadurai 1996, 31, 47)

งานศึกษาของคาสเทลส์ชิ้นนี้ได้ให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะกรณ ี

การปฏิวัติท่ีเกิดข้ึนในตูนิเซียที่กลายเป็นแบบอย่างของการเคลื่อนไหวในอียิปต์ กระทั่งเกิด

การลกุฮอืของประชาชนเพือ่ต่อต้านรฐับาลในตะวันออกกลาง คาสเทลส์อธบิายว่าเหตกุารณ์

ดงักล่าวเริม่ต้นมาจากการทีร่ฐับาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิทีม่คีวามเกีย่วข้อง

กับวกิฤตทางการเงนิในระดับโลก และการปิดกัน้ประชาชนไม่ให้มส่ีวนร่วมทางการเมอืงซึง่

สวนทางกบัแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตย จงึก่อให้เกดิความไม่พอใจแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง 
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จนผู้คนนัดรวมตัวกันออกมาเดินประท้วงรัฐบาลบนท้องถนน และด้วยพลังของเครือข่าย

เทคโนโลยกีารส่ือสารทางอนิเทอร์เน็ต ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารของส�านกัข่าวอลัจาซรีา 

ส่งผลให้ภาพเหตกุารณ์ดงักล่าวแพร่กระจายออกไปยังพ้ืนทีต่่างๆ ท่ัวโลกอย่างรวดเรว็ และ

เมื่อปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนในตูนิเซียได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการออกมาแสดง 

การต่อต้านอ�านาจรัฐ จึงส่งผลให้ประชาชนในประเทศอ่ืนๆ ที่ตกอยู่ท่ามกลางวิกฤตทาง 

การเมอืงและสังคมในลกัษณะใกล้เคียงกันลกุขึน้มาเคลือ่นไหวบ้าง 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์

ท่ีผ่านมามีข้อถกเถียงเกีย่วกบั “ความเป็นจริง” ระหว่างโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์อยูเ่ป็น

จ�านวนมาก โดยความคิดทีเ่ป็นกระแสหลกัมองว่าโลกกายภาพและโลกออนไลน์เป็นสิง่ท่ีแยก

ขาดออกจากกัน อีกท้ังยังมีค�าอธิบายท่ีว่าโลกออนไลน์เป็นเพียงโลกเสมือนหรือเป็นเพียง 

ส่วนต่อขยายจากโลกแห่งความเป็นจรงิในโลกกายภาพ ในทางตรงข้าม กม็แีนวคดิทีม่องว่า

โลกออนไลน์และโลกออฟไลน์เป็นสิง่ทีผ่สมรวมอยูด้่วยกนัจนไม่อาจแยกออกจากกนัได้ ซ่ึง

แตกต่างจากความคิดของคาสเทลส์ที่ได้อธิบายว่า โลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มีลักษณะเป็น

ลกูผสม เพราะชวีติประจ�าวนัของผูค้นมคีวามเกีย่วข้องกบัทัง้โลกกายภาพและโลกออนไลน์

ไปพร้อมกัน (Castells [2012] 2015, 260) ซึ่งไม่ใช่การมองว่าทั้งสองแยกออกจากกัน 

หรือผสมรวมเข้าด้วยกันจนเป็นหนึ่งเดียว ค�าอธิบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ 

กาเบรยีลา โคลแมน (Gabriella Coleman) ทีเ่สนอให้หลกีเลีย่งการมองว่าโลกออนไลน์

มีขอบเขตที่แยกออกจากโลกกายภาพอย่างชัดเจน เนื่องจากในระดับของการปฏิบัติ ทั้ง 

โลกออนไลน์และโลกกายภาพต่างก็มีความจริงในลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งควรจะ 

ท�าความเข้าใจผ่านบทบาทเฉพาะมากกว่าจะน�ามาเปรยีบเทยีบกนั (Coleman 2010, 492  

อ้างใน Boellstorff 2012, 40-43) 

ข้อเสนอว่าด้วย “พืน้ทีล่กูผสม” ของคาสเทลส์สะท้อนให้เหน็ถงึความเชือ่มโยงระหว่าง

พืน้ทีท่ีถู่กสร้างข้ึนจากเครอืข่ายสังคมออนไลน์และชมุชนเมอืงทีเ่กดิขึน้ใหม่ ซ่ึงทัง้สองเครือข่าย

ต่างเป็นดัง่เครือ่งมอืของการย้อนมองตัวเองและเป็นการเสรมิพลงัของประชาชน ดงัเช่นทีเ่กดิ

ขึน้ในตนูเิซยี ไอซ์แลนด์ และอยีปิต์ การตดิต่อสือ่สาร การนดัหมาย และการด�าเนนิกจิกรรม
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ต่างๆ เป็นปฏสิมัพันธ์ทีม่พีลวตัระหว่างพืน้ทีข่องการสือ่สารในโลกออนไลน์กบัพืน้ทีเ่มอืง ท�าให้ 

“พืน้ท่ีลกูผสม” กลายเป็นปริมณฑลสาธารณะแบบใหม่ (new public space) และเป็นหวัใจ

ส�าคญัของการเคลือ่นไหวทางสังคม (Castells [2012] 2015, 46, 60) 

การเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคอินเทอร์เน็ต: อิสระภายใต้การควบคุม?

งานของคาสเทลส์เน้นพจิารณาการเคลือ่นไหวทางสังคมในมิตทิีเ่ป็นอสิระจากอ�านาจควบคมุ 

ด้วย จากการทีผู่ค้นสามารถสร้างเครือข่ายของตนเองเพือ่เชือ่มต่อไปยงัผูอ้ืน่ในโลกออนไลน์ 

ซึง่ถกูมองว่าเป็นพืน้ทีท่ีป่ราศจากการควบคมุ คาสเทลส์ช้ีให้เหน็ผ่านกรณตีวัอย่างต่างๆ ว่า

ผู้คนนดัหมายกนัในลกัษณะเครือข่ายผ่านอนิเทอร์เน็ต เป็นเหมอืนหน่วยของการเคลือ่นไหว

ทางสงัคมภายในเครอืข่ายของการเคลือ่นไหวทางสังคม (movement of movements)  

จนน�าไปสูก่ารออกมารวมตัวกันบนท้องถนน และแม้ว่าจะมารวมตวักนับทท้องถนนแล้ว แต่

ผูค้นกย็งัมกีารตดิต่อกันผ่านทางอนิเทอร์เน็ตอยู ่อนัสะท้อนถึงลกัษณะของพืน้ทีร่ปูแบบใหม่

ทีค่าสเทลส์เรยีกว่า “พืน้ท่ีลกูผสม” ท่ีปราศจากการควบคมุโดยรฐัหรอืกลุม่บรษิทั 

ในแง่นี ้ข้อเสนอของคาสเทลส์จงึมองบทบาทของรฐัแตกต่างไปจากงานศึกษาอย่างเช่น 

งานของราฟาเอล ซัสซาวเออร์ (Raphael Sassower) ที่มองว่าเมื่อผู้คนออกมาแสดง 

ความเหน็ผ่านโลกออนไลน์มากข้ึน รัฐมคีวามสามารถทีจ่ะปิดระบบการสือ่สารเช่นสัง่ระงบั

สญัญาณอนิเทอร์เนต็ได้อย่างง่ายดาย ซึง่แสดงให้เหน็ว่ารฐัมศีกัยภาพในการรวบอ�านาจและ

ทรพัยากร (Sassower 2013, 19, 29) ในขณะท่ีคาสเทลส์มองว่า ในกรณขีองการประท้วง

ในอยีปิต์ แม้รฐัจะท�าการระงบัสัญญาณอนิเทอร์เน็ตเพือ่จ�ากดัการสือ่สารของกลุม่ผูป้ระท้วง 

แต่ท้ายที่สุดแล้วการกระท�าดังกล่าวของรัฐบาลไม่ได้ประสบผลส�าเร็จ (Castells [2012] 

2015, 67) อย่างไรก็ดี ข้อเสนอดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมองว่าโลกออนไลน์เต็มไปด้วย

อิสรภาพและปราศจากการถกูควบคุม ในขณะท่ีงานศกึษาอกีไม่น้อย เช่น งานของ แมทธวิ 

โอนีล (Matthew O’Neil) ชีใ้ห้เหน็ว่าการใช้อนิเทอร์เนต็ไม่ได้ปราศจากการควบคมุ โดย

เฉพาะแต่ละพื้นท่ีต่างก็มีกฎเกณฑ์ควบคุมของตนเองในหลากหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็น 

การควบคุมผ่านกฎหมายอนิเทอร์เนต็ กฎระเบยีบตามระบบตลาด ตลอดจนธรรมเนยีมปฏบิตัิ
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ท่ีระบุไว้อย่างกว้างๆ ว่าผู้ใช้งานควรปฏิบัติตนอย่างไร (O’Neil 2009, 75-76) จึงอาจ 

กล่าวได้ว่าโลกออนไลน์เป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพภายใต้การควบคุม ที่ทั้งผู ้มีอ�านาจและ 

ผู้ใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างก็ต้องปรับตัว เพื่อบริหารเสรีภาพของตนเองได ้

ภายใต้กฎเกณฑ์รูปแบบต่างๆ น่ันเอง
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