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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง Meme: ภาพสะท้อนการล้อเลียน ผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง ทั้งการทำ
ความเข้าใจการให้ความหมายมีมการเมือง และศึกษากระบวนการส่งต่อมีมการเมืองที่ถูกใช้ในสังคมไทย 
ผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกับอุดมการณ์ส่ือในแพลตฟอร์ม Facebook และ Twitter โดยการศึกษา
ผ่านกลุ่มตัวอย่าง จากการใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสำรวจผู้ที่ใช้มีมการเมือง รวมถึงการเลือกแบบส
โนว์บอล (Snowball Sampling) ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลจำนวนทั้งสิ้น 6 คน โดยมี
เงื่อนไขในการเลือกคือ ต้องมีอายุ 16-24 ปี และใช้มีมการเมืองในการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว 
โดยยินยอมให้การสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์  
 ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสื่อสารผ่านมีมการเมืองนั้น ต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึง
กระบวนการให้ความหมายของมีมการเมืองและกระบวนการส่งต่อมีมการเมือง โดยอุดมการณ์ทาง
การเมืองนั้นเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการให้ความหมาย เนื่องจากการให้ความหมายมีมการเมืองนั้น
จะต้องใช้อุดมการณ์สื ่อในการตีความ ร่วมกับการรับรู้ทางการเมืองในประเด็นที ่ถูกนำเสนอผ่านมีม
การเมืองนั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจที่มาหรือความหมายเดิม ก่อนถูกนำมาสร้างความหมายใหม่ ผ่านรูปแบบ
ในการนำเสนอที่แตกต่างกันไป และสามารถนำไปส่งต่อความหมายที่ถูกถ่ายทอดผ่านมีมการเมืองได้ จน
นำไปสู่กระบวนการส่งต่อ ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook และ Twitter โดยช่องทางเหล่านี้สามารถบ่งบอก
ได้ถึงความสัมพันธ์ของผู้ที่ใช้มีมการเมืองกับอุดมการณ์ส่ือในแต่ละแพลตฟอร์ม ที่ถูกนำมาใช้แตกต่างกัน
ไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์การใช้มีมการเมืองในสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
Internet Meme เป็นแนวคิดที ่ได ้ร ับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์ ผ่าน

อินเทอร์เน็ตที่เป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยมีบุคคลเป็นตัวแปรสำคัญในการส่งต่อ 
Meme (มีม) ที่เป็นการแพร่กระจายของเนื้อหาจากคนสู่คน โดยจะเป็นการนำเสนอผ่านเนื้อหาทั่วไปที่
เกิดขึ้นในสังคม ในรูปแบบของการล้อเลียนและเสียดสีเพื่อความตลกขบขัน ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ จน
นำไปสู่การผลิตซ้ำและกลายเป็นมีมยอดนิยมในสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการนำเสนอในลักษณะที่สามารถ
จดจำได้ทันที ด้วยรูปแบบและวิธีการนำเสนอที่หลากหลาย สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองที่มี
อิทธิพลอย่างมากต่อสังคมไทยในปัจจุบัน  

มีมได้ถูกบัญญัติข้ึนครั้งแรกโดย Richard Dawkins ในหนังสือ The Selfish Gene ซึ่ง Dawkins 
ได้กล่าวว่ามีมเป็นการแพร่กระจายของรูปแบบความคิดที่ถูกส่งต่อไปอย่างต่อเนื่องผ่านการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติและได้ให้ความหมายว่ามีมเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถส่งผ่านจากสมองหนึ่งไปยังอีกสมองหนึ่ง โดย
ตัวกลางในการส่งคืออิทธิพลของมนุษย์ในการเลียนแบบจนประสบความสำเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่
คนใช้ในการส่งต่อจากผู้ส่งสารไปถึงผู้ร ับสาร (Richard Dawkins อ้างถึงใน เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ , 
2560: 231-243) แต่ความหมายนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดย Limor Shifman ก็ได้นิยาม
Internet meme ว่าเป็นการผลิตและเผยแพร่ด้วยตัวบุคคล ในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ที่
ปรากฏอยู่ภายในมีม เพื่อสร้างความหมายให้กับมีมเหล่านั้น โดยในปัจจุบันมีมได้กลายมาเป็นส่ิงที่นำเสนอ
ความคิด ผ่านสัญลักษณ์ที่แฝงอยู่ในมีม โดยการส่ือความหมายผ่านองค์ประกอบที่สำคัญของภาพ ด้วยการ
สร้างความหมายตามตัวอักษรและเปรียบเปรยในแง่ภาษาศาสตร์ จนนำไปสู่กระบวนการผลิตซ้ำของมีม 
ซึ่งที่ได้รับความนิยมและถูกผลิตซ้ำมากที่สุดนั้น จัดอยู่ในรูปแบบของรูปภาพที่มีข้อความประกอบ ด้วย
ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดความคิด ความเช่ือ อีกทั้งความสามารถในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
ให้กับมีมได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนและแต่งเติมองค์ประกอบ เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับมีมนั้น 
มีมจึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการส่ือสารบน Social Media ในปัจจุบัน  

เนื่องจากความสากลของมีมที่ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ด้วยความกระชับของเนื้อหาและง่ายต่อ
การจดจำ มีมจึงถูกหยิบยกมาใช้ในบทสนทนาอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังถูกใช้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่ง
เป็นกลุ่มคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำและมีความคุ้นเคยกับสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี มีมจึงเป็น
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รูปแบบใหม่ของการสื ่อสารในสังคมออนไลน์ และการใช้มีมในรูปแบบที่เป็นที ่ร ู้จักในปัจจุบันนั้นมี
จุดเริ่มต้นมาจากยุคบุกเบิกของคอมพิวเตอร ์และการเข้าถึงอ ินเทอร ์เน ็ตในช่วงปี พ.ศ. 253 0 
(Anetinternet, 2562: ออนไลน์) ซึ ่งจุดเริ ่มต้นของมีมได้แก่ 1337  speak และ Dancing Baby ที่ถูก
เผยแพร่ในสังคมออนไลน์เป็นวงกว้าง ทำให้มีมกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ และถูกดัดแปลงไปตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี ในการสร้างรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นทั้ง 
GIF. 1 และ 3D Photo จนนำมาสู ่การสื ่อสารด้วยการใช้มีมในหลากหลายรูปแบบที่ได้ร ับความนิยม
แตกต่างกันไป มีมจึงมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาในการสื ่อสารของคนยุคสมัยใหม่เป็นอย่างมาก และ
ส่วนมากมักใช้ในการสื่อสารในประเด็นทางสังคม อย่างประเด็นทางการเมือง ซึ่งถูกนำมาปรับใช้และ
ดัดแปลงจากประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจในสังคมให้อยู่ในรูปแบบของมีม ในแง่ของการ
ล้อเลียนเสียดสี และเรียกมีมเหล่านี้ว่า “มีมการเมือง” (political meme) ซึ่งมีมการเมืองในรูปแบบของ
รูปภาพที่มีข้อความประกอบนั้นได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มีความสนใจในประเด็น
ทางการเมือง ทำให้ประเด็นทางการเมืองเหล่านั้นได้รับความสนใจจนกลายเป็นไวรัลในส่ือสังคมออนไลน์  

จากปรากฏการณ์ทางการเมืองในช่วงปี พ .ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 นั้นมีเหตุการณ์ทางการเมือง
เกิดข้ึนมากมาย ทั้งการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 โดยมีการใช้ Hashtag “#เลือกตั้งประเทศไทย2562” จน
กลายเป็นไวรัล และจากผลการเลือกตั้งที่ทำให้หลายคนไม่เห็นด้วย จนเกิดเป็นการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่
หรือที ่เร ียกว่า “แฟลชม็อบ” เพื ่อแสดงจุดยืนในการขับไล่รัฐบาลและเรียกร้องประชาธิปไตย ด้วย
สถานการณ์นี ้ร ่วมกับวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ท่ามกลางความรับผิดชอบของรัฐบาลในการวาง
แผนการรับมือและบริหารจัดการของรัฐบาลไทย จนนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ .ศ. 2563 และ
กลายเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ได้รับความนิยม ในการนำมาพูดถึง เรื่องราวในประเด็นที่ผ่านมา 
ร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน เป็นผลให้มีมการเมืองได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้ในสังคม
ออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ Facebook และ Twitter ที่มีการนำเสนอมีมการเมืองมากมาย ทั้งการ
สร้างมีมจากเพจต่างๆ ใน Facebook รวมถึงเพจเกี ่ยวกับการเมืองที่ปรับเปลี ่ยนรูปแบบมานำเสนอ
ประเด็นสำคัญทางการเมืองผ่านมีมมากยิ่งขึ้น และการเคลื่อมไหวทางการเมืองโดยใช้มีมผ่านช่องทาง 
Twitter ด้วยการใช้แฮชแท็ก (#) เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประเด็นทางการเมืองได้อย่างทั่วถึง เช่น

 
1 GIF. ย่อมาจากค าว่า “Graphics Interchange Format” หมายถงึ ลกัษณะของแฟ้มภาพและภาพเคลื่อนไหว 
ซึ่งถูกออกแบบโดย CompuServe ระบบเครอืข่ายแบบออนไลน์เพื่อใหส้ามารถใชก้บัคอมพวิเตอร์ไดทุ้กรุน่ 
ซึ่งเหมาะส าหรบัการน ามาใชบ้นเวบ็เพจ (Webpage) 
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ประเด็นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไทย ทำให้เกิดมีม ที่ถูกสร้างจากภาพเหตุการณ์ในห้องประชุม
สภา และนำมาเพิ่มความตลกขบขันด้วยการใส่ข้อความในเชิงล้อเลียนเสียดสีลงไปในภาพ รวมถึงมีม
เกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ถูกนำมาใช้ในการแสดงความคิดเห็นถึงระบบการบริหารและจัดการ
ของรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งความตลกขบขันของมีมนั้นสามารถช่วยให้ผู้ที่ใช้มีมนั้นคลายความกังวลจาก
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคมได้  

ดังได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับมีมการเมืองในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจและมุ่งที่จะศึกษามีมการเมืองใน
รูปแบบของรูปภาพที่มีข้อความประกอบเป็นหลัก เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
การนำมาใช้สำหรับการสื่อสารผ่านมีมการเมืองในช่องทางต่างๆ และด้วยกระบวนการสื่อสารผ่านมีม
การเมืองนั้นมีหลากหลายแพลตฟอร์ม ผู้ศึกษาจึงได้เลือก 2 แพลตฟอร์มหลักที่ได้รับความนิยมในการใช้
งานและมีการเผยแพร่เกี่ยวกับมีมการเมืองอย่าง Facebook และ Twitter เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ
สื ่อสารผ่านมีมการเมือง ทั้ งกระบวนการให้ความหมายมีมการเมือง ผ่านกรอบคิดทางการเมืองและ
ประสบการณ์ทางการเมืองของผู้ที่ใช้มีมการเมือง และกระบวนการส่งต่อมีมการเมืองในแต่ละแพลตฟอร์ม 
ผ่านอุดมการณ์สื ่อที ่แตกต่างกันไปตามช่องทางการใช้งานของแต่ละบุคคล เพื ่อทำความเข้าใจถึง
กระบวนการในการส่งต่อและจุดประสงค์ในการเลือกใช้มีมเหล่านั้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาผา่น
ปรากฏการณ์ทางการเมืองในสังคมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประเด็นทาง
การเมืองในสังคมไทยเกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีการเผยแพร่มีมการเมืองมากยิ่งขึ้น จนได้รับความนิยมและ
ถูกนำมาใช้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม และมุ่งเน้นศึกษาในบริบทของสังคมออนไลน์ จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
ใช้มีมการเมือง จึงนำมาสู่การศึกษาในหัวข้อ Meme: ภาพสะท้อนการล้อเลียน ผ่านปรากฏการณ์ทาง
การเมืองในสังคมไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากระบวนการให้ความหมายของมีมการเมือง 
2. เพื่อศึกษากระบวนการส่งต่อมีมการเมืองที่ถูกใช้ในสังคมไทย 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

มีมถูกนำมาใช้ผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ในแง่ของการล้อเลียนเสียดสี 
เพื่อให้เกิดความตลกขบขันแก่เนื้อหาทางการเมืองที่ถูกนำเสนอผ่านมีมในประเด็นทางการเมืองต่างๆ มีม
การเมืองจึงเป็นส่วนหนึ่งที ่ช่วยในการแสดงออกความคิดเห็น ความรู้สึก โดยการแฝงค วามหมายใน
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องค์ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในมีม ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าใจมีมการเมืองได้นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์การ
รับรู้ทางการเมือง จึงจะสามารถเข้าใจสิ่งที่มีมต้องการจะสื่อได้ จนนำไปสู่การส่งต่อความหมายเหล่านั้น  
เพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ตามจุดประสงค์
ของแต่ละคน แสดงให้เห็นว่ามีมการเมืองนั้นถูกนำมาใช้เฉพาะกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน  
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ด้านเนื้อหา 
ในงานชิ้นนี้จะทำการศึกษาเกี่ยวกับมีมการเมืองที่สะท้อนถึงการล้อเลียนและการเสียดสีผ่าน

ปรากฏการณ์ทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ.2564 เนื ่องจากเป็นช่วงเวลาที ่มีประเด็นทาง
การเมืองเกิดข้ึนมากมาย จนทำให้มีมการเมืองได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมออนไลน์และถูกนำมาใช้
ในบริบททางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะทำการศึกษามีมการเมืองประเภทรูปภาพเพียงเท่านั้น และจะ
ศึกษาถึงกระบวนการให้ความหมายผ่านสัญญะที่ปรากฏอยู่ในมีมการเมือง และกระบวนการส่งต่อมีม
การเมืองที่ถูกใช้ในสังคมไทยผ่านแพลตฟอร์ม Facebook และ Twitter โดยจะศึกษาและทำความเข้าใจ
ผ่านทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) และแนวคิด Media Ideologies  

ด้านประชากร 
ศึกษาจากกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที่มีอายุ 16-24 ปี และใช้มีมการเมืองในสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง 

Facebook และ Twitter จำนวน 6 คน จากการสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและยินยอมให้
สัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ศึกษาทั ้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยมุ ่งอธิบายให้เห็นถึงกรอบ ความคิดทาง
การเมืองในบริบทของการใช้มีม เพื่อทำความเข้าใจในสัญญะของมีมการเมืองผ่านองค์ประกอบต่างๆ ที่
ปรากฏอยู่ในมีม และเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการให้ความหมายและกระบวนการส่งต่อมีมการเมืองที่ถูกใช้
ในสังคมไทยอย่างไรก็ตามเพื่อความถูกต้องที่ครอบคลุมถึงข้อมูลเชิงลึก ผู้ศึกษาจึงใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพดังนี้  

1. ข้อมูลทุติยภูมิ 
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ทั้งจากหนังสือ บทความและงานวิจัย รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ 



 

 

5 

มีความน่าเช่ือถือและมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมีมการเมือง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของเนื้อหา ซึ่งมุ่งเน้น
ไปที่พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของมีมจนเกิดเป็นมีมการเมืองและปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคญั
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 และในส่วนของแนวคิดทฤษฎี ผู้ศึกษาเลือกใช้ทฤษฎีสัญวิทยาและ
แนวคิด Media Ideologies ในการศึกษากระบวนการให้ความหมายและกระบวนการส่งต่อมีมการเมืองที่
ถูกใช้ในสังคมไทย  

2. ข้อมูลปฐมภูมิ 
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้มีมการเมือง

โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) ซึ่งใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวนทั้งส้ิน 6 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบรายบุคคลอย่าง
เป็นทางการในรูปแบบออนไลน์  
โดยในการเก็บข้อมูลใช้เครื่องมือดังนี้  

1) คำถามในการสัมภาษณ์และแบบสอบถามออนไลน์ที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการใช้มีม
การเมืองในสังคมไทย 
2) โทรศัพท์มือถือ สำหรับบันทึกคำสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล 
 

สถานที่ในการศึกษา 
พื้นที่ออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงกระกวนการให้ความหมายของมีมการเมือง 
2. เพื่อทราบถึงกระบวนการส่งต่อมีมการเมืองที่ถูกใช้ในสังคมไทย 

 
ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 

การศึกษานี้เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – เดือนเมษายน 2565 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 
10 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค้นหาประเด็นที ่ต้องการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
หนังสือ วารสาร บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน
และขอบเขตของการศึกษา เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  – เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564  
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2. ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงคิด
คำถามในการสัมภาษณ์และสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564 – มกราคม พ.ศ. 2565 

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2565 

4. จัดลำดับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดและสรุปผลการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565 – เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

ระยะเวลา กิจกรรม 
กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 ค้นหาประเด็นที่ต้องการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

พื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ 
วารสาร บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถ ึงกำหนดว ัตถ ุประสงค์  สมมต ิฐานและ
ขอบเขตของการศึกษา 

กันยายน 2564 – มกราคม 2565 ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์
ข้อม ูลจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงคิด
คำถามในการสัมภาษณ์และสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ 

มกราคม 2565 – มีนาคม 2565 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์และ
จากการสัมภาษณ์ 

มีนาคม 2565 – เมษายน 2565 จัดลำดับข้อม ูล วิเคราะห์ข ้อม ูลท ั ้งหมดและ
สรุปผลการศึกษา 

 
ตารางที่ 1 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 

 

นิยามศัพท์ 
1. มีมการเมือง หมายถึง รูปภาพที่สะท้อนถึงการล้อเลียนเสียดสีประเด็นทางการเมือง ทั้ง

เหตุการณ์และบุคคลสำคัญ รวมถึงข้อความที่ส่ือถึงประเด็นทางการเมืองนั้นๆ ซึ่งจัดเป็นมีมการเมืองได้นั้น
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ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่สื่อถึงเรื่องราวทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความ เช่นเป็นมีมที่มี
รูปภาพทางการเมืองหรือเป็นมีมที่เป็นรูปภาพทั่วไป และมีข้อความบรรยายเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง  

2. ไวรัล หมายถึง การพูดถึงหรือการบอกต่อกันปากต่อปากจนเกิดเป็นกระแสหรือได้รับความ
นิยมและแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วในสังคมออนไลน์ 

3. แฮชแท็ก หมายถึง คำหรือวลีที่นำหน้าด้วยเครื่องหมาย “#” ซึ่งจะใช้ในการโพสต์บนโซเชียล
มีเดียต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเหล่านั้น สามารถเห็นโพสต์ได้อย่างรวดเร็ว  
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
เนื ้อหาในบทนี้ของงานวิจัยเรื่อง “Meme: ภาพสะท้อนการล้อเลียนผ่านปรากฏการณ์ทาง

การเมืองในสังคมไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564” เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) 
2. แนวคิด Media Ideology 
3. เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) 

สัญศาสตร์ (semiotics) หรือสัญวิทยา (Semiology) ศึกษากระบวนการต่างๆ ที่มนุษย์ใช้ในการ
สื่อความหมาย ทั้งศึกษาว่าสิ่งแทนความ (representation) ก่อให้เกิดความหมายได้อย่างไรและเป็น
การศึกษาถึงกระบวนการที่ทำให้เราเข้าใจความหมาย (comprehend meanings) หรือกระบวนการให้
ความหมายแก่สิ ่งอ ื ่นใด (attribute meaning) รวมถึงเป็นการศึกษาเก ี ่ยวกับระบบสัญลักษณ์ 
(symbolism) ช่วยให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันหลากหลายระหว่างตัวเรากับสิ่งแทนความ (object) 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะกับความหมาย โดยเฟอร์ดินองด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand 
de Sauusure) (1857-1913) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้วางรากฐานวิชาที่เรียกว่า สัญวิทยา 
(semiology) ตั้งแต่ต้นคริสตศตวรรษที่ 20 โดยเริ่มจากการนำภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษา
บทบาทของสัญญะที่มีต่อสังคม (กฤติน ชาวเพ็ชร และปัทมา ธรรมกรสุขศิริ, 2558: 10) 
ความหมายและความสำคัญของสัญญะ (Sign) 

คำว่า Semiology นั้นสามารถถอดความหมายจากรากศัพท์เดิมได้ว่าเป็นศาสตร์แห่งสัญญะ 
(Science of sign) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พยายามให้คำอธิบายต่อส่ิงที่เรียกว่าสัญญะและเป็นศาสตร์ที่ศึกษาวิถี
ชีวิตของสัญญะที่อยู่ในบริบทหนึ่งๆ (Life of sign) กล่าวคือเป็นศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของสัญญะ
ทั้งการเกิดขึ้น การพัฒนาและการแลกเปลี่ยน รวมถึงการเสื่อมโทรม ตลอดจนการสูญสลายของสัญญะ 
(กาญจนา แก้วเทพ,2542: 80 อ้างถึงใน กฤติน ชาวเพ็ชร และปัทมา ธรรมกรสุขศิริ, 2558: 12) 

โซซูร์ได้นิยามสัญญะ (sign) ว่าหมายถึงส่ิงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมายแทนของจริงหรือ
ตัวจริง (Object) ซึ่งสิ่งที่นำมาใช้เป็นสัญญะนั้น อาจเป็นวัตถุหรือรูปภาพ รวมถึงภาษา ที่เป็นตัวแทน
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ความหมายของความเป็นจริง (กาญจนา แก้วเทพ,2542: 80 อ้างถึงใน กฤติน ชาวเพ็ชร และปัทมา ธรรม
กรสุขศิริ, 2558: 17) 
องค์ประกอบของสัญญะ 

1) ของจริง (Reference) คือของจริง 
2) ตัวหมาย (Signifier) คือ ภาพหรือเสียง ในแต่ละวัฒนธรรมจะสร้างสัญญะขึ้นมา 

แทนตัวของจริง โดยจะมีวิธีในการสร้างสัญญะที่แตกต่างกัน และสามารถเข้าใจได้
ในฐานะที่เป็นภาษา 

3) ตัวหมายถึง (Signified) คือ เมื่อคนในแต่ละวัฒนธรรมได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
สัญญะ เมื่อเห็นสัญญะ ในสมองหรือความคิดจะทำให้เกิดแนวคิดจินตนาการของ
ภาพขึ้นมา เป็นภาพในใจหรือภาพในความคิด  

การศึกษาในเชิงสัญญะวิทยาให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับตัว
หมายถึง เพื่อดูว่าความหมายถูกสร้างขึ้นและถ่ายทอดออกมาอย่างไร โดยนำเอาตัวบทมาวิเคราะห์ เพื่อดู
ว่าตัวหมายนั้นสร้างความหมายอย่างไร ในการส่ือสารของคนเรานั้นจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับ
ตัวหมายถึงตลอดเวลา ซึ่งคุณลักษณะที่สำคัญของความสัมพันธ์นี้มี 3 ลักษณะ ดังนี้  

1) Arbitrary เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่มีกฏเกณฑ์ใดๆ  
2) Unnatural เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าต้อง

เรียนรู้เอา  
3) Unmotivated เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจากมูลเหตุจูงใจพิเศษใดๆ ของผู้สร้าง

ความหมายและผู ้ใช้ความหมาย กล่าวคือไม่เกี่ ยวข้องกับแรงกระตุ้นใจของผู้ใช้
สัญญะ 

ทั้งนี้เป็นระบบสัญญะ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในตัวบทคือ ลักษณะโครงสร้างภายในของตัวสาร วิธีการที่
ทำให้เกิดความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างตัวสารกับวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นองค์รวม ซึ่งจะนำไปสู่
ความเข้าใจถึงการที่ตัวบทถูกอ่านได้อย่างไร และการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความหมายของคำกับ
ความเป็นจริง ซึ่งเรียกว่า กระบวนการสร้างความหมาย (Signification) ( มริสสา ล่ามกิจจา, 2550: 8-9) 
การวิเคราะห์สัญญะ 

เดอ โซซูร์ ได้แยกประเภทและระดับของความหมายที่อยู ่ในสัญญะออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) และความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 

1) ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) คือความหมายที ่ เข ้าใจกันตาม
ตัวอักษร เป็นความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่ 
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2) ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) คือความหมายทางอ้อมที ่เกิดจาก
ข้อตกลงของกลุ่มหรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล (ชาวเพ็ชร และปัทมา 
ธรรมกรสุขศิริ, 2558: 18-19) 
 

จากทฤษฎีสัญญะวิทยาของโซซูร์ เป็นการศึกษาว่าสิ่งแทนความ (representation) ที่ก่อใหเ้กิด
ความหมาย ผ่านสัญญะที่ปรากฏอยู่ในมีม โดยจะทำการศึกษาถึงมุมมองการให้ความหมายมีมการเมือง
ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ที ่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะกับตัวบุคคล เพื ่อให้เห็นถึง
กระบวนการให้ความหมายมีมการเมืองได้อย่างชัดเจน จนนำไปสู ่กระบวนการวิเคราะห์ความหมาย
เหล่านั้นว่าเป็นการให้ความหมายโดยอรรถหรือความหมายโดยนัย ด้วยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุดมการณ์
ทางการเมืองเป็นหลัก ทั้งประสบการณ์การรับรู้ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของแต่ละคน
ที่มีความแตกต่างกัน นำมาเปรียบเทียบเพื่อหาจุดร่วม ในการทำให้มีมการเมืองถูกนำไปใช้ในการส่งต่อ
สำหรับกลุ่มคนที่มีทัศนคติเดียวกัน 

 
2. แนวคิด Media Ideologies  

อุดมการณ์ของส่ือเป็นที่แพร่หลายมากและมีความสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ เนื่องจากมุ่งเป้าไป
ที ่ผู้ใช้ที ่ม ีความหลากหลาย จึงมีจุดมุ ่งหมายเพื ่อกำหนดแนวคิดของสื ่อ และเป็นการศึกษาเกี ่ยวกับ
อุดมการณ์ที่เน้นเทคโนโลยีหรือเรียกว่า “อุดมการณ์สื่อ” ในการเป็นภาพสะท้อนวิธีการของผู้คน และ
โครงสร้างหรือรูปแบบของเทคโนโลยีที่เป็นตัวกำหนดการเลือกรูปแบบของช่องทาง ในการใช้งานที่
แตกต่างกันออกไป 
ความหมายและความสำคัญของ Media Ideologies (อุดมการณ์สื่อ) 

อุดมการณ์ส่ือคือชุดของแนวคิดหรือความเช่ือที่ผู้คนมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีของส่ือเครือข่ายสังคม 
นั้นๆ และใช้อุดมการณ์ส่ือของตนเพื่อสร้างความคิดเห็น รูปแบบและวิธีการใช้งาน ซึ่งสะท้อนถึงวิธีการที่
คนรับรู้ผ่านข้อความ ดังที่ Gershon ได้กล่าวไว้ว่าอุดมการณ์ส่ือของผู้คนมีอิทธิพลต่อความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบต่างๆ ของส่ือ ตัวอย่างเช่น Email และ Facebook เป็นต้น แพลตฟอร์มต่างๆ เหล่านี้ล้วนทำให้
เกิดการขบคิดตามแนวทางของส่ือนั้นๆ ในการพิจารณาถึงส่ิงที่ผู้ส่งสารเหล่านั้นต้องการจะส่ือผ่านรูปแบบ
การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยคำนึงถึงกฎเกณฑ์ของส่ือเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ส่ือผ่าน
รูปแบบของการใช้งานในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อความกระจ่างอย่างถี่ถ้วนว่าบุคคลอื่นส่ือสารหรือตีความ
สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารอย่างไร โดยเชื่อมโยงสื่อเหล่านี้กับการให้ความหมายของข้อความ เพื่อตีความหา
เหตุผลในการใช้ส่ือเฉพาะบุคคล  
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ในขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอย่างก้าวกระโดดร่วมกับกรอบความคิดการใช้งานส่ือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดรูปแบบของการส่ือสารที่เฉพาะเจาะจง และในขณะที่ส่ือเพื่อการส่ือสารนั้น
แพร่หลายมากขึ้น ผู้คนก็พัฒนาความเข้าใจทางวัฒนธรรม ที่กำหนดรูปแบบการส่ือสารในแต่ละประเภท
ได้ กล่าวคือความคิดเกี่ยวกับส่ือที่ใช้ในการส่ือสาร ทำหน้าที่กำหนดวิธีที่ผู้คนเลือกใช้ส่ือแต่ละประเภท ทั้ง
การโน้มน้าวใจ การเปรียบเทียบอุดมการณ์ส่ือประเภทอื่น ซึ่งอุดมการณ์ส่ือนั้นได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิด
ของแต่ละคน รวมถึงความสัมพันธ์ในสังคมที่สามารถรับรู้เกี่ยวกับสื่อเหล่านั้น และ Gerson ได้แสดงให้
เห็นว่าคนที่มีอุดมการณ์สื่อต่างกันนั้นทำให้รูปแบบในการส่ือสารแตกต่างออกไปเช่นกัน แต่ยังสามารถ
รับรู้ร่วมกันได้ ดังจะเห็นว่าอุดมการณ์ส่ือของผู้คนนั้น ถูกตีความผ่านประสบการณ์การรับรู้ทางเทคโนโลยี 
รวมถึงประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน จึงเป็นรูปแบบของการรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป
ตามรูปแบบของการนำเสนอในแต่ละแพลตฟอร์ม และเมื่อมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็ย่อมมีช่องทาง
ในการส่ือสารออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เป็นผลให้มีอุดมการณ์ส่ือที่หลากหลายแตกต่างกันไป เนื่องจาก
ผู้คนมีตัวเลือกในการใช้ส่ือแต่ละประเภทมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสร้างอุดมการณ์ส่ือที่ไม่ขัดแย้งกับ
อุดมการณ์ส่ือของผู้อื่น (Gershon, Ilana, 2010: 17-49) อาจกล่าวได้ว่าเป็นค่านิยมที่ถูกนำมาใช้ร่วมกัน 
สำหรับกลุ่มคนที่มีความสนใจและนิยมใช้สื่อประเภทหรือรูปแบบนั้นๆ สำหรับการใช้สื่อในการสื่อสาร
ระหว่างกันนั้น บางครั้งผู้ใช้อาจตระหนักดีว่าวิธีการใช้ส่ือของตนมีความโดดเด่น เป็นการสร้างเครื่องหมาย
ว่าแตกต่างจากวิธีการใช้งานของบุคคลอื่น จนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าการใช้สื ่อของตนมีลักษณะเฉพาะ 
จนกระทั่งมีการส่ือสารผิดพลาดหรือวิธีที่ไม่คาดคิด และทำให้เห็นว่าผู้อื่นมีรูปแบบของการใช้งานที่ต่างกัน 
 จากแนวคิด Media Ideologies แสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ส่ือที่ใช้ในการส่ือสารนั้นมีหลักการใน
การใช้งานและข้อจำกัดในการใช้งานแตกต่างกันออกไปตามกฎระเบียบและรูปแบบเฉพาะในการใช้งาน
ของแพลตฟอร์มต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับอุดมการณ์สื่อของผู้ใช้เป็นสำคัญ ซึ่งอุดมการณ์สื่อของแต่ละคนนั้น
สามารถนำไปเช่ือมโยงเข้ากับประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับส่ือต่างๆ ด้วยรูปแบบและประเภทของการใช้
งานที่มีความซับซ้อน ทำให้อุดมการณ์ส่ือของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และแนวคิดอุดมการณ์ส่ือสามารถ
นำมาทำความเข้าใจถึงรูปแบบการเลือกใช้สื ่อหรือเครือข่ายสังคมแต่ละประเภท ที ่มีอยู ่มากมาย
หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้ใช้ที่มีต่อส่ือ สำหรับการศึกษานี้
สามารถนำแนวคิดอุดมการณ์สื่อมาใช้เพื่อทำความเข้าใจถึงอุดมการณ์ส่ือในการใช้มีมการเมือง ผ่าน
แพลตฟอร์มอย่าง Facebook และ Twitter เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้ใช้และมีมการเมือง รวมถึง
ความเชื่อมโยงที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันกับมีมการเมืองที่ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารในบริบทของสังคม
ออนไลน์ ดังรูปแบบการส่ือสารผ่านมีมการเมือง ทั้งรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงรูปแบบในการส่งต่อมีม
การเมืองผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยจะนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอุดมการณ์ส่ือทั้ง Facebook 
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และ Twitter และจะศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจหลักการและข้อจำกัดในแต่
ละด้านผ่านการใช้มีมการเมือง ซึ่งอุดมการณ์ส่ือนี้สามารถทำให้เห็นถึงกระบวนการส่งต่อมีมการเมืองใน
แต่ละแพลตฟอร์มได้ ในการทำความเข้าใจถึงหลักเหตุผลของการเลือกใช้ส่ือนั้นเพื่อเป้าประสงค์ใดในการ
ส่ือสารผ่านมีมการเมือง เพื่อนำมาใช้ในการทำความเข้าใจถึงกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมืองที่ถูกใช้
ในสังคมไทย เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่ใช้สื่อเครือข่ายสังคมในการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารเรื่องราว
ทางการเมือง เพื ่อแสดงความคิดเห็น แสดงความรู ้สึกและแสดงจุดยืนทางการเมือง ตลอดจนใช้ส่ือ
เครือข่ายสังคมเพื่อการล้อเลียน เสียดสีทางการเมืองในสังคมไทย ซึ่งมีมการเมืองนั้น จัดเป็นอุดมการณ์ส่ือ
รูปแบบหนึ่ง จึงนำไปสู่กรอบความคิดในการทำความเข้าใจอุดมการณ์สื่อของมีมที่มีความสัมพันธ์กับ
อุดมการณ์สื ่อของแพลตฟอร์ม Facebook และ Twitter ผ่านการใช้มีมการเมืองในการสื ่อสารทาง
การเมือง  
 

3. เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. วรรณกรรมเกี่ยวกับมีม 2. วรรณกรรมเกี ่ยวกับการล้อเลียน 3. วรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็นทาง
การเมืองในสังคมไทย  

 
1. วรรณกรรมเกี่ยวกับมีม  

Meme (มีม) คือคำที่คิดค้นขึ้นโดยนักสัตววิทยา Richard Dawkins ซึ่งดัดแปลงมาจากรากศัพท์
ภาษากรีกคำว่า Mimeme ที่แปลว่าสิ่งที่ถูกเลียนแบบมา (something imitated) ใช้เรียกแทนหน่วยใน
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม โดยตั้งใจออกเสียงให้พ้องกับคำว่ายีน (Gene) ซึ่งเป็นหน่วยถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม เนื่องจากมีหลักการและหน้าที่คล้ายกัน กล่าวคือทั้งมีมและยีนจะต้องมีการเปล่ียนแปลง  การ
คัดเลือกทางธรรมชาติและการเก็บรักษาไว้ มีมจึงหมายถึงส่ิงที่เป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ที่มีการปฏิบัติ เลียนแบบ สืบทอดต่อๆ กันไปจนกระจายเป็นวงกว้างในสังคมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึง
เป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมที่มีการกระทำเลียนแบบกันและปฏิบัติสืบต่อกนัมา
จากรุ่นสู่รุ่น ในสังคมปัจจุบันมีมีมเกิดข้ึนมาหลากหลายรูปแบบ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
บนส่ือออนไลน์ (เทสต์ (Taste), 2555 อ้างถึงใน ภูษณา ถนอมศักดิ์, 2558: 8) และมีมเป็นการส่ือสารใน
รูปแบบใหม่ ผ่านรูปภาพและข้อความเกี่ยวกับความคิดเห็น การล้อเลียน การเสียดสีที่เกิดข้ึนในสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางภาษาเพื่อใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสิ่งที่กล่าวอ้างถึง (Octavita & 
Zaimar, 2018 อ้างถึงใน กษิรา จันทะสะเร, 2564: 59) 
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จุดเริ่มต้นของ Internet Meme 

Richard Dawkins ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมในการส่งผ่านวัฒนธรรมว่าเปรียบเทียบได้กับการส่งผ่าน
ทางพันธุกรรมในการก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม (cultural evolution) ที่มีความคล้ายกับการ
วิวัฒนาการทางพันธุกรรม ซึ ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมก้าวหน้าขึ ้นไปทีละขั ้นตอนเหมือนกับ
วิวัฒนาการทางพันธุกรรม โดยมีมเป็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและยีนเป็นวิวัฒนาการทางพันธุกรรม ซึ่ง
ทั้งสองผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ เป็นการสนับสนุนแนวคิดของดาร์วิน ที่กล่าวโดยเชอร์คาร์ล ป๊อป
เปอร์ (Sir Karl Popper) ซึ่งยีนและมีมมักจะทำงานเสริมกันและกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

- Gene (ยีน) เป็นช่วงความยาวของโครโมโซมที่มีความแม่นยำในการทำสำเนา เพื่อทำหน้าที่เป็น
หน่วยสำหรับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  

- Meme (มีม) มีแนวคิดที่นิยามได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถส่งผ่านจากสมองหนึ่งไปยังอีกสมอง
หนึ่งและขึ้นอยู่กับความเชื่อที่มีความเชื่อมโยงหรือมีความเชื่อร่วมกัน และความสำเร็จของมีม
ขึ้นอยู่กับเวลาที่คนใช้ไปมากน้อยแค่ไหนในการส่งผ่านมีมนั้นๆ ไปยังคนอื่น และตัวกลางในการ
ส่งต่อคือ อิทธิพลของมนุษย์ในหลากหลายลักษณะ ทั้งคำพูดและภาษาเขียน 

และหน่วยในการส่งผ่านวัฒนธรรมหรือหน่วยของการเลียนแบบ (immitation) คำว่า “มิมีม” (Mimeme) 
มาจากรากศัพท์ภาษากรีก ด้วยคำที่มีเสียงแค่พยางค์เดียวและคล้ายกับคำว่ายีน จึงย่อคำว่ามิมีมเป็นคำว่า
มีม ซึ่งคำนี้เกี่ยวข้องกับคำว่าเม็มโมรี (memory - ความทรงจำ) สำหรับยีนมีการแพร่กระจายตัวมันในยีน
พูลด้วยการกระโดดจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างผ่านทางอสุจิหรือไข่ มีมเองก็แพร่ตัวมันในมีมพูล (meme 
pool) ด้วยการกระโดดจากสมองหนึ่งไปยังอีกสมอง ผ่านกระบวนการที่อาจมองแบบกว้างๆ ได้ว่าเป็นการ
เลียนแบบ กล่าวคือสมองควรจะมีความสามารถในการเลียนแบบ มีมจึงวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วใช้ประโยชน์
จากความสามารถนั้นได้อย่างเต็มที่ การเลียนแบบนั้นเป็นวิธีการที่มีมใช้จำลองตัวเอง แต่ก็ไม่ใช่มีมทั้งหมด
ที่จะจำลองตัวเองได้สำเร็จ ซึ่งความประสบความสำเร็จนั้นมีค่าไม่เท่ากัน บางมีมประสบความสำ เร็จ
มากกว่ามีมอื่นๆ ในมีมพูล ซึ่งสอดคล้องกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ เอ็น. เค. ฮัมฟรีย์ (N.K.Humphrey) 
ได้สรุปว่ามีมควรถูกมองว่าเป็นโครงสร้างที่มีชีวิต ไม่ใช่แค่ในเชิงอุปมาอุปไมย แต่เป็นในทางเทคนคิด้วย 
และเปรียบมีมได้กับพาหนะสำหรับขยายพันธ์ุมีม ในแนวทางเดียวกันค่าความอยู่รอด เป็นค่าของมีมในมีม
พูล ซึ ่งเป็นผลมาจากแรงดึงดูดใจที ่ยิ ่งใหญ่ทางจิตวิทยา และค่าความอยู ่รอดที ่สูงนั ้นขึ ้นอยู ่กับ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้โดยวัฒนธรรมมนุษย์ และค่าความอยู่รอดสามารถวัดได้ด้วยการนับจำนวนครั้ง
ที่ถูกอ้างอิงถึง มีมมักจะประสบความสำเร็จและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมักถูกส่งต่อไปในรูปที่ถูก
เปลี่ยนแปลงแล้ว ราวกับว่าการถ่ายทอดมีมขึ้นอยู่กับการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังขึ้นอยู่กับการ



 

 

14 

ผสมผสานอีกด้วย และความโดดเด่น ความน่าจดจำจะลดทอนความสามารถของมีมฉบับดั้งเดิมลง 
(Richard Dawkins อ้างถึงใน เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ , 2560: 231-243) Dawkins ผู ้บุกเบิกเรื ่องมีม 
ตั้งแต่บทเพลง (tunes) ความคิดความเช่ือ (ideas) วรรคทอง/วลีติดหู (catch-phrases) และเทคโนโลยี
ภูมิปัญญาต่างๆ  ที่มีการลอกเลียนแบบ ทำตามกันเป็นแฟช่ันจากนั้นก็ถูกถ่ายทอดและแพร่กระจายเป็นวง
กว้าง โดยธรรมชาติของมีมนั้นจะมาเร็วไปเร็วและมักถูกแทนที่ด้วยมีมใหม่เสมอ อย่างไรก็ตามหากมีมใด
สามารถเป็นที่จดจำได้มาก (repetition) นั่นคือมีมที่อยู่ได้นานและประสบความสำเร็จ โดยมีการผลิตซ้ำ
กันเป็นจำนวนมากและแก่นหลักของมีมยังคงแม่นยำอยู่ แม้จะผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกดัดแปลงมาแล้ว
มากมาย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีมเหล่านั้นมีความแข็งแกร่ง และเมื่อมีมเป็นรูปแบบการสื่อสารที่
แพร่หลายในยุคปัจจุบัน จึงเกิดเป็นคำว่า อินเทอร์เน็ตมีม (digital meme)  เนื่องจากเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นใน
อินเทอร์เน็ตและมีการกระทำผ่านอินเทอรเ์น็ต กล่าวคืออินเทอร์เน็ตมีมเป็นส่ือกลางในการส่ือสารในสังคม
ออนไลน์ด้วยข้อความ (text) รูปภาพ (images) และเสียง (audio) โดยที่สารเหล่านั้นเป็นหน่วยข้อมูลที่
ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแพร่กระจายความคิดนั้นได้อย่าง
รวดเร็วและหลากหลายช่องทาง (ภูษณา ถนอมศักดิ์, 2558: 23-25) 

ในยุคของอินเทอร์เน็ต การส่ือสารมีวิวัฒนาการเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นส่ิงที่อำนวยความสะดวก
ทางด้านการส่ือสาร รวมถึงการส่งต่อถ่ายทอด ทำให้การเข้าถึงมีมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น สร้างการ
กระจายได้อย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นส่ิงที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตมีม เป็นการส่งต่อเรื่องราวหรือส่งต่อมีม
จนเกิดเป็นกระแสจนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีมมีความสามารถด้านการ
สื่อสาร ในการสร้างความสนใจและดึงดูดการมีส่วนร่วมได้มากจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
สำหรับการใช้มีมในการส่ือสารในสังคมไทยนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 (เทสต์(Taste), 2555 
อ้างถึงใน ภูษณา ถนอมศักดิ์, 2558: 11 ) และเป็นที่น่าสนใจ นิยมสื่อสารขยายวงกว้างมากขึ้นในชว่งปี 
พ.ศ. 2556-2557 โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพบเห็นมีมมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ถูกกล่าวถึงในสังคมออนไลน์ 
โดยมีมที ่เป็นที ่ร ู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความสนใจในช่วงระยะเริ่มต้นของกระแสมีมในสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ มีมป้ายคัดค้านพ.ร.บ. นิรโทษกรรม, มีมชัชชาติ ,มีมจุงเบยและมีมแมวอโศก ซึ่งเป็นมีมที่มี
ความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป และเป็นการส่ือสารที่กลายเป็นปรากฏการณ์สังคม มีสีสัน 
มีความแปลกใหม่ สร้างความสนใจและการมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์ต่อยอดมาจนถึงโลกออฟไลน์ได้
อย่างมาก การผลิตเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับภาพของความหยาบกร้านพร้อมข้อความ 
และมีการแสดงให้เห็นผ่านการแชร์ทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต และทำให้พื้นที่ของอารมณ์ในสื่อสงัคม
ออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและมีการเผยแพร่จากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งอย่างรวดเร็ว ด้วย
ยุคของอินเทอร์เน็ต การส่ือสารมีวิวัฒนาการเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีส่ือใหม่ อำนวยความสะดวกทางด้าน
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การสื่อสาร รวมถึงการส่งต่อและถ่ายทอดหรือแม้กระทั่งเปิดโอกาสให้ได้เห็นและใช้งานง่ายและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สร้างการกระจายได้อย่างก้าวกระโดดและเพิ่มจำนวนได้อย่างมหาศาล โดยแต่ละสื่อในสังคม
ออนไลน์มักจะนำเสนอมีมในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเด่นของส่ือนั้นๆ เช่นมีมที่เป็นข้อความ
กระชับ จะพ้องกับฟังก์ชันของ Facebook มากกว่า รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมและแบ่งปัน
ข้อมูลของส่ือสังคมออนไลน์ ที่เน้นการบอกต่อข้อมูลแบบมีการอ้างอิงด้วยการ Retweet ใน Twitter (เพิ่ง
อ้าง, 2558: 9-17) 
กระบวนการสร้าง Internet Meme 

ในเชิงลักษณะของการสื ่อสาร  Internet Meme เป็นวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตใช้สำหรับการ
แพร่กระจายความคิดไปสู่วงกว้าง โดยกล่าวถึง Meme (มีม) ในแง่ของเนื้อหาว่าแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
ต้องเป็นเรื ่องราวที่มีอารมณ์ขัน (absurdist humor) และเป็นประเด็นที ่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคม 
(social commentary) และมองว่ามีมเป็นการผลิตซ้ำ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะคือ การสร้างสรรค์ทางศิลปะ
โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกัน ส่วนในแง่มุมของลักษณะการแบ่งปัน (share) ข้อมูล
ข่าวสารต่อกัน ซึ ่งมองว่าอินเทอร์เน็ตที ่มีเครื ่องมืออย่างเว็บไซต์ (websites) และสื ่อสังคมออนไลน์ 
(social media) ต่างเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาจินตนาการที่แตกต่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
มนุษย์ และสิ่งที่ผู้คนใส่ลงไปในเครื่องมือเหล่านั้นคือ trends, patterns, styles, character เป็นต้น ซึ่ง
ส่ิงเหล่านี้มักอยู่บนพื้นฐานของสามัญสำนึก (common sense) ที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง 
(Gavin Brown, 2013 อ้างถึงใน ภูษณา ถนอมศักดิ์, 2558: 25) และสามารถแบ่งหมวดของมีมเพื่อ
อธิบายกระบวนการกลายเป็นมีมได้ 3 ลักษณะ ลักษณะแรกคือ สภาวะของการเป็นสื ่อที ่สามารถ
แพร่กระจายได้ (spreadable media) จนกระทั ่งเกิดเป็นภาพของมีมที ่ปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก 
(emergent meme) และสุดท้ายพัฒนามาเป็นมีม (meme) ได้ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่
ร่วมกันดัดแปลง ส่งต่อจนแพร่กระจายในที่สุด (Bradley E Miggins & G Bret Bowers, 2014 อ้างถึงใน 
ภูษณา ถนอมศักดิ์, 2558: 53) และปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างและการพัฒนามีม ได้แก่ บริบท (Context) 
เวลาที่เหมาะสม (Timing) ช่องทาง (Channel) กลุ่มคน (People) และคุณค่า (Value) คือสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อให้เกิดกระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของมีมดำเนินไปได้อย่างราบรื่น กล่าวคือข้อมูลทาง
วัฒนธรรม จะพัฒนามาเป็นมีมได้ง่าย สะดวกภายในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงสภาวะของแรงจูงใจทางด้าน
บริบทสังคมและวัฒนธรรมมาประกอบด้วย ในการช่วยเติมเต็มความรู้สึก ความเป็นเอกลักษณ์ ปัจจัยและ
แรงจูงใจนี้เอื้อให้ข้อมูลทางวัฒนธรรมสามารถพัฒนา ได้รับการดัดแปลง แพร่กระจายและสร้างความ
บันเทิง ความสนุกสนานต่างๆ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์สังคมที ่พูดถึงข่าวสารนั ้นในเชิงของมีมอย่าง
แพร่หลาย 
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การส่ือสารของ Meme (มีม) เป็นการส่ือสารในสังคมออนไลน์ที่นิยมทำตามกันราวกับเป็นแฟช่ัน 
การสื่อสารประเภทนี้แสดงให้เห็นภาพสะท้อนของสังคม (ประชา สุวีรานนท์ , 2552 อ้างถึงใน ภูษณา 
ถนอมศักดิ์, 2558: 26) การพัฒนาการทางการส่ือสารอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการส่ือสารในรูปแบบมีม  ซึ่ง
นอกจากจะถือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กันในสังคม ยังเป็นกระบวนการสำคัญของวงการตลาดด้วย ซึ่ง
วิธีการผลิตมีม นิยมนำไปผลิตเนื้อหาที่ต้องการให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนเป็นที่รู้จักและนิยม
ขึ้นมาได้อย่างฉับพลัน (viral content) และมีมกลายเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผ่านกระบวนการเลียนแบบ 
ดัดแปลง ส่งต่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กลายเป็นกระแสในสังคมอย่างรวดเร็ว เป็นเสมือนความคิดทาง
สังคมที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วราวกับไวรัส โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Wiggins & 
Bowers, 2014 อ้างถึงใน ภูษณา ถนอมศักดิ์, 2558: 26-28) ซึ ่งในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์ เน็ตเป็น
จำนวนมากในหลากหลายช่องทาง เพื่อการสื่อสารอย่าง Facebook ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางที่ผู ้ ใช้มีม
จำนวนมากใช้ในการสื ่อสารเพื่อถ่ายทอดเรื ่องราวที ่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นและ
อารมณ์ความรู ้สึก (Rambe, 2012 อ้างถึงใน กษิรา จันทระสะเร , 2564: 59) มีมจึงเป็นการสื ่อสาร
เกี่ยวกับพฤติกรรมและวัฒนธรรมของคนในสังคมผ่านรูปภาพและข้อความที่เกี่ยวกับความคิดเห็น การ
ลอกเลียนแบบ การล้อเลียน การเสียดสีที่เกิดข้ึนในข่าวหรือชีวิตประจำวัน  

มีมมีลักษณะเฉพาะทางภาษาเพื ่อใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสิ่งที่กล่าวอ้างถึง (Octavita & 
Zaimar, 2018 อ้างถึงใน กษิรา จันทระสะเร, 2564: 59) และมักประกอบด้วยข้อความส่วนบนของภาพ
ซึ่งมีหน้าที่ในการเกริ่นนำและข้อความที่อยู่ด้านล่างของภาพมีหน้าที่สำคัญในการเข้าถึงอารมณ์ของผู้รับ
สาร (Triyono & Putra, 2016 อ้างถึงใน กษิรา จันทระสะเร, 2564: 59) และการสื่อสารผ่านมีมนั้นมี
ขั้นตอนน้อย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ไม่ต้องลงทุนลงแรงหรืออาศัยทักษะพิเศษในการมีส่วนร่วม และเนื่องจาก
สื ่อสังคมออนไลน์คือสาร (The medium is the message) ในการส่งพลังต่อการกระจายมีมที ่มีต่อ
เนื้อหาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเดินทางจากจุดเริ่มต้นของข้อมูลทางวัฒนธรรม การช่วยถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารนั้นจนแพร่กระจายเป็นมีม และทำให้มีการปฏิสัมพันธ์ต่อไปได้เรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นปรากฏการณ์
สังคมได้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือพลังของสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูลทางวัฒนธรรมสามารถพัฒนาเป็นมีมได้
สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงยังทำให้มีมนั้นดำเนินไปต่อเนื ่อง มีอายุที่ยาวนาน กระจายกว้างไกล หา
จุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดได้ยากกระทั่งเกิดเป็นปรากฏการณ์สังคม การส่ือสารทั้ง Facebook, Twitter เป็น
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้สูงสุดทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและยังสามารถแพร่กระจายไปสู่สื่ออื่นๆ ได้
โดยง่าย ด้วยพลังของสื่อที่มีลักษณะเฉพาะที ่แตกต่างกันจะทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารมีความ
แตกต่างกันและความสามารถในการรับรู้ การเข้าถึงเนื้อหานั้นก็แตกต่างกันไปด้วย มีมยังเป็นการส่ือสารที่
เป็นเครื่องมือแสดงพลังหรือเป็นกระบอกเสียง (voice) ที่สะท้อนให้เห็นที่มาที่ไปของเหตุการณ์ในสงัคม 
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รวมถึงสภาพสังคม ช่วยบันทึกเหตุการณ์ และที่สำคัญยิ่งในยุคที่ผู้ใช้เปล่ียนสถานะเป็นผู้กระทำ (active) 
ทำให้การแสดงเสียง แสดงสิทธ์ิ แสดงตัวตน เรียกร้องในเรื่องต่างๆ สามารถทำได้สะดวกขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น
และแพร่กระจายได้กว้างขวางมากขึ้น อย่างการใช้พลังของส่ือในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  

อย่างเช่น ม ีมชัชชาติ ท ี ่ เกิดขึ ้นในบริบทสังคมออนไลน์ โดยมาจากบริบทสังคมจริงจาก
สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลานั้นที่มีความตึงเครียดจากเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งการเคลื่อนไหวปิด
กรุงเทพ (Shutdown Bangkok) ของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนั้น การเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่ม
ของฝ่ายตรงข้าม ความพยายามในการควบคุมสถานการณ์ของรัฐบาล ความจริงจังในการแสดงออกเรื่อง
การเมืองของคนในสังคมขณะนั้นจึงเป็นบรรยากาศอึมครึมอย่างยาวนานในสังคมไทยช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้
มีมชัชชาติที ่เกิดจากความบังเอิญของภาพรัฐมนตรีในชุดออกกำลังกายสบายๆ องค์ประกอบภาพที่
เหมาะสม ทำให้ผู้คนต้องการผ่อนคลายความเครียดจากสถานการณ์ทางการเมือง มาร่วมตัดต่อ แชร์
รูปภาพมีมชัชชาติที่สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะขึ้นมาได้จนการส่ือสารแพร่กระจายออกไปเป็น
มีมที่กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ในขณะเดียวกันชัชชาติก็ได้มีการใช้ความเป็นมีมนั้นส่ือสารกับคน
ในสังคม ทำให้มีมชัชชาติเป็นหนึ่งในมีมที่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของการสร้างการแพร่กระจายได้มาก
และสร้างการรับรู้ในสังคม รวมถึงไม่จำกัดกลุ่มคนเฉพาะ ซึ่งมีการเข้าถึงทั้งผู้รับสารที ่เป็น กลุ ่มผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตและกลุ่มที่ไม้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วย และมีมป้ายคัดค้านพ .ร.บ. นิรโทษกรรม เป็นอีกหนึ่งมีมที่
ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนในแง่ของการเกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองที ่กระตุ้นให้ม ีการ
แสดงออก แสดงจุดยืนทางการเม ืองทางการเม ือง โดยมีการโน้มน้าวให้ มีการเปลี ่ยนรูปโปรไฟล์  
Facebook เป็นแผ่นป้ายที่มีข้อความคัดค้าน จึงผลักดันให้เกิดการผ่อนคลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดด้วย
การเกิดมีมป้ายคัดค้านพ .ร.บ. นิรโทษกรรมที ่สามารถเพิ ่มเติม ดัดแปลงข้อความ สร้างความตลก 
สนุกสนานเพลิดเพลินให้กับคนในสังคมออนไลน์ และเป็นสาเหตุให้เกิดการนัดรวมกลุ่มเคล่ือนไหวบนท้อง
ถนน ทำให้มีมป้ายคัดค้านพ.ร.บ. นิรโทษกรรมเป็นการสื่อสารกลับไปกลับมาทั้งในสังคมออนไลน์และ
สังคมออฟไลน์หรือสังคมจริงในปัจจุบัน  

สำหรับบทบาทของมีมในฐานะช่องทางส่ือสารทางการเมืองไทย แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมมีม ถือ
เป็นช่องทางสำคัญทางการเมืองอีกช่องทางหนึ่ง ที่ทำหน้าที่คอยให้ข่าวสารทางการเมืองกับกลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดจนกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางการเมือง ของ
ไทยในที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากช่องทางการสื่อสารทางการเมืองเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในจุดกำเนิดของตัวตนทางการเมืองของบุคลากรทางการเมืองด้วย (คริษฐ์ ล้ิมตระกูล, 2557: 138-
139) เมื่อมีมดำเนินต่อเนื่องอยู่ในกระแสช่วงเวลาหนึ่งแล้วย่อมมีการเสื่อมสลายและสิ้นสุด (back to 
basic) กลับคืนสู่สภาวะของข่าวสารข้อมูลปกติทั่วไปในโลกของการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้วา่มีมมี
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วงจรชีวิตของแต่ละมีม ซึ่งต่างมีจุดเริ่มต้นมาจากข้อมูลข่าวสารจนกระทั่งเมื่ออยู่ในภาวะของข้อมูลทาง
วัฒนธรรมที่เหมาะสม ประกอบกับได้รับปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมและสภาวะที่เกื้อหนุน ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยทางด้านบริบท เวลาที ่เหมาะสม กลุ ่มคน ช่องทาง คุณค่าและแรงจูงใจทางด้านบริบทสังคม
วัฒนธรรม ผลักดันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรมการส่ือสารที่ช่วยแพร่กระจายมีมออกไป ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการที่ดีของผู้ส่ือสารมีมที่ช่วยทำให้มีมเกิดข้ึนมานั้นมีความต่อเนื่องยาวนานได้มากที่สุด ก่อนที่
กระแสจะกลับวนสู่จุดดั้งเดิม (ภูษณา ถนอมศักดิ์, 2558: 131-160)  

การส่งต่อหรือการแพร่กระจายของ Meme (มีม) เป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเผยแพร่และส่ง
ต่อกันผ่าน Facebook โดยการใช้ถ้อยคำร่วมกับรูปภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงอารมณ์ขันหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น พฤติกรรม วิถีชีวิต ความเช่ือหรือส่ิงที่กำลังนิยมในสังคม เป็น
ต้น (กษิรา จันทระสะเร, 2564: 59) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้ส่งสารและผู้รับสารจากกระบวนการ
ส่งต่อมีม และการส่งต่อของมีมที่ได้รับความนิยมจนเกิดเป็นการผลิตซ้ำนั้น เนื่องมาจากการสร้างหรือ
เรียบเรียงใหม่ (remixed) การย้ำหรือทำซ้ำ (iterated) ซึ่งมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วด้วยพลังของ
กลุ่มสมาชิกของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในอินเทอร์เน็ต โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความต่อเนื่องในบท
สนทนาการสื่อสารนั้นๆ (Bradley E Miggins & G Bret Bowers, 2014 อ้างถึงใน ภูษณา ถนอมศักดิ์, 
2558: 53) ซึ่งแล้วแต่บุคคลในการเล่นหรือส่ือสารมีมในแบบของตนเอง โดยจะเลือกเล่นหรือดัดแปลงแล้ว
แชร์หรือเผยแพร่มีมที่ตรงกับความคิดและความรู้สึกของตนเองมากที่สุด อาจจะตรงกับความชอบหรือ
ประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องนั้นๆ การส่งต่อมีมจึงเป็นการส่งต่อไปตามบุคลิกลักษณะความถนัดและความ
ชื่นชอบของแต่ละบุคคล และสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการกระจายเนื ้อหาที่แตกต่างไปตามรูปแบบ
ลักษณะเด่นของสื่อนั ้น เช่น ลักษณะเฉพาะของ Twitter ทำให้คอนเทนต์ประเภทข้อความ Hashtag 
ต่างๆ เติบโตได้อย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นอย่างรีบเร่ง กล่าวคือลักษณะเนื้อหาใน Twitter มีอายุไม่นาน
ผลัดเปล่ียนเป็นเรื่องใหม่อย่างรวดเร็ว ส่วน Facebook สามารถทำให้การนำเสนอเนื้อหาที่เป็นภาพ เสียง
และภาพเคล่ือนไหว การปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ สามารถแพร่กระจายกลายเป็นกระแส (trend) 
และแพร่กระจายไปอย่างก้าวกระโดด (ภูษณา ถนอมศักดิ์, 2558: 53-132) ซึ่งส่ือเป็นส่ิงที่เอื้อให้ผู้ส่งสาร
และผู้รับสารทำหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็นการส่ือสารสองทาง และส่ือยังทำหน้าที่ส่งสารได้
หลายอย่างรวมกันคือ ภาพ เสียงและข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเข้ากับ
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพัทธ์ ทำให้การสื ่อสามารถสื ่อสารได้สองทางผ่านทางระ บบ
เครือข่ายและมีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) จนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ในสังคม
ออนไลน์ และส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ สร้างการรับรู้ได้รวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาที (คริษฐ์ ลิ้มตระกูล , 
2557: 5-41) 
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ปรากฏการณ์ Internet Meme 
อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการจำลองแบบของข้อความ เนื่องจากส่งข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง ที่

สามารถทำได้ผ่านช่องทางดิจิทัล การส่ือสารออนไลน์เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และการกระจายแบบ
ทวีคูณ (fecudity) โดยไม่คำนึงถึงสถานที่และเวลา นอกจากนี้ข้อความจะถูกจัดเก็บโดยอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ปรากฏการณ์มีมประกอบด้วยการแพร่กระจายของการดัดแปลงต่างๆ (Shifman, 2014 อ้างถึงใน กษิรา 
จันทะสะเร, 2564: 1724)  

มีมและสติกเกอร์  ซึ่งมีมเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกเช่นเดียวกับสติกเกอร์และเป็นที่นิยมใน
การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งการใช้งานในกระบวนการส่งต่อนั้นคล้ายคลึงกันเมื่อผู้ส่งสาร
ต้องการสื่อความหมายในการสนทนา และผู้ใช้ส่วนมากนิยมใช้สติกเกอร์และมีมในการสนทนาในสังคม
ออนไลน์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นสีหน้า ท่าทาง การแสดงออกในความคิดต่างๆ ตลอดจนการ
ใช้งานในการสนทนาที่พบในสังคมออนไลน์ ถือเป็นการทดแทนการใช้ภาษาในด้านสัญลักษณ์ที่แสดง
ออกมาในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวหรือการ์ตูนที่สามารถใช้ในการส่ืออารมณ์ความรู้สึกในการ
ส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต (ศิริรพร ปัญญาเมธีกุล และคณะ, 2564: 2-6) 

มีมทางการเมือง เป็นการใช้มีมในการกล่าวถึงปรากฏการณ์ทางการเมือง ทั้งผลประโยชน์ทาง
สังคม ความขัดแย้งทางสังคม ผู้มีบทบาททางการเมือง การกระทำที่เป็นตัวแทนหรือการตัดสินใจทาง
การเมือง (Grittmann, 2007 อ้างถึงใน Michael Johann & Lars Bulow, 2018: 1721) โดยเฉพาะใน
บริบทการเลือกตั ้ง การเคลื ่อนไหวทางการเมืองและการวิจารณ์ทางสังคม ซึ ่งขึ ้นอยู ่กับการสร้าง
ความหมายหลากหลายรูปแบบของตัวแปร ศักยภาพในการถูกครอบงำและแพร่กระจายผ่านโซเชียลมีเดีย 
และสามารถทำหน้าที ่เป็นรูปแบบของการกระทำร่วมกันและการแสดงออกเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ด้วย
ศักยภาพในการโน้มน้าวใจและการมีส่วนร่วมในสังคม และช่วยให้เข้าใจอารมณ์ขันหรือการเสียดสีที่ใช้ใน
ภาษา มีมมีบทบาทสำคัญในวาทกรรมทางการเมือง และมีการใช้ในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองใน
รูปแบบต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมการส่ือสารทางการเมืองของไทยที่เปล่ียนไป โดยมีการใช้ช่องทาง
ในการส่ือสารหลายช่องทาง โดยเฉพาะการส่ือสารโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) โดย
ใช้สัญลักษณ์ในการเช่ือมร้อยกลุ่มคนในส่ือออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่น่าจดจำ ตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงจุดยืนและบทบาทของกลุ่มคน สถานที่ เครื่องหมาย ฯลฯ โดยเฉพาะการใช้รูปโปรไฟล์เป็นตรา
สัญลักษณ์กลุ่มในการเคล่ือนไหว จนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง (political sign) ในการคัดค้านร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 ตราสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในการคัดค้านแก่ผู้กระทำความผิด
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ในทางวิชาการเรียกว่า 
“อินเทอร์เน็ตมีม” ซึ่งเป็นรูปแบบของความคิดทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์หรือเป็นปฏิบัติการ ที่สามารถ
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ส่งผ่านจากจิตใจคนหนึ่งไปสู ่อีกคนหนึ่งผ่านการเขียน การพูด ท่าทาง พิธีกรรมหรือปรากฏการณ์
ลอกเลียนแบบอื่นๆ โดยมีลักษณะเป็นการเคล่ือนไหวทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ์จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่
อินเทอร์เน็ตมีมการคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปีพ.ศ. 2556 นี้ได้รับการตอบรับจากประชาชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว เนื ่องจากวิธีการเปลี ่ยนภาพโปรไฟล์เป็นทางเลือกที่
สะดวกสบายและเส่ียงน้อยกว่าการไปชุมนุมหรือทำกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทางการเมืองรูปแบบใหม่ โดยบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ 
ข้อความ สัญลักษณ์และอารมณ์ขันในวัฒนธรรมเครือข่ายออนไลน์ (ภูษณา ถนอมศักดิ์, 2558: 9-17) และ
มีมเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในวาทกรรมทางการเมือง ซึ่งมีมถือเป็น เรื่องขำขัน ในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบุคคล ความคิด อุดมการณ์ในลักษณะประชดประชัน และช่วยในการสื่อสารการเสียดสี
ทางการเมือง ดังนั้นมีมจึงถูกจัดให้เป็นแหล่งความบันเทิง (Anushka Kulkarni, 2017: 13) 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ช่วยให้เข้าใจความเป็นมาและใจความสำคัญของมีม รวมถึง
กลไกต่างๆ ในการใช้มีมผ่านอินเทอร์เน็ตจนเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตมีม ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้ โดยการแสดงให้เห็นความสามารถในการสื่อสารผ่านมีมทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
และวัฒนธรรมในการใช้มีมทางการเมือง และมีการกล่าวถึงอิทธิพลของการสื ่อสารผ่านมีมในยุคที่
อินเทอร์เน็ตกำลังพัฒนาในอำนวยความสะดวกให้การสื่อสาร และทำให้ทราบถึงการนำมีมมาใช้ในรูป
ต่างๆ ทั้งมีมการเมืองที่มีเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงช่วยให้เข้าใจอารมณ์ขันหรือ
การเสียดสีผ่านภาษาที่ใช้ในการส่ือสารทางการเมืองและเข้าใจบทบาทสำคัญของวาทกรรมทางการเมืองที่
ใช้ในกระบวนการสื ่อสารทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเคลื ่อนไหวทางการเมืองในเชิง
สัญลักษณ์ ในส่วนนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลของมีมได้มากยิ่งขึ้น ในการ
ให้ความสำคัญกับมีมในกระบวนการสื ่อสารทางการเมืองผ่านมีมในรูปแบบต่างๆ ซึ ่งจะถูกนำมาให้
ความหมายที่แตกต่างกัน ที่สะท้อนถึงการล้อเลียนและการเสียดสีทางการเมือง  

 
2. วรรณกรรมเกี่ยวกับการล้อเลียน 

ภาพล้อในสื ่อสังคมออนไลน์ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที ่แสดงถึงความมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกทางความคิดและการวิพากษ์วิจารณ์ ขณะเดียวกันก็แฝงด้วยอารมณ์ขันอันเป็นลักษณะนิสัย
พื้นฐานอย่างหนึ่งของคนไทยที่ชอบความสนุกสนานและมีอารมณ์ขัน จัดเป็นการส่ือความหมายด้วยภาพที่
ผู้ส่งสารจงใจทำขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความคิดเห็น มีการแฝงการล้อเลียน เสียดสี ประชดประชันหรือตำหนิ
ติเตียน ในขณะเดียวกันภาพล้อเหล่านี้ก็สามารถสะท้อนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยู่ในความ
สนใจของคนในสังคมขณะนั้นได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ คน
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จำนวนมากมีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสารมากขึ้น และมีผู้พัฒนาโปรแกรม
สำหรับทำข้อมูลรูปแบบใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น ทำให้ภาพล้อในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงภาพวาดลายเส้น
อย่างการ์ตูนการเมืองเท่านั้น ยังมีภาพล้อที่เป็นการตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุวรรณา งามเหลือ , 
2559: 52-53) ทั้งรูปแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ ป้ายหาเสียง ป้ายโฆษณาสินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้า พาดหัว
ข่าวหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งภาพล้อเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคม ความรู้ ความสามารถ 
ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ถ้อยคำในภาพล้อ มักเป็นถ้อยคำระดับภาษาสนทนาและภาษาปาก เป็น
การใช้ถ้อยคำส้ันๆ ง่ายๆ มีความกะทัดรัด กระชับและได้ใจความและมีความหมาย (เพิ่งอ้าง, 2559: 57-
66) โดยมนุษย์ใช้ภาษาในการส่ือสารเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ของตน การเสียดสีเป็นวิธีการใช้ภาษารูปแบบ
หนึ่งเพื่อทำร้ายความรู้สึกผู้อื่นหรือวิพากษ์วิจารณ์บางส่ิงด้วยความขบขัน การเสียดสีเกิดข้ึนได้ทั้งในภาษา
พูดและภาษาเขียน แต่การเขียนเสียดสีนั้นจะเข้าใจยากกว่าการพูด เนื่องจากไม่สามารถตีความจากรูปคำ
และความหมายที่ปรากฏโดยตรงได้ (Liu, 2012 อ้างถึงใน กษิรา จันทะสะเร, 2564: 60) และถ้อยคำที่ทำ
ให้คนในสังคมรู้สึกขบขันอาจไม่ได้ทำให้คนในอีกสังคมขบขัน ทั้งนี้เพราะคนในแต่ละสังคมมีความคิดและ
ความเช่ือที่แตกต่างกัน 
การศึกษาผ่านการ์ตูน 
 การ์ตูนได้ถูกใช้เป็นสื่อที่แสดงถึงความสนุกสนานอยู่หลายศตวรรษตั้งแต่อดีต และงานเขียน
การ์ตูนเสียดสีการเมืองเกิดขึ้นจากการนำภาพการ์ตูนมาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนด้านต่างๆ ที่เกิดข้ึน
เช่น ด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยวิธีการล้อเลียนบุคคลที่มีอำนาจ การเขียนภาพ
ล้อเลียนต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาพล้อเลียนและ
การ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทยคือ ความต้องการเสียดสี ล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้
มีอำนาจทางการเมือง สำหรับการ์ตูนล้อเลียน เสียดสีการเมืองได้มีการขยายกว้างในการใช้เป็นส่ือที่แสดง
ความสนุกสนานตั้งแต่อดีตจนถึงศตวรรษที่ 16 ภาพวาดการ์ตูนจึงเริ่มถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเสยีดสี 
เย้ยหยันหรือประชดประชันสังคมและการเมือง และการใช้ภาพการ์ตูนเสียดสีได้มีการพัฒนา ปรับเปล่ียน
ไปตามยุคสมัยจากอดีตมีการเผยแพร่จากทางหนังสือพิมพ์ เอกสาร ปัจจุบันในยุค 4.0 ส่ือได้มีการพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วมีการนำการ์ตูนมาอยู ่ในโทรทัศน์และสื ่อสังคม ทำให้การ์ตูนได้รับความนิยมมากขึ้น 
(ปัทมา ประสารทรัพย์, 2563: 1-2) โดยในรูปแบบของการ์ตูนการเมือง เป็นลักษณะของการส่ือสารของ
สื่อมวลชนประเภทหนึ่ง นอกเหนือจากสื่อมวลชนอย่างวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ โดยมีหน้าที่ทางสังคมบาง
ประการ และการ์ตูนการเมืองก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเสนอข่าวโดยทางอ้อม ซึ่งจากสาเหตุสำคัญที่
ก่อให้เกิดการเสนอข่าวทางอ้อมนั้น เนื่องมาจากในบางสังคม บางการปกครองของประเทศ การเสนอข่าว
โดยตรงจะทำได้ลำบากการแสดงออกผ่านการ์ตูนการเมือง จึงเป็นช่องทางที่จะสามารถกระทำได้ จากการ
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ใช้ภาพ ลายเส้น เนื้อหา ในลักษณะบันเทิง เรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วเป็นการแฝงด้วยความคิดทัศนคติ 
ค่านิยม ทางการเมืองที่ผู้เขียนการ์ตูนทางการเมืองได้แสดงออกมาผ่านภาพ ลายเส้นและเนื้อหาในการ์ตูน 
และจุดเด่นของการ์ตูนการเมืองคือ ลักษณะการนำเสนอแบบทีเล่นทีจริ ง ซึ่งเอื้อต่อการตีความทำให้
การ์ตูนการเมืองเล็ดลอดเผยแพร่ได้ในยามวิกฤต การ์ตูนจึงเป็นช่องทางการแสดงความเห็นในหลายๆ 
ประเด็นที่ไม่สามารถพูดได้ ภาษาภาพของการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ลายเส้น โทนสี ตลอดจนบุคลิกของ
ตัวการ์ตูน ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่สะท้อนหรือวิพากษ์สังคมเท่านั้น แต่ยังมีพลังในการกระตุ้นความตระหนักรู้
ของประชาชนต่อเหตุการณ์ต่างๆ การ์ตูนการเมืองจึงมีบทบาทมากกว่าการทำให้คนอ่านรู้สึกโศกเศร้าหรือ
ขบขัน ด้วยเหตุนี้การ์ตูนการเมืองจึงมีส่วนร่วมกับคนทั่วไป กล่าวได้ว่าการ์ตูนการเมืองเปิดโอกาสให้คนใน
สังคมได้ต่อต้าน ท้าทาย เยอะเย้ยอำนาจรัฐอย่างไม่อาจทำได้ในชีวิตจริง (ปิยะฉัตร สิงห์ภิรมย์, 2561: 81-
82) 
 วิวัฒนาการของการ์ตูนล้อเลียนในประเด็นการเมืองมีวิวัฒนาการอย่างยาวนาน ซึ่งถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งในการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองนอกเหนือจากข้อความตัวอักษร ด้วยการใช้เทคนิคของผู้
วาดเพื่อเล่าเรื่องราว ผสมกับการวาดเลียนแบบบุคคลจริงหรือจำลองสถานการณ์นั้นออกมาในเชิงขำขัน 
และรูปแบบการวาดเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองเริ่มสอดแทรกการใช้สัญญะลงไปเพื่อ
หลีกเลี่ยง และเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด ก่อเกิด เป็นสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความบันเทิง โดยผู้ใช้สามารถกระจายข่าวสารให้บุคคลอื่นที่มีความ
สนใจในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้
เป็นอย่างมาก และมีบทบาทสำคัญสำหรับการเผยแพร่ข้อคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ทางออกสำหรับการวิพากษ์เรื่องราวทางการเมืองของประชาชนจึงหันไปที่การพูดทางอ้อม โดยใช้การ
ล้อเลียนเหตุการณ์หรือบุคคล เพื่อลดทอนความรุนแรงในเนื้อหาและหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับของผู้มี
อำนาจ (จันทรวรรณ ตระกุลผิว, 2563: 45-72) ซึ่งการ์ตูนการเมืองเปรียบเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์ที่
สะท้อนเรื่องราวที ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ตามทรรศนะของผู้วาด ด้วยลักษณะที่ไม่เน้นเนื้อหาการ
บรรยายการ์ตูนการเมืองจึงสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้อย่างกว้างขวาง การ์ตูนการเมืองเพียงภาพเดียวนั้น
สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่าบทความที่เต็มไปด้วยรายละเอียด (ปิยะฉัตร สิงห์ภิรมย์, 2561: 
81) 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทยคือ ความต้องการล้อเลียน เสียด
สีและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้มีอำนาจทางการเมือง ส่วนเสรีภาพทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับ
การสร้างภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในแง่ที่ว่าสังคมเผด็จการจะไม่มีภาพล้อและการ์ตูนการเมืองหรือมี
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น้อยมาก และเมื่อระบอบเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้ว ก็จะมีภาพล้อและการ์ตูนการเมืองมาก ด้วย
เหตุผลที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น (ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, 2555 : 65-77) 

เพจ Jod 8riew มีกลวิธีในการเสียดสีซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอเรื่องราวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ล้อเลียน ประชดประชันเปรียบเทียบผ่านตัวละคร เนื้อหาและองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งสามารถจัดประเภท
ของการเสียดสีออกเป็น 3 กลวิธีได้แก่ 1. กลวิธีการทำให้เป็นเรื่องตลก เป็นการตลกจากการเล่าเรื่องที่
เป็นสามัญ กล่าวเกินจริง ซึ่งคำกล่าวเกินจริงประกอบไปด้วยคำบริภาษที่แสดงความรู้สึกเหยียดหยาม 2. 
กลวิธีการปรับเปลี่ยนภาษา เป็นการเสียดสีที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้เขียนจะต้องระวังเกี่ยวกับการเอาผิด
ทางกฎหมาย กล่าวได้ว่าผู้เขียนอาจต้องมีการปรับเปล่ียนเนื้อหาหรือตัวละคร แต่สาระของเรื่องยังคงเดิม 
และ 3. กลวิธีการสะท้อนปัญหา เป็นการนำเรื่องราวต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นมานำเสนอผ่านตัวละคร ฉาก 
เหตุการณ์ โดยมีการถ่ายทอดและบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสะท้อนปัญหาด้วยการเปิดชิ่งให้
ผู้อ่านตีความและเพื่อกระตุ้นมโนสำนึก และจากเนื้อหาเป็นการใช้รูปภาพประกอบข้อความเพื่อเน้นย้ำให้
เรื่องราวชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ปัทมา ประสารทรัพย์, 2563:  165-193) 
การศึกษาผ่านภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมีจุดมุ่งหมายหลักเป็นเรื่องของความบันเทิง แต่ที่จริงแล้วใน
ภาพยนตร์แนวสร้างสรรค์มักไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิง มีการสอดแทรกไปด้วยอะไรบางอย่างที่เป็น
แต่ละบุคคลที่ได้ชมภาพยนตร์เหล่านั้นจะต้องตีความองค์ความรู้ที่แฝงมาในภาพยนตร์ สะท้อนคุณค่าของ
ภาษาและสามารถส่ือสารความเข้าใจหลากหลายวัฒนธรรม (ชิษณุพงศ์ ด้วงสุข และปริลักษณ์ กล่ินช้าง , 
2564: 61-74) 

Good Bye, Lenin! เป็นภาพยนตร์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครและฉากต่างๆ ในลักษณะที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม ในภาพยนตร์มีฉากหลังของ 2 ประเทศที่มีรูปแบบของอำนาจละมุนในการส่งผ่าน
ไปสู่ประชาชนในลักษณะต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในสังคมหลากหลายประการ ซึ่งแนวคิดนี้สามารถแฝงอยู่ใน
กิจกรรมต่างๆ และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมนั้นๆ ได้ เนื่องจากการกระทำด้วยกลวิธีที่ไร้ความ
รุนแรง และแสดงให้เห็นการส่ือสาร ส่ือสารสนเทศและโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับอำนาจละมุนอย่างมาก 
วัฒนธรรมจึงถือเป็นสื่อกลางที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดอำนาจละมุน เนื่องจากล้วนมีอิทธิพลกับชีวิตประจำวัน
ของมนุษย์และอำนาจละมุนนี้ทำให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลง (เพิ่งอ้าง, 2564: 61-74) 

 “คงเดช จาตุรันต์รัศมี” ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยคนสำคัญที่สอดแทรกช่วงเวลาทางการเมืองใน
บริบทของสังคมไทยร่วมสมัยผ่านศิลปะภาพยนตร์หลายเรื่อง ทั้งการเขียนบทเพื่อตั้งคำถามกับชีวิตในแต่
ละช่วงเวลาและแอบวิพากษ์สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ ซึ่งภาพยนตร์ของคงเดชมีการสะท้อน
สังคมและการเมืองไทยผ่าน (Setting) โดยมีบรรยากาศทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เหตุการณ์เหล่านั้น
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ล้วนถูกขับเน้นให้มีความสำคัญกับเรื่องในแง่การแสดงภาวะกดดันทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวละคร ภาพยนตร์
ของคงเดชมีความเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองอย่างยิ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเขามีมุมมองที่
แจ่มชัดต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านทางการเมืองที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อความคิดและพฤติกรรมของมนษุย์
อย่างเล่ียงไม่ได้ (สรุศักดิ์ บุญอาจ, 2564: 16-17) 

ละครโทรทัศน์ก็เป็นรายการประเภทที่ให้ความบันเทิงรายการหนึ่งที่คนในสังคมให้ความสนใจ
ติดตาม สังเกตได้จากการที่ผู้ชมละครมักจะนำเรื่องราวเหตุการณ์ที่ละครนำเสนอมาพูดคุยกันและพูดคุย
กันผ่านส่ือสังคม (Social Media) จึงกล่าวได้ว่าเนื้อหาในละครโทรทัศน์นั้นมีประเด็นที่ผู้ชมสามารถนำมา
ตีความเชื ่อมโยงหรือเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นจริงในสังคม อาจจุดประเด็นให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์สังคมได้ (นัฐริกา คงเมือง และนนทชา คันนันทน์, 2564: 87) 

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการล้อเลียน พบว่ามีการนำมาใช้
ในการศึกษาผ่านการ์ตูนและภาพยนตร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการศึกษาที่คล้ายคลึงและมีความสัมพันธ์ที่จะ
สามารถนำมาเช่ือมโยงในการศึกษาผ่านมีมการเมืองได้ โดยได้มีการกล่าวถึงการใช้การ์ตูนและภาพยนตร์
เป็นเครื่องมือในการเคล่ือนไหวทางการเมืองรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับมีม และทำให้ทราบถึงการนำมาใช้ที่
มีรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกันแต่มีจุดประสงค์ร่วมกันในการเสียดสีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทาง
การเมือง ซึ่งเป็นประเด็นที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์ผ่านอุดมการณ์ของมีมการเมือง ที่มีความตลกจาก
การล้อเลียนและเสียดสี เป็นพื้นฐาน ในการนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือเหตุผลในการเลือกใช้มีม
การเมือง ทำให้สามารถนำมาสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์การใช้มีมการเมืองที่ถูกนำมาใช้ใน
สังคมไทย อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการให้ความหมายที่สื่อถึงความหมายแฝง ดังที่ปรากฏอยู่ทั้งใน
การ์ตูน ภาพยนตร์และมีม และนอกจากการส่ือสารผ่านภาพแล้วนั้น ยังชี้ให้เห็นถึงการใช้รูปแบบภาษาใน
การเสียดสี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการศึกษาครั้งนี้เช่นกัน และได้กล่าวถึงประเภทของการเสียดสีผ่าน 
ซึ่งเป็นกลวิธีที่จะนำมาใช้ในการศึกษาร่วมกับมีมการเมืองได้ 
 

3. วรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองในสังคมไทย 
“การเมือง” 
 การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจ โดยการต่อสู้กันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการบริหารประเทศ โดย
เพนนอคและสมิธ (Pennock and Smith) กล่าวว่า การเมือง หมายถึง ทุกส่ิงอย่างที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ 
สถาบัน องค์กรในสังคม โดยมีอำนาจในการสร้างจุดประสงค์ที่มีร่วมกันของสมาชิกในสังคมและมีอำนาจ
ในการประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในสังคม 
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 “การเมืองเป็นการต่อสู้ช่วงชิง โดยอำนาจในการสร้างนโยบายในการบริหารประเทศ อำนาจใน
การแต่งตั้งบุคคล เพื่อช่วยในการปฏิบัติตามนโยบาย”  
 การเมืองเป็นเรื่องของการต่อสู ้แย่งชิงกันของกลุ่มผลประโยชน์ ( Interest Group) อันได้แก่ 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเป็นผลในทางที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มคนหนึ่ง ความหมายของ
การเมืองในลักษณะนี้คือ การที่บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนหนึ่งในสังคม ที่อาจมีผลประโยชน์ร่ วมกันหรือ
ขัดกัน ต้องมาทำการต่อสู้เพื่อหาคน มาทำหน้าที่ในการปกครอง เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยชอบธรรม 
 การเมืองเป็นเรื่องของการประนีประนอม เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
 การเมืองเป็นเรื่องของความขัดแย้ง เนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรหรือทรัพยากรที่มีนั้นถูก
จำกัด ด้วยความต้องการของประชาชนที่มาก ตรงข้ามกับการมีอยู่ของทรัพยากร จึงเป็นเรื่องที่ทำให้คนใน
สังคมไม่สามารถตกลงกันได้อย่างสันติ กลายเป็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึน ต่อมาจึงมีผู้ให้มุมมองใหม่ว่าเป็น
เรื่องของการประนีประนอมความขัดแย้งมากกว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้ง (วชิรวัชร งามละม่อม, 2565: 
1-3)  
 การให้ความหมายการเมืองข้างต้นนี้ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมในแต่ละพื้นที่ จึงมีหลากหลายมุมมองที่
แตกต่างกันไป แต่ล้วนแล้วมองว่าการเมืองเป็นเรื ่องของการแสวงหาอำนาจหรือการต่อสู้เพื ่อช่วงชิง
บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการบริหารจัดการประเทศ รวมถึงเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้ที่มี
อำนาจ 
 
รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมของประชาชนในการตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ของทาง
ภาครัฐ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละยุคนั้นมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะเป็นการ
แสดงออกในเชิงปรากฏการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องหรือกดดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม
การเมือง (วุฒิพร ล้ิมวราภัส และ สุวิชา เป้าอารีย์, 2563: 109) 
การรวมกลุ่ม  

การชุมนุมในพื้นที่สาธารณะเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมืองในการออกแบบพื้นที ่เพื่อชีวิต
สาธารณะของมนุษย์และรองรับกิจกรรมหลากหลายของมนุษย์ โดยทั่วไปพื้นที่สาธารณะมีลักษณะเป็น
พื้นที่เปิดโล่งเพื่อดึงดูดให้เกิดกิจกรรมภายในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง (Carr et al, 1995 อ้างถึงใน วรวัณณี ลาภอำนวนเจริญ แลละพิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ , 2564: 
502) และพื้นที่สาธารณะคือ ความสามารถในการเข้าถึง ใช้งานได้ทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมผ่านการใช้พื้นที่สาธารณะแลกเปล่ียนได้อย่างเสรี (Brill, 1989 อ้างถึงใน เพิ่ง
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อ้าง , 2564: 502) จากลักษณะนี้มีความสอดคล้องกับพื้นที่สาธารณะมิติทางการเมือง โดยเฉพาะการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย พื้นที่สาธารณะมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของพลเมืองให้ก้าวหน้ามากขึ้นผ่านการเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมทางการเมือง สามารถรวมตัวคนจำนวน
มากมาชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมาปรึกษาหารือหา
ทางออกร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น (Arenlt, 1958 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง, 
2564: 502) สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่สาธารณะมีความสำคัญในการสร้างชุมชนทางการเมือง สำหรับการ
ชุมชนทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2560-พ.ศ.2563 การใช้พื้นที่สาธารณะสำหรับการชุมนุม
ทางการเมืองมีผู้ดำเนินกิจกรรมคือ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีการใช้พื้นที่คล้ายกับช่วงปี  พ.ศ. 
2550- พ.ศ. 2557 แต่มีเงื่อนไขการใช้พื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 
2558 เป็นตัวกำหนดในการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมือง โดยห้ามไม่ให้จัดการชุมนุมทางการเมืองใน
รัศมี 150 เมตรจากพระบรมมหาราชวัง ส่งผลให้เกิดการหายไปของพื้นที่สาธารณะที่สำคัญต่อการชุมนุม
ทางการเมืองอย่างพื้นที่สนามหลวง แต่มีการใช้พื้นที่สาธารณะใหม่อย่างทางเช่ือมห้าง (Skywalk) และจุด
สัญจรตามสถานีรถไฟฟ้า เป็นพื้นที่การชุมนุมที่เน้นความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้ชุมนุมเป็นหลัก
และสามารถสร้างผลกระทบได้พร้อมกันหลายพื้นที่ภายในหนึ่งวัน ซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้เรียกว่า แฟลช
ม็อบ (Flash mob) เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาไม่ยาวนานมากตามที่กฎหมายได้ระบุ ไม่มีการปักหลักค้าง
คืนและยังคงใช้พื้นที่สัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างถนนราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนน
จุดสำคัญของระบบเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองเพื่อสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง  

ลักษณะทางกายภาพสำหรับการชุมนุมทางการเมือง ได้แก่ 1. ความเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ 
(Hatukam, 2018 อ้างถึงใน วรวัณณี ลาภอำนวนเจริญ และพิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ , 2564: 512) สามารถ
สะท้อนออกมาได้ 2 รูปแบบคือ สถานที่หรือความรู้สึกที่มีต่อสถานที่ (Sense of space) ในการสร้าง
ประวัติศาสตร์หรือภาพจำทางการเมืองในพื้นที่นั้นและการสร้างสถาปัตยกรรมในพื้นที่สาธารณะเป็นส่ิง
สะท้อนอุดมการณ์ทางการเมือง การใช้งานพื้นที่สาธารณะสำหรับการชุมนุมทางการเมืองจึงเลือกพื้นที่
สะท้อนสัญลักษณ์ที่ต้องการเรียกร้อง 2. ต่ำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่สาธารณะ (Parkinson, 2012 อ้างถึงใน 
เพิ่งอ้าง, 2564: 512) ตำแหน่งที่ตั้งมีผลต่อการประสบความสำเร็จของการเรียกร้องทางการเมืองในการ
สร้างผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปหรือเศรษฐกิจ และมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี
การเดินทางเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง 3. ขนาดของพื้นที่ ในการเลือกพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองมักจะ
เกิดในพื้นที่ขนาดเล็กก่อนขยายหรือเคล่ือนตัวไปยังพื้นที่ขนาดใหญ่ 4. ความปลอดภัยของพื้นที่ เป็นพื้นที่
ที่มีผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือจุดตรวจเป็นระยะ มีแสงสว่างเพียงพอ 
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ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการชุมนุม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญคือแสงสว่าง ( เพิ่งอ้าง, 2564: 
512-514) 

การแสดงจุดยืนของคนรุ่นใหม่คือการสร้างสังคมใหม่โดยการก้าวข้ามผ่านคนรุ่นเก่า ภายใต้วาท
กรรม “ไม่เอาของเก่า” โดยสังคมใหม่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองที่รวมถึงการสร้าง
การเมืองใหม่ภายใต้แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยใหม่ (สติธร ธนานิธิโชติ, 2563 อ้างถึงใน ศิริสุดา แสงทอง, 
2564: 295) จุดยืนประชาธิปไตยแห่งอนาคตในมุมมองของคนรุ่นใหม่ หมายถึงประชาธิปไตยสมัยใหม่หรือ
เสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy) ที่เหล่าคนรุ่นใหม่คาดหวังว่าวันหนึ่งสังคมไทยจะพัฒนาไปถึง
จุดนั้น อันประกอบด้วย การปกครองตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) การเคารพสิทธิทางการเมืองและ
เสรีภาพของพลเมือง (Political Right and Civil Liberties)  และการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและสังคมการเมืองส่งผลให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมี
นัยสำคัญ ทั้งเป้าหมาย ความเข้มข้น รวมถึงมีลักษณะเฉพาะใหม่ที่แตกต่างจากการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในอดีต (Galstyan, 2563 อ้างถึงใน รพีพร ธงทอง, 2563: 28) ซึ่งใช้แนวทางลงถนนเช่ือมโยงกับการ
ใช้ส่ือโซเชียลมีเดียเป็นหลักในการเคล่ือนไหว เพื่อที่จะสามารถกระจายข่าวสารการรวมกลุ่ม ณ สถานที่ใด
ที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  

สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ผู้คนจำนวนมากออกมา
ชุมนุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงในสังคมออนไลน์ที่ออกมาส่งเสียง ขับเคลื่อนและพยายาม
สร้างการเปลี ่ยนแปลงให้กับประเทศในหลากหลายประเด็น ตั ้งแต่เรื ่องในรั ้วโรงเรียนไปจนถึงเรื่อง
การเมืองระดับประเทศ (ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์, 2563 อ้างถึงใน รพีพร ธงทอง, 2563: 29) ด้วยในปัจจุบัน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่มีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ เช่น การชูมือ การติดโบว์ 
การชูป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และที่สำคัญมีการปรับขบวนการเคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางตา่งๆ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มและเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ติดตามหรือสนใจทางการเมืองของกลุ่ม 

กลุ่มคน 
รุ่นเบบ้ีบูมเบอร์ Baby Boomer (เกิดปี พ.ศ.2489-2507) ในทางการเมือง จะมีแนวคิดหรือ 

ทัศนคติที่ช่ืนชอบถ้อยคำที่ดูเป็นหลักการใหญ่ๆ เป็นคำที่บ่งบอกเป้าหมายและอุดมการณ์ มีแนวโน้มเป็น
พวกอนุรักษ์นิยมที่มองโลกแบบสวยงามตามครรลองครองธรรม ชอบส่ิงที่เป็นนามธรรมและอุดมคติ 

รุ่น Gen Y (เกิดปี พ.ศ. 2523-2543) ในทางการเมืองจะมีลักษณะชอบตั้งคำถาม รายละเอียด
และความชัดเจน ต้องการสิ่งที่กระชับและเข้าใจง่าย มีแนวโน้มเป็นพวกเสรีนิยมที่อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับ
โลกแห่งความจริงและเป็นปัจเจกชนต้องการความเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ เนื่องจากวิถีชีวิตของคนรุ่นนี้
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เติบโตขึ้นมาท่ามกลางข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมาก จึงมีทักษะในการกรองข้อมูลให้เข้ากับจริตของ
ตนเอง  

รุ่น Gen X (เกิดปี พ.ศ. 2508-2522) จะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอยต่อระหว่าง เบบ้ีบูมเบอร์
และ Gen Y ซึ่งมีลักษณะทำงานตามที่ส่ัง เป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องอธิบายขยายความ มีวาทศิลป์ ชอบการ
โน้มน้าวจูงใจหรือแจงรายละเอียด 

โดยคนรุ่นใหม่มักเกิดในช่วงคนรุ่น Gen Y เป็นต้นไป ซึ่งเป็นยุคที่เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มากกว่าในอดีต การรับรู้ข่าวสารในสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนกลุ่มนี้
มาก คนรุ่นใหม่จำนวนมากจึงก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวทางการเมือง (ศิริสุดา แสงทอง , 2564: 288-
292) และการเมืองที่พึงประสงค์ของคนรุ่นใหม่คือ การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการทางการเมืองต้อง
พยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ผ่านบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นแกน
สำคัญของการขับเคลื่อนระบบหรือองค์กรทางการเมือง ซึ่งสามารถตอบสนองประโยชน์ส่วนรวมและมี
ความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ จึงเป็นการพัฒนาทางการเมืองที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ฉะนั้นการมี
ส่วนร่วมของพลเมือง (อธาฐ์ สุวฑโฒ และสุชินนะ อนิญชิโต, 2563: 111) 

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีความเปล่ียนแปลงในหลายด้านที่แตกต่างจากคนในอดีต ทั้งในเรื่องของการ
ส่ือสารในประเด็นสำคัญทางการเมือง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
ณ ตอนนั้นได้ ส่งผลให้ความสนใจทางการเมืองนั้นมากขึ้น เนื่องจากการเมืองเป็นสิ่งที่จับต้องไดม้ากขึ้น 
เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้คนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวทางการเมืองมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้การ
แสดงออกทางการเมืองเปล่ียนแปลงไปตามวิวัฒนาการของคนรุ่นใหม่ ได้มีการปรับเปล่ียนการแสดงออก
ทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ์ เช่น การชูมือ การติดโบว์ การชูป้ายที ่มีสัญลักษณ์ต่างๆ  รวมถึงการ
เคล่ือนไหวผ่านส่ือออนไลน์ในช่องทางต่างๆ โดยการใช้ส่ือออนไลน์เป็นเครื่องมือในการระดมพล และให้
ข้อมูลกับผู้ที่สนใจในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นๆ และการตื่นตัวในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยในการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ทางการเมือง จึงได้มีการแสดงออกทางด้าน
ต่างๆ ทั ้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองในแต่ละพื ้นที ่และการเคลื ่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบของ
ออนไลน์  
การเคล่ือนไหวทางการเมือง 

ความตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันตื่นตัวกับการเมืองมากขึ้น เพราะความ
ก้าวไกลของเทคโนโลยีเข้าสู่โลกภายนอกหรือสังคมสาธารณะมากขึ้น และการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
มากขึ้น ความสนใจเหล่านี้อาจเริ่มสนใจเมื่ออยู่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เพราะเริ่มเปิดประตูเข้าสู่สังคม
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ที่กว้างขึ้น เริ่มสนใจข่าวสารบ้านเมือง อีกทั้งในปัจจุบันการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียและโลกอินเทอร์เน็ต
เป็นเรื่องที่ไม่ยากและใกล้ตัวมาก ส่ือออนไลน์ในปัจจุบันนำเสนอข่าวสารบ้านเมืองแบบเรียลไทม์ รวดเร็ว
และอธิบายกระชับ เข้าใจง่าย จึงทำให้เกิดการตื ่นตัวที ่เห็นจากสื่อต่างๆ เช่น Facebook, youtube, 
twitter เป็นต้น (นัฐพงษ์ ป้องแสง, 2563 อ้างถึงใน ศิริสุดา แสงทอง, 2564: 293 ) คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ
เด็กยุคใหม่นี้จะเริ่มมีการตื่นตัวและมีทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นอย่างมาก เพราะคนรุ่นใหม่ในยุค
นี้จะมีเครื่องมือสื่อสารและช่องทางที่สามารถจะแลกเปลี่ยนทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้อย่างเสรี
มากขึ้น (อธาฐ์ สุวฑโฒ และสุชินนะ อนิญชิโต, 2563: 107) 

การเคลื ่อนไหวเพื ่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านรัฐประหารและการปกครองในระบอบเผด็จ
การทหารด้วยการชุมนุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การชูสามนิ้ว ที่เป็นสัญลักษณ์ส่ือถึงการต่อต้านรัฐบาลทหาร
และต้องการให้ประเทศไทยกลับมาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการแสดงสัญลักษณ์ที่ได้รับ
ความสนใจและได้มีการนำไปปฏิบัติตามกันในหลากหลายพื้นที่  
ประเด็นทางการเมืองที่สำคัญ  
 จากวิกฤตการชุมนุมของประชาชนที่ยาวนาน นับตั ้งแต่ปี พ .ศ. 2548 - พ.ศ. 2557 ได้สร้าง
ผลกระทบต่อประชาชนภายใต้ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง ทำให้รัฐบาลไม่สามารถบริหาร
ประเทศได้อย่างราบรื่น จนนำไปสู่การรัฐประหาร โดยทหารได้ใช้เหตุผลจากความวุ่นวายที่เกิดข้ึนในสังคม 
จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การเข้ามาแสดงบทบาททางการเมืองด้วยการยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการ
เลือกตั ้ง ทหารได้เข ้ามาควบคุมสถานการณ์แทน ภายใต้ร ัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามวิธ ีการทาง
ประชาธิปไตยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในปีพ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2562 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 สถานการณ์ทางการเมืองที่วุ ่นวาย นำไปสู ่การยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ซึ ่งถือเป็น
เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นการแบ่งฝ่ายของประชาชน ทั้งฝ่ายสนับสนุนและต่อต้าน
รัฐประหาร นอกจากนี้หลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นปรากฏการณ์การต่อต้านรัฐบาล นำไปสู่การนัด
หมายเพื่อชุมนุมและแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ฐิติกร สังข์แก้ว และ 
อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว, 2557 อ้างถึงใน สมชัย แสนภูมี กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ และ ณัฐพงศ์ ยโส, 2562: 
1092-1093) 
 หลังความผิดพลาดของยิ่งลักษณ์ในประเด็นพรบ.นิรโทษกรรม ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่
พอใจ จนเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ แต่ความวุ่นวายยังไม่ส้ินสุด การเมืองไทยขณะนั้นอยู่ใน
สภาวะตึงเครียด ความรุนแรงเกิดข้ึนจนนำไปสู่การรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ภายหลังการยึดอำนาจนั้น รัฐบาลคสช. ได้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงและ
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ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มแสดงสัญลักษณ์ต่อต้าน
รัฐบาลคสช.กลับปรากฏขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงในสื่อสังคมออนไลน์ ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
กันอย่างกว้างขวาง ทั้งการสร้างเพจในเชิงต่อต้านและสนับสนุนรัฐบาลคสช . (สมชัย แสนภูมี กัญจิรา 
วิจิตรวัชรารักษ์ และ ณัฐพงศ์ ยโส, 2562: 1093) 
 ในระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2562 มีทั้งผู้ที่ชื่นชอบและไม่ชื่นชอบกับผลงานจากการ
บริหารประเทศของรัฐบาลคสช . เนื ่องจากประชาชนมองว่าเป็นการบริหารประเทศในรูปแบบเผด็จ
การทหาร โดยใช้อำนาจในต่ำแหน่งหัวหน้าคณะคสช. ควบคู่ไปกับบทบาทในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงมี
การเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้ง จนนำมาสู่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562  
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 จัดเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์
การเมืองไทย เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังเหตุการณ์รัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
รวมถึงเป็นการเลือกตั้งที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและกลุ่มผู้ก่อการรัฐประหารแสดงเจตจำนงอย่าง
ชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากเผด็จการมาสู ้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั ้ง จึงเป็นการเลือกตั้งที่
ฝ่ายรัฐบาลจากคณะรัฐประหารและพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามต่างต่อสู้ทางการเมืองกับประชาชนอย่าง
หนักหน่วง เพื่อช่วงชิงอำนาจการบริหารประเทศให้มาอยู่ฝ่ายตน โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลที่นอกจากการ
เปล่ียนแปลงการส่ือสารกับประชาชนที่เน้นการปราบปรามและใช้อำนาจปิดกั้นข่าวสาร มาเป็นการส่ือสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เพลง รายการโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ และได้มีการโจมตีคู่แข่งให้หมด
ความชอบธรรมทางการเมือง (ทัตเทพ ดีสุคนธ์ และ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2563: 341) และสำหรับคู่แข่งที่ถูก
พูดถึงและเป็นที่น่าจับตามองในช่วงนั้นคือพรรคอนาคตใหม่  

พรรคอนาคตใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เป็นพรรคการเมือง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยมีหัวหน้าพรรคคือนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ โดยมีนโยบายหัวก้าวหน้า เน้นย้ำถึงความเท่าเทียม และสนับสนุนความหลากหลายสำหรับเพศ
ทางเลือก รวมถึงเป็นพรรคแรกที่มีการเสนอนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารลดกำลังพลและรายจ่ายที่ไม่
จำเป็น ทำให้พรรคอนาคตใหม่เป็นที่ถูกใจสำหรับกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการสิ่งแปลก
ใหม่ (อลงกรณ์ ศิลปะดอนบม และ ศิวัช ศรีโภคางกุล , 2562: 323) ถือเป็นพรรคการเมืองที่เป็นที่จับตา
มองมากที่สุดในการแข่งขันทางการเมืองนี้ ด้วยการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมแนวคิดที่ก่อตั้งขึ้น
เพื่อมุ่งสร้างการเมืองแบบใหม่ เพื่อเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการเมืองแบบเก่า และยึดหลักประชาธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ “ฟ้ารักพ่อ” 
ด้วยการทวิตข้อความของนายธนาธรที ่เล ่าว่าจากการลงพื ้นท ี ่หาเสียงในงานบอลประเพณี จุฬา-



 

 

31 

ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 73 ในระหว่างการลงพื้นที่มีผู้คนตะโกนว่าฟ้ารักพ่อ นายธนาธรจึงโพสต์เล่าเรื่องใน
ทวิตเตอร์ส่วนตัวของตน ส่งผลให้ผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก พร้อม
ตอบคำถามที่มาของคำฟ้ารักพ่อ ที่มาจากตัวละครฟ้า ในละครดอกส้มสีทอง ซึ่งตัวละครฟ้าใช้เรียกสามี
อายุวัยผู้ใหญ่กว่าว่าพ่อ จากนั้นกระแสโซเชียลมีเดียก็มีการแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นและส่งต่อข้อมูล
กันในทวิตเตอร์โดยเฉพาะกลุ่มวันรุ ่น ที่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นที่รู้จักและเกิดกระแสที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในสังคมมากยิ่งขึ้น (พันธกานต์ 
ทานนท์, 2563: 99-100) 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

ปัญหาโรคระบาด ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
ดังจะเห็นได้จากการชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือรับผิดชอบต่อการบริหารงานที่ผิดพลาด
อยู่บ่อยครั้ง จากกิจกรรมเชิงการเมืองของนักศึกษา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ตื่นตัวและการแสดงออกมาก
ขึ้น ในการต่อกรกับผู้ปกครองที่ใช้อำนาจกดข่ีประชาชนและทำลายระบอบประชาธิปไตย (อธาฐ์ สุวฑโฒ 
และสุชินนะ อนิญชิโต, 2563: 101) 

บทบาทของรัฐในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มีการพิจารณาจาก 3 ด้าน ในด้านแรกคือ การ
บริการจัดการโรค การรับมือของการขยายตัวของโรคระบาดหรือไวรัสว่ารัฐไทยรับมือได้แค่ไหน ด้านที่
สอง การบริหารจัดการเศรษฐกิจในเชิงมหภาคหรือการบริการจัดการเศรษฐกิจในเชิงที่เป็นกลุ่มทุนขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง และด้านที ่สาม การบริหารจัดการชีวิตประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป และสิ่งที่สามารถเป็นข้อสรุปของรัฐไทยในขณะนี้คือ รัฐตระหนักถึงปัญหาโรคระบาด 
ระบบเศรษฐกิจมหภาคแต่สำหรับชีวิตประชาชนอยู ่ในลำดับท้ายสุด เรียกได้ว่าเป็นการไม่เห็นหัว
ประชาชน โดยสัมพันธ์กับโครงสร้างของการเมืองที่อยู่กับรัฐธรรมนูญไทยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญซึ่งทำให้ระบบการเมืองและระบบราชการพ้นไปจากการกำกับของสังคม และ
หลายคนไม่เข้าใจข้อจำกัดของการอยู่บ้าน (หยุดเช้ือ เพื่อชาติ) เนื่องจากคนจำนวนมากอยู่บ้านไม่ได้ ด้วย
ปัจจัยหลายๆ อย่างโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ และจะสามารถจัดการได้ก็ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ถูก
จัดการในอนาคต (สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, 2564:2-10) 

จากประเด็นทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ.2564 มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้น
มากมาย แต่ก็จะมีบางประเด็นที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงเป็นจำนวนมาก ตลอดช่วงเวลา  2 ปี ที่
ยังคงมีการพูดถึงเรื่องราวทางการเมืองเหล่านั้น รวมถึงบุคคลทางการเมืองที่เคยอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นก็
ยังคงมีประเด็นทางการเมืองอื่นๆ เกิดขึ้นตามมา และสำหรับสถานการณ์โควิด -19 นั้นถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของปรากฏการณ์ทางสังคมการเมือง เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลและส่งผลต่อ
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คนไทยในหลายด้าน และเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมาสร้างเป็นมีมล้อเลียนและเสียดสีการกระจัดการของ
รัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาทำความเข้าใจถึง
กระบวนการสร้างมีมการเมืองจากประเด็นทางการเมืองเหล่านั ้น เพื่อนำมาศึกษาถึงกระบวนการให้
ความหมายของมีมผ่านอุดมการณ์ทางการเมือง ในการรับรู้เรื่องราวของประเด็นเหล่านี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการให้ความหมายมีมการเมือง สำหรับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีการเข้าถึงเทคโนโลยีและรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองมากกว่าในอดีต ก่อให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในสังคมปัจจุบัน ทั้ง
การเคล่ือนไหวในโลกโซเชียลมีเดีย อินเทอร์เน็ตและมีการรวมกลุ่มกันภายใต้อุดมการณ์แห่งประชาธิปไตย
เพื่อเรียกร้องความถูกต้องและเคล่ือนไหวทางการเมือง คล่ืนความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่
เหล่านี้จึงเป็นแนวทางนำไปสู่การเปล่ียนแปลงของระบบการเมืองไทยที่ดีข้ึน คนรุ่นใหม่จึงนับเป็นตัวแปร
สำคัญที่จะผลักดันให้สังคมตื่นตัวทางการเมืองเพื่อนำไปสู่กระบวนการเป็นประชาธิปไตยแห่งอนาคตอย่าง
แท้จริง  

จากการทบทวนวรรณกรรมทำให้ทราบถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในช่วงปี พ.ศ. 2562 
- พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับมีมการเมือง เนื่องจากมีมการเมืองมักถูกนำเสนอ
ผ่านเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นเวลา 2 ปีเป็นช่วงเวลาที่มีมการเมือง
ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยรูปแบบการสร้างที่หลากหลาย ดึงดูดให้คนหันมาสนใจการเมืองมากยิ่งขึ้น  

และด้วยการล้อเลียนและเสียดสีของมีมการเมืองนั้น เป็นส่ิงที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน
ของมีม รูปแบบของการใช้งาน รวมถึงจุดประสงค์ของการใช้ เพื ่อนำมาสนับสนุนกรอบความคิดใน
การศึกษามีมการเมืองที่ถูกนำมาใช้ในการส่ือสาร การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อ
การเก็บข้อมูลภาคสนาม ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้มีมการเมืองในรูปแบบต่างๆ ผ่านกรอบคิดทาง
การเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใช้มีมการเมือง จึงเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับการ
วิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง  
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บทที่ 3 
ปรากฏการณ์มีมการเมือง 

 
 ปรากฏการณ์มีมการเมืองนั้น ล้วนเกิดจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ใน
ประเด็นทางการเมืองต่างๆ ที่ได้กำลังเป็นกระแส ณ ตอนนั้น และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จึงถูก
นำมาสร้างเป็นมีม เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์ และด้วยหลักการของมีมแต่เดิมนั้น มักจะสร้างจากเหตุการณ์
ทางสังคมการเมืองที่เกิดข้ึนโดยทั่วไปและสามารถนำมาสร้างอรรถสให้กับภาพเหล่านั้น โดยการเพิ่มความ
ตลกขบขัน ด้วยการเพิ่มข้อความประกอบภาพ เพื่อบรรยายภาพเหตุการณ์ให้มีมสามารถส่ือความหมายได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความหมายในเชิงล้อเลียนและเสียดสีการเมืองไทย โดยผู้ศึกษาจะ
นำเสนอผ่าน 2 ประเด็นหลักคือ (1) มีมการเมือง (2) ปรากฏการณ์การใช้มีมการเมืองในช่วง พ.ศ. 2562 - 
พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงให้เห็นถึงที่มาของมีมการเมืองเหล่านั้น ก่อนที่จะเกิดเป็นปรากฏการณ์มีมการเมือง 
ที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้เพื่อการส่ือสารเรื่องราวทางการเมืองและก่อให้เกิดอารมณ์ขัน ลดความ
ตึงเครียดให้กับประเด็นเหล่านั้นได้ผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ถูกนำเสนอในแพลตฟอร์มต่างๆ บน
ส่ือออนไลน์ 
 
มีมการเมือง (Political Meme) 

มีมการเมืองคือการซ่อนความตรงไปตรงมาของการเสนอความคิดทางการเมืองและมีหน้าที่ใน
การทำให้เกิดความรู ้สึกหรือเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์บางอย่าง มักจะเป็นรูปภาพที่นำเสนอเรื่องราว
ทางการเมืองและสัญลักษณ์ทางการเมืองแฝงอยู ่เพื่อให้เกิดการรับรู ้และความเข้าใจในประเด็นทาง
การเมืองที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ ซึ่งจะมีทั้งรูปภาพทางการเมืองและรูปภาพอื่นๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการ
กล่าวถึงเรื่องราวทางการเมือง โดยจะมีคำบรรยายภาพเพื่อให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมีมที่มีการ
เผยแพร่จนกลายเป็นไวรัล จะสามารถปลูกฝังความรู้สึกและบรรทัดฐานเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองแก่
สังคมได้ (Warittha Saejia, 2563: ออนไลน์) ดังเป้าหมายที่มีร่วมกันคือ การระดมการสนับสนุนทาง
ออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู ้ทางการเมืองและแสดงจุดยืนทางการเมืองได้ง่ายขึ ้น  และถูก
นำมาใช้ทางการเมืองในรูปแบบของการแสดงออกทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง รวมถึงเรียกร้องประเด็น
ทางการเมืองอยู ่เสมอ ที่ใช้ในการขับเคลื ่อนประเด็นต่อสู ้ทางการเมือง และการดึงดูดกลุ ่มคนที ่มี
ประสบการณ์ร่วมกันที่คนนิยมใช้กันมากขึ้นในการใช้เป็นกระบวนการส่งต่อและการส่ือสารทางการเมือง
จนกลายเป็นเครื่องมือหลักที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้ในการต่อต้านรัฐบาลซึ่งเอกลักษณ์สำคัญของการเคล่ือนไหว
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ทางการเมืองและกลายเป็นอาวุธทางความคิดที่สำคัญ เพื่อต่อต้านวัฒนธรรมหลักของชนชั้นปกครองใน
สังคม ทำให้ยังคงมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องเช่น ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล, งานเดินแบบ แสดง
ดนตรี ศิลปะของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม และ Milk Tea Alliance เป็นต้น (BBC NEWA, 2562: 
ออนไลน์) มีมการเมืองจึงถือเป็นกระบวนการในการต่อสู้ทางการเมืองในสังคมออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลอย่าง
มาก 

การใช้มีมการเมืองเริ่มเติบโตและเป็นที ่นิยมอย่างแพร่หลายพร้อมๆ กับการเริ่มใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ในการเคล่ือนไหวทางการเมือง เนื่องจากอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้การผลิต
ซ้ำและเผยแพร่ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในโลกยุคอินเทอร์เน็ตที่ข้อมูลไหลเวียนได้อย่างรวดเร็ว
สอดคล้องกับลักษณะของมีมที ่ดัดแปลงและส่งต่อแนวคิดใดแนวคิดหนึ ่งได้ง่า ย มีมจึงทำหน้าที่เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองและเผยแพร่ความคิดทางการเมืองได้ เป็นอย่างดี กล่าวได้ว่ามีม
การเมืองมีหน้าที่ทำให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ง่ายยิ่งขึ้นและช่วยให้สามารถแสดงออกทาง
การเมืองได้สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากมีแพลตฟอร์มมากมายที่สามารถรองรับการส่ือสารผ่านมีม
เหล่านี้ได้ เพียงแคม่ีอินเทอร์เน็ตก็สามารถแสดงจุดยืนทางการเมืองในสังคมทางออนไลน์ได้ 

ในการเคล่ือนไหวต่อต้านการรัฐประหาร มีการใช้มีมเพื่อเป็นเครื่องมือล้อเลียนรัฐบาล ผ่านการใช้
คนและตัวละครต่างๆ ซึ ่งปรากฏการณ์นี ้เกิดขึ ้นตั ้งแต่ช่วงแรกของการรัฐประหาร โดย  Fanpage 
Facebook ที่ใช้มีมในการแสดงความไม่พอใจ ตัวอย่างเช่น เพจไข่แมว เป็นต้น ทว่าเกิดเหตุการณ์ทาง
การเมืองมากขึ้น ก็ทำให้มีการเล่นมุก การเล่นมีม รวมไปถึงจำนวนเพจก็มากขึ้นตามไปด้วย ส่วนหนึ่งอาจ
บอกได้ว่าที่มีมการเมืองค่อนข้างมีบทบาทในสังคมไทยเพราะว่าในสังคมนี้ไม่สามารถพูดคุยเรื่องการเมือง
ได้โดยตรง หากแต่ไม่ใช่เพียงในรัฐบาลที่ไม่ได้มาในช่องทางปกติ จนความสามารถในการพูดเรื่องการเมือง
เป็นไปได้ยาก เพราะแม้แต่ก่อนการรัฐประหาร 2557 มีมก็เริ่มมีบทบาทในการล้อเลียนต่อต้านผู้มีอำนาจ
บ้างแล้ว ส่วนหนึ่งเพราะในสังคมไทยมีการพูดคุยกันเรื่องการเมืองตามประเด็นทางการเมืองต่างๆ ทั้งนี้
ไม่ใช่มีมีมที่ใช้เฉพาะในการล้อเลียนรัฐบาลหรือกลุ่มก้อนทางการเมือง แต่มีมีมบางชนิดที ่ใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มก้อนทางการเมืองได้ด้วย ซึ่งมีมที่โด่งดังมากที่สุดในช่วงก่อนการรัฐประหาร 2557 นั้น
คือมีมซึ่งเกิดจากภาพถ่ายของชัชชาติ สิทธิพันธ์ุในขณะที่กำลังถือถุงข้าวแกงไปใส่บาตร 
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ภาพที่ 1 เดินไปเลือกตั้งล่วงหน้า ราบรื่นด ี

(https://www.pinterest.com/pin/711568809858255091/) 
 

 และมีมการเมืองที่ได้รับความนิยมมักปรากฏอยู่ในรูปแบบของรูปภาพที่สร้างมาจากเหตุการณ์
ทางการเมืองที่กำลังเป็นกระแส จึงนำมาทำเป็นมีมที่ล้อเลียนและเสียดสี ผ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ในภาพ 
เพื ่อเป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับมีมการเมืองนั้น ให้ไปในทิศทางของการเสียดสีประเด็นทาง
การเมืองนั้นๆ ซึ่งมีมการเมืองมักปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มอย่าง Facebook และ Twitter เป็นหลัก ที่
สามารถพบเห็นการนำเสนอมีมการเมืองต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน โดยการ
สร้างมีมการเมืองนั้นมีจุดประสงค์ร่วมกันคือการนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองในแง่มุมต่างๆ โดย
ใช้มีมเป็นรูปแบบหลักในการนำเสนอ โดยมีรูปแบบในการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

การใช้ภาพทางการเมือง 
การใช้รูปภาพเหตุการณ์ทางการเมืองหรือบุคคลทางการเมืองในการถูกนำเสนอนี้ ซึ่งส่วนใหญ่

มักจะเป็นภาพบุคคลมากกว่า เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ต้องการเน้นให้เห็นภาพสถานการณ์การจริง ไม่มีการ
บิดเบือนข้อมูล แต่ยังคงมีการล้อเลียนและเสียดสีอยู่ โดยจะเน้นไปที่การแสดงออกของบุคคลในภาพ ทั้ง
ท่าทาง ลักษณะทางกายภาพ การแสดงออกทางสีหน้า ฯลฯ ที่ปรากฏผ่านองค์ประกอบต่างๆ ภายในมีม 
ไม่มีข้อความหรือคำบรรยาย ทั้งนี้เพื่อที่จะสื่อถึงสถานการณ์จริงตามที่ปรากฏในภาพ ซึ่งเป็นการส่ือ
ความหมายผ่านสัญลักษณ์ที ่ปรากฏอยู ่ในมีม ที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นที่น่าจดจำและตลกขบขัน โดย
ส่วนมากมีมในรูปแบบนี้มักจะใช้ส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพ จึงไม่จำเป็นต้องมีข้อความประกอบเพื่อ
บรรยายภาพ ก็สามารถเข้าใจความรู้สึก ณ ตอนนั้นของบุคคลที่อยู่ในมีมได้   
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ภาพที่ 2 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/185140234665667589/) 

  
การใช้ภาพทางการเมืองร่วมกับข้อความ 
เป็นการนำเสนอในรูปแบบของการใช้ภาพเหตุการณ์หรือบุคลากรทางการเมือง ร่วมกับข้อความ

ที่ใช้สำหรับบรรยายภาพ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีมต้องการจะสื่อและสามารถตีความหมายออกมาได้ชัดเจน
มากกว่าการมองเพียงแค่ภาพ โดยข้อความนั้นอาจจะเป็นข้อความทั่วไปหรือข้อความที่เป็นการกล่าวถึง
ประเด็นทางการเมืองที่สอดคล้องกับภาพก็ได้ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่ต้องการสร้างความหมายให้กบัมีม
เหล่านั้น แต่จะเป็นการสร้างข้อความในแง่ของการล้อเลียนเสียดสี เพื่อสร้างความตลกขบขันมากกว่าการ
เขียนข้อความในเชิงอธิบายภาพ ซึ่งเป็นการสร้างจุดสนใจให้กับผู้ที่มาพบเห็นและเพิ่มอรรถรสให้กับมีมได้  

 

 
ภาพที่ 3 จะทำได้ไหม ทำได้รึเปล่า 

(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/44824958779117901/) 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/44824958779117901/
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การใช้ภาพทั่วไปร่วมกับคำข้อความทางการเมือง 
เป็นการนำเสนอในรูปแบบของการใช้ภาพทั่วไป ทั้งภาพที่สะท้อนสังคม ภาพการใช้ชีวิต รวมถึง

ภาพบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง แต่ใช้ข้อความบรรยายภาพที่ส่ือถึงเรื่องราวทางการเมือง ซึ่งส่ิง
สำคัญของมีมเหล่านี้คือข้อความที่เป็นตัวแปรสำคัญในการส่ือความหมายทางการเมืองที่มีมเหล่านี้ต้องการ
จะส่ือ ส่วนรูปภาพนั้นเป็นเพียงส่ิงที่ช่วยส่งเสริมให้กับข้อความดูมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนมากจะเป็น
ภาพที่แสดงท่าทาง สีหน้าที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน ทำให้สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของภาพนั้นได้ 
และสามารถนำไปเช่ือมโยงเข้ากับข้อความเพื่อให้มีมเหล่านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

 
 ภาพที่ 4 ประเทศเธออภิปรายไม่ไว้วางใจสามวันสามคืนมาสามรอบแล้ว 

(ที่มา : 
https://www.facebook.com/MemeGirlsThailand/photos/a.219680238556847/1158457178012477/ ) 

 
รูปแบบการนำเสนอของมีมการเมืองที ่ปรากฏอยู ่ในหลากหลายแพลตฟอร์มนั ้นจะนำเสนอ

เรื่องราวทางการเมืองผ่านประเด็นสำคัญตามสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่กำลังเป็นที่กระแสนิยม
อยู่ทั้งในสังคมจริงและสังคมเสมือนอย่างสังคมออนไลน์ โดยมีการนำเสนอผ่านรูปภาพเป็นหลัก  
 
ปรากฏการณ์การใช้มีมการเมืองในช่วง พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564  

ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในช่วง พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 ด้วยสถานการณ์ทางการเมือง
ในหลากหลายประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนในสังคม และเป็นที่จดจำหรือยังคงเป็นกระแสให้วิพากษ์ 
วิจารณ์อยู่ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละเหตุการณ์สำคัญ จะมีช่วงเวลาของการเกิด โดยเฉพาะในส่ือสังคม
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ออนไลน์ที่มักจะมีการนำเสนอมีมมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์นั้นๆ ในการนำมาแลกเปล่ียนมุมมองและ
แสดงความคิดเห็นออกมาผ่านปรากฏการณ์การใช้มีมการเมืองในสังคมไทย ซึ่งปรากฏการณ์ทางการเมือง
ที่สำคัญในช่วง 2 ปีนี้สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

การยุบพรรคอนาคตใหม่  
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธ์ิกรรมการบริหาร

พรรค 10 ปี จากกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งยื ่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่กู้เงินจำนวน 191.2 ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หั วหน้าพรรค
อนาคตใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562  

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจได้ประกาศชัดตั้งแต่วันยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า นี่คือเวลาพิสูจน์ว่าเขา
ทำลายเราไม่ได้และนี่เป็นเวลาของการลุกขึ้นยืนให้มั่นคง ไม่ใช่เวลาที่จะเสียใจ ร้องไห้ เพราะพรรคอนาคต
ใหม่เป็นมากกว่าพรรคการเมือง อนาคตใหม่คือจิตวิญญาณ อนาคตใหม่คือผู้คนและอนาคตใหม่คือการ
เดินทาง ถึงแม้ว่าวันนี้ยานพาหนะที่ช่ือพรรคอนาคตใหม่ส้ินสุดลงแต่ผู้คนยังเดินทางต่อ ซึ่งความยุติธรรม
ถูกกำจัดออกจากเวทีการเมืองในระบบรัฐสภา หนทางที่เหลืออยู่จึงต้องเดินเข้าสู่การเมืองบนท้องถนน แม้
เงื่อนไขปัจจุบันการชุมนุมใหญ่จะทำได้ยากขึ้น แต่พรรคอนาคตใหม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อ สังคม
ออนไลน์ สามารถสร้างกระแสชี้นำมวลชนและต่อต้านฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเวที
เสวนา ปราศร ัยแบบแฟลชม็อบจะถี ่ข ึ ้นอย่างแน่นอน (khaosod online, 2564: ออนไลน์) ทำให้
นักการเมืองบางส่วนและนักศึกษา รวมถึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมแฟลชม็อบเพื ่อจุดเทียนและ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม" หลังยุบพรรคอนาคตใหม่ 
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ภาพที่ 5 ภาพรวมมีมการเมืองจากประเด็นยุบพรรคอนาครใหม่ 

(ที่มา: https://today.line.me/th/v2/article/YNy05a?fbclid=IwAR2qjG_aPI1BtfNrcxghWNnf0DsQljWf8hp1-
asA7mDd6N3iSQLKD9lVQ-I) 

 
 

แฟลชม็อบ  
เริ่มแรกเกิดจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาและคนรุ ่นใหม่ทั่ว

ประเทศ ด้วยประเด็นที่แหลมคมกว่าเดิมอย่างการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ลามไปถึงโรงเรียนมัธยม
และประถม ด้วยประเด็นที่ลงลึกไปถึงระดับปลีกย่อย อย่างการต่อต้าน ‘อำนาจนิยม’ ในโรงเรียน จนถึง
การแต่งกายและทรงผม ปฏิเสธไม่ได้ว่าการตั้งคำถามกับอำนาจที่เหนือกว่า และการปฏิเสธอำนาจที่ไม่
เป็นธรรม ได้กลายเป็นกระแสที่หยุดไม่ได้อีก แต่ก็ต้องถูกเบรกด้วยการ ‘ล็อกดาวน์’ ครั้งใหญ่ และการ
กลับมาอีกครั้งตั้งแต่ช่วงกลางปีถึงปลายปี จนถึงวันนี้ แม้รัฐบาลชุดเดิมยังอยู่ รัฐธรรมนูญฉบับเดิมยงัไม่
เปล่ียน และยังไม่มีสัญญาณของการปฏิรูปสถาบันฯ แต่วันนี้ไม่ว่าสถานการณ์โควิด-19 ในอีกหนึ่งปีถัดมา
จะสาหัสเพียงใด ก็ไม่อาจลบล้างผลพวงของการชุมนุมเรียกร้องได้อีกแล้ว การยุบพรรคอนาคตใหม่
ดังกล่าวอาจเป็นแค่จุดเริ่มของการเคล่ือนไหว แต่จริงๆ แล้วเรื่องนี้มีฐานมาจากความไม่พอใจที่บ่มเพาะมา
ก่อน และเมื่อประเด็นยุบพรรคเกิดจึงเป็นการจุดชนวนความไม่พอใจที่สะสมอยู่ทำให้เกิดการแสดงออก 
เวลานักศึกษาปราศรัยจะพบว่าเนื้อหาที่เขาพูดมีหลายเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของ
รัฐบาล เรื่องของเงื่อนไขและโอกาสทางการเมือง ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง การจะห้าม
ชุมนุมทางการเมืองก็ทำได้ยาก ทำให้ความกลัวว่าหากชุมนุมแล้วจะถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมอยา่งไม่
เป็นธรรมจากคำส่ัง คสช.ก็หมดไปแล้ว ทำให้เงื่อนไขตรงนี้เปิด ส่วนเงื่อนไขที่สอง คือความไม่พอใจร่วมกัน

https://today.line.me/th/v2/article/YNy05a?fbclid=IwAR2qjG_aPI1BtfNrcxghWNnf0DsQljWf8hp1-asA7mDd6N3iSQLKD9lVQ-I
https://today.line.me/th/v2/article/YNy05a?fbclid=IwAR2qjG_aPI1BtfNrcxghWNnf0DsQljWf8hp1-asA7mDd6N3iSQLKD9lVQ-I
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ต่อระบอบ คสช. ที่สืบทอดมาสู่ระบอบประยุทธ์ยังคุกรุ่นอยู่ และเราจำเป็นต้องตระหนักว่า การรวมตัวกัน
ของกลุ่มนักศึกษานี้เกิดขึ้นในยุคดิจิตอล ดังนั้นจึงต่างจากการเคลื่อนไหวแบบเดิม เพราะในยุคดิจิตอล 
พวกเขาใช้เครื่องมือส่ือสารเป็นกลไกสำคัญในการส่งต่อข่าวสารและการนัดพบกัน จึงเกิดปรากฏการณ์ที่
รวดเร็วแบบที่เรียกว่า “แฟลชม็อบ” จากความไม่พอใจของนักศึกษา เยาวชน ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
เวลานี้ พวกเขาเติบโตมาในช่วงที่มีการรัฐประหาร คสช. ปี 2557 ที่ผ่านมาพวกเขาก็อยู่กับยุค คสช. มา 5 
ปี เหมือนเป็นการอยู่ด้วยความอดทน จนมีการเลือกตั้งเมื่อพ.ศ. 2562 และคิดว่าการเลือกตั้งจะนำไปสู่
โอกาสในการใช้สิทธ์ิของพวกเขา เพื่อเปล่ียนแปลงประเทศไปในทิศทางใหม่ แต่สิทธ์ิและเจตนารมณ์ของ
พวกเขาถูกบิดเบือน ถูกโค่นล้มโดยฝ่ายที่ต้องการสืบทอดอำนาจ ความไม่พอใจนี้จึงถูกปะทุออกมาร่วมกับ
พวกเขาเริ่มเห็นว่าการปล่อยให้ประเทศยังเป็นอยู่แบบนี้ ความไร้ประสิทธิภาพในการแข่งขันเพื่อรับมือกับ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงวิกฤติต่างๆ เวลานี้ (Thai PBS NEWS, 2563: ออนไลน์) 

 

 
ภาพที่ 6 ด่วน พบแกงหม้อใหญ ่
(ที่มา: เพจเยาวชนปลดแอก) 

 
 

เยาวชนปลดแอก 
การต่อสู้บนถนนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ด้วยการใช้แฮชแท็ก “#เยาวชนปลดแอก” 

กับ 3 ข้อเรียกร้องที่นำโดยกลุ ่มเยาวชนปลดแอก คือ ให้ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชนและให้ร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ จึงเกิดการรวมตัวของประชาชนทั่วไปในทุกช่วงวัย  และเป็นครั้งแรกนับตั ้งแต่การ
รัฐประหารปี 2557 และในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีการนำมวลชนเป็นจำนวนหลายหมื่นคน 
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ปักหลักลงยังถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนถึงแยกคอกวัว (เยาวชนปลดแอก, 
2563: ออนไลน์) 
 กลายเป็นภาพที่เห็นกันชินตา เมื่อเหล่านักเรียนพากันชูสามนิ้วระหว่างการเคารพธงชาติ เพื่อ
แสดงจุดยืนถึงการต่อต้านเผด็จการ สำหรับการชูสามนิ้วที่ได้เกิดขึ้นทั้งในช่วงเวลาของการชุมนุมทาง
การเมืองจากกลุ่มที่เลือกข้างประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน เพื่อแสดงออกถึงการเลือกข้างประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการตามเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนการชุมนุมที่ skywalk เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ปี พ.ศ.2562 
เพื่อสะท้อนถึงความไม่พอใจต่อคดีที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ รวมถึงการแสดงออกทางการเมืองในโรงเรยีน
และสถาบันการศึกษาต่างๆ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างนั้น ผู้ชุมนุมหลายคนก็ยืนยันว่า เรื่องนี้ไป
ไกลกว่าแค่พรรคอนาคตใหม่แล้ว แต่เป็นการแสดงออกเพื่อคัดค้านความไม่ชอบธรรมโดยรวมของรัฐบาล 
การใช้สัญลักษณ์ชูสามนิ้ว ยังปรากฏผ่านการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกอย่างต่อเนื่อง และเป็น
การส่งต่อการใช้สัญลักษณ์ที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งความหมายของการชูสามนิ้วในประเทศไทยนั้น 
ได้ขยับออกมาไกลจากภาพยนตร์เรื่องนี้พอสมควร โดยการชูสามนิ้วในไทย มีทั้งความหมายตามการปฏิวัติ
ฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.1789-1799 ซึ่งหมายถึง เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ หรือในส่ือสังคมออนไลน์
ตอนนี้ ก็มีการพูดถึงความหมายว่า มันแทนความหมายของ เสรีภาพ สันติภาพและภราดรภาพ ซึ่งทั้งสาม
ข้อนี้ก็ไปค่านิยมตามหลักประชาธิปไตยไม่ต่างกันปัจจุบันกระแสการชูสามนิ้ว ถูกหยิบกลับมาใช้อย่าง
แพร่หลายอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา โดยเป้าหมายให้เป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านเผด็จการ และระบอบ
อำนาจนิยม รวมถึงการเรียกร้องด้านประชาธิปไตย และไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ ซึ่งขัด
กับหลักสิทธิมนุษยชน ( The MATTER, 2563: ออนไลน์) 
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ภาพที่ 7 เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ 

(ที่มา: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168089654846776&set=p.168089654846776&type=3) 

 
 

การระบาดของโรคโควิด-19 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางการเมืองที่

สำคัญ เนื่องจากวิกฤติมรสุมสารพัดปัญหากำลังโหมกระหน่ำ กระแทกซ้ำ “ประเทศไทย” รุมเร้ารอบด้าน
ทั้งสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่มียอดผู้ป่วยกระโดดพุ่งวันละสองหมื่นคนจนเป็นชนวนเหตุเติม
เช้ือเพลิงให้ม็อบการเมือง ออกมาเคล่ือนไหวชุมนุมเรียกร้องอยู่นี้กลายเป็นแรงเสียดทานและสร้างความ
กดดันให้แก่รัฐบาลในการเร่งบริหารและจัดการให้ก้าวพ้นวิกฤตินี้โดยเร็วท่ามกลางคนไทยที่เจอความ
ลำบากหวาดกลัว “ไม่มีที่รักษาพยาบาล...กระจายวัคซีนไม่เป็นธรรม” ทำให้รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งให้เอา
ตัวรอดเองพากันออกมา (ไทยรัฐ, 2564: ออนไลน์) ในช่วงสถานการณ์ยากลำบากที่ผู้คนต่างวิตกกังวลกับ
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เป็นภัยคุกคามมนุษยชาติอยู่ในขณะนี้ แน่นอนว่าทุกฝ่ายร่วมมือ
อย่างดีที่สุดเพื่อช่วยกันผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ ในขณะเดียวกันมีเสียงคนไม่น้อยที่กังวลว่านอกจาก
ภัยที่เกิดจากเชื้อไวรัสแล้ว ภัยที่เกิดจากความเครียดก็น่ากลัวไม่น้อยเช่นกัน ผู้คนในโลกออนไลน์จึงลุก
ขึ้นมาสร้างเสียงหัวเราะให้เข้ายุคเข้าสมัยด้วยเหล่า meme ที่เกิดจากประสบการณ์การเผชิญโรคระบาด
ของตนเอง และแชร์ให้กำลังใจกันในส่ือสังคมออนไลน์ แน่นอนว่าสถานการณ์ที่เกิดข้ึนอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องตลก 
แต่อย่างน้อยหากมันจะช่วยบรรเทาความเครียดลงได้ช่ัวขณะ  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168089654846776&set=p.168089654846776&type=3
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ภาพที่ 8 รัฐบาลสวดมนต์ไล่โควิด19 

(ที่มา: https://www.meme-arsenal.com/en/create/meme/2266667) 

 
 จากประเด็นที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการสร้างมีมการเมืองนั้น มักขึ้นอยู่กับประเด็น
ทางการเมืองเป็นหลัก โดยการนำภาพเหตุการณ์เหล่านั้นมาส่ือเรื่องราวผ่านข้อความบรรยายภาพในเชิง
ล้อเลียนเสียดสี เสมือนเป็นการสร้างความหมายใหม่ โดยเน้นไปที่การสร้างอารมณ์ขัน เพื่อกลบเกลื่อน
ความหมายแฝง และจะสามารถรับรู้ได้ด้วยการรับรู้เรื ่องราวทางการเมืองนั ้นๆ จึงจะสามารถเข้าใจ
ความหมายแฝงผ่านสัญญะต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในมีมเหล่านั้นได้ มีมการเมืองจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างการ
รับรู้ทางการเมืองให้กับคนทั่วไปได้และสามารถเท่าทันเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ 
ผ่านมีมการเมืองเหล่านี้ อีกทั้งมีมการเมืองยังแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ทางการเมืองและอุดมการณ์ส่ือที่
ถูกนำมาใช้ผ่านมีมการเมืองของแต่ละบุคคล ซึ่งจะนำเสนอในบทที่ 4 ต่อไป 
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บทที่ 4 
กระบวนการสื่อสารผ่านมีมการเมือง 

 ในบทที่ 4 จะกล่าวถึงกระบวนการสื ่อสารผ่านมีมการเมืองในพื้นที่ออนไลน์ โดยจะนำเสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) อุดมการณ์ทางการเมือง ผ่านประสบการณ์และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้เห็นถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละบุคคลที่จะนำไปสู่กระบวนการของ
การเลือกใช้มีมการเมืองที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ (2) จุดเริ่มต้นของการใช้มีมการเมือง ในส่วนนี้จะ
แบ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้มีมและจุดเริ่มต้นของการใช้มีมการเมืองของแต่ละบุคคล ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ถึงการใช้มีมการเมืองของแต่ละบุคคลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (3) กระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง จะเป็น
การนำเสนอเนื้อหาทั้งส้ิน 2 ช่องทาง ทั้ง Facebook และ Twitter เนื่องจากมีมการเมืองนั้นมักจะปรากฏ
อยู ่ในแฟลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้และเพื ่อเป็นการครอบคลุมถึงกระบวนการส่งต่อมีมการเมืองที่
หลากหลายของแต่ละบุคคลได้อย่างทั่วถึง (4) การให้ความหมายมีมการเมือง ทั้งการให้ความหมายเดิม 
ความหมายแฝงและความหมายใหม่ผ่านการตีความของผู้ที่ใช้มีมการเมือง ซึ่งจะสามารถเช่ือมโยงเข้ากับ
ประสบการณ์และการรับรู้ทางการเมืองของแต่ละบุคคลผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคัญต่างๆ และ
ประเด็นสุดท้าย (5) จุดมุ่งหมายของกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง เพื่อนำไปสู่กรอบความคิดที่ว่า
มีมการเมืองเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองอย่างไร ดังจะแสดงรายละเอียดในแต่ละประเด็นจาก
การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งส้ิน 6 คน ดังนี้ 
 
คุณก้อน 
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  คุณก้อน อายุ 20 ปี อาศัยอยู่จังหวัดนนทบุรี มีความคิดทางการเมืองในเรื่องของประชาธิปไตย 
โดยกล่าวว่าเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปล่ียนแปลงการเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นมุมมองที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยมองการเมืองเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง โดยตัวคุณก้อนเองก็รับรู้เรื่องราวทางการเมืองมา
มากพอสมควร เนื่องจากทางครอบครัวเคยมีส่วนร่วมทางการเมืองในอดีต ตอนที่คุณก้อนยังเด็กนั้น ไม่
ชอบเรื่องการเมือง ด้วยความที่เกิดทันยุคเส้ือเหลือง-แดงและดูข่าวเห็นเหตุการณ์ที่คนทะเลาะกันรุนแรง 
จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่ชอบการเมือง ณ ตอนนั้น แล้วที่สำคัญพ่อ-แม่ของคุณก้อนก็ได้ออกไปร่วมการ
ชุมนุมด้วย จึงมีช่วงที่ไม่เข้าใจกับคนที่บ้านบ้าง แต่พอโตมาถึงเข้าใจว่าที่พวกเขาออกไปชุมนุมกันเพราะ
อะไร เลยหันมาสนใจการเมือง 
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“ยิ่งเราโตขึ้น อ่านข่าวสารบ้านเมือง ติดตามสถานการณ์มากยิ่งขึ้นก็ยิ่งคิดและเข้าใจได้ว่าคนที่
ออกไปเรียกร้องเขาต้องการอะไรในชีวิต และที่ผ่านมาพวกเขาเจอกับอะไรมาบ้าง จึงเป็นเรื่องที่เราไม่
สามารถเพิกเฉยกับมันได้อีกต่อไป” 

(คุณก้อน นามสมมติ, สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565) 
     ปัจจุบันนี้ก็ยังคงสนใจเรื่องการเมืองอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของการขับไล่รัฐบาลชุดปัจจุบัน เป็นเรื่อง
ที่พูดคุยในครอบครัวบ่อยมากกับผลงานแต่ละชิ้นที่เห็นจากการปฏิบัติงานของรัฐบาล และสนใจประเด็น
ฝ่ายค้านที่นำเสนอในสภา ทุกครั้งที่นำเสนอมักจะเป็นเรื่องที่ติดตามตลอด ทำให้เห็นหลากหลายมุมมอง
และตามทันสถานการณ์เกี่ยวกับรัฐบาล และได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในรู ปแบบออนไลน์ เป็นฝ่าย
สนับสนุน โดยการช่วยเป็นกระบอกเสียงในการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุม และช่วยเหลือในส่ิงที่
สามารถช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 
จุดเริ่มต้นของการใช้มีมการเมือง 
 ก่อนที่คุณก้อนจะใช้มีมการเมืองนั้น เคยใช้มีมมามากมายหลากหลายประเภททั้งมีมเกี่ยวกับสัตว์ 
คนดังและศาสนา เป็นต้น ซึ่งใช้มีมในรูปแบบของรูปภาพอย่างเดียว และรูปภาพร่วมกับคำบรรยายภาพ 
โดยมีอัลบ้ัมส่วนตัวที่บันทึกภาพมีมต่างๆ เก็บไว้ และสำหรับมีมการเมืองนั้นรู้จักจากการที่คุณก้อนเป็นคน
ที่ใช้งาน twitter เป็นประจำอยู่แล้ว รวมถึงติดตามประเด็นทางการเมืองอยู่ตลอด ก็เจอมีมการเมืองที่ถูก
เผยแพร่ผ่าน Hashtag(#) ประเด็นทางการเมือง จึงเป็นจุดสนใจในการเล่นมีมการเมืองมาจนถึงปัจจบัุน 
เนื่องจากมีมการเมืองนั้นให้ความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การสนทนาไม่ต้องอธิบายหรือใช้ข้อความในการ
พูดคุยเพียงอย่างเดียว ด้วยการส่งมีมการเมืองแทนการพิมพ์ข้อความ สามารถทำให้อีกคนเข้าใจ
ความหมายของมีมและส่ิงที่ผู้ส่งต้องการจะส่ือได้ โดยมักจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเช่นเดียวกนั 
ถึงเข้าใจ โดยคุณก้อนใช้มีมการเมืองมาเป็นเวลา 3 ปี และมักจะใช้ในการพูดคุยบริบททางการเมือง 
กระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง 
 
 ผู้ส่งสาร 1        สาร              ผู้รับสาร 1        

  twitter   มีม      ผู้ที่ติดตามแฮชแท็กการเมือง (คุณก้อน)    
            การเมือง        บันทึก   ส่งต่อ 

       
           ผู้ส่งสาร 2   สาร        ผู้รับสาร 2 

คุณก้อน    มีม            คู่สนทนา  
การเมือง 
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               ผู้ส่งสาร 3    สาร       ผู้รับสาร 3 
         คู่สนทนา     มีม         คุณก้อน 

          (ตอบกลับคุณก้อน)    การเมือง บันทึก  ส่งต่อ 
 

      ผู้ส่งสาร 4  
 

(หลังจากผู้ส่งสารที่ 4 จะเป็นกระบวนการเช่นเดิม เสมือนเป็นการผลิตซ้ำ) 
 

คุณก้อนมักใช้มีมการเมืองในการสื่อสารเรื่องราวทางการเมืองในประเด็นต่างๆ โดยการติดตาม
ข่าวสารและความเคล่ือนไหวทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์ม Twitter ในการจัดลำดับความนิยมประจำวัน 
ซึ ่งประเด็นทางการเมืองก็มักจะถูกนำมาพูดถึงในช่องทางนี ้ จนทำให้ติดอันดับความนิยมที ่มีผู ้มา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองผ่านแฮชแท็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดทางการ
เมืองนั้น ส่วนมากเป็นการแลกเปลี่ยนกันผ่านมีม โดยคุณก้อนได้บันทึกภาพมีมจากแฮชแท็กการเมือง
เหล่านั้นลงในอัลบั้มส่วนตัว และจะนำมาใช้ในการพูดคุยถึงประเด็นทางการเมืองที่สอดคล้องกับมีมที่
เหล่านั้น เพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสให้กับบทสนทนาและสามารถทำให้ผู้ที่สนทนาด้วยเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
กว่าการพิมพ์เพียงแค่ข้อความ และคู่สนทนาของคุณก้อนทุกคน มักจะส่งมีมการเมืองกลับมาแทนการ
พิมพ์ตอบกลับเป็นข้อความ จึงเสมือนเป็นการแลกเปลี่ยนมีมการเมืองที่แต่ละคนชื่นชอบ และเมื่อสง่ต่อ
กันไปเรื่อยๆ ก็จะทำการบันทึกและจะหยิบยกมาใช้เมื่อมีมเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ในการสนทนาประเด็น
นั้นๆ ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารในรูปแบบของบทสนทนาส่วนบุคคล โดยส่วนมากคุณก้อนมักใช้มีม
การเมืองเพื่อความสนุกสนานในการพูดคุยเพียงเท่านั้น ด้วยเนื้อหาของมีมการเมืองที่เป็นการล้อเลียนและ
เสียดสีพฤติกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง จึงเป็นส่ิงที่ก่อให้เกิดความตลกขบขันเมื่อ
เห็นมีมเหล่านั้นได้ จึงมักจะนำมาใช้ในการส่งต่อให้กับเพื่อน เพื่ออรรถรสในการพูดคุย โดยเป็นการใช้มีม
การเมืองแทนการพิมพ์เป็นข้อความ เนื ่องจากคุณก้อนมักจะใช้มีมการเมืองในรูปแบบที่มีข้อความ
ประกอบ จึงสามารถใช้ข้อความที่ปรากฏอยู่ในมีมนั้นสื่อความหมายแทนการพิมพ์ได้ จึงทำให้คุณก้อน
เปลี่ยนแปลงวิธีการพูดคุยในประเด็นทางการเมืองต่างๆ เป็นการส่งมีมแทน ซึ่งส่วนมากคุณก้อนก็มักจะ
เลือกมีมที่ถูกใจ สามารถส่งต่อได้โดยไม่ต้องพิมพ์เพื่ออธิบายมีมเหล่านั้น ข้อความที่ปรากฏอยู่ในมีมจึงเป็น
ส่ิงสำคัญที่คุณก้อนมักจะอ่านก่อนที่จะเลือกใช้มีมการเมืองต่างๆ 
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การให้ความหมายมีมการเมือง  
 ในช่วงปีพ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 คุณก้อนได้ใช้มีมการเมืองในรูปแบบที่เป็นรูปภาพ ในการใช้
สื่อสารผ่านทางอารมณ์ โดยมักจะเป็นมีมที่มีการแสดงสีหน้าและท่าทางทางกายภาพที่ชัดเจน รวมถึงใช้
รูปแบบที่มีรูปภาพและข้อความประกอบด้วย ซึ่งคุณก้อนได้กล่าวว่ามีมที่มีข้อความนั้นจะให้ความรู้สึกที่
ชัดเจนกว่ามีมที ่มีเพียงภาพ และส่วนมากคุณก้อนมักจะใช้มีมที ่เป็นภาพบุคคลสำคัญทางการเมือง 
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยความที่เป็นบุคคลที่หากพูดถึงประเด็นทางการเมือง ก็
จะนึกถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันตลอด และในแต่ละประเด็นมักสะท้อนให้เห็นความคิดและรูปแบบของ
การจัดการที่ไม่เห็นชอบเท่าที่ควร จึงเลือกใช้มีมที่เป็นภาพของนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนมาก เนื่องจากเป็น
คนที่ชอบคุยเรื่องการเมือง จึงทำให้มีมเหล่านี้สามารถใช้ได้กับหลายประเด็นที่นำมาพูดคุยในแต่ละวัน โดย
คุยก้อนก็ได้นำภาพมีมการเมืองที่เคยใช้ในการพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวมาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เห็นถึง
กระบวนการให้ความหมายผ่านมีมเหล่านี้ 
 

 
ภาพที่ 9 ว ิวัฒนาการจากมนษุย์สู่ลิง 

(ที่มา: คุณก้อน นามสมมติ) 
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เป็นมีมการเมืองที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของวิวัฒนาการของมนุษย์จากลิงสู่มนุษย์ โดยเป็นการ
ล้อเลียนบุคคลในภาพเสมือนกับการถดถอยของวิวัฒนาการมนุษย์ โดยกล่าวว่าวิวัฒนาการจากมนุษย์สู่ลิง 
มีมนี้จึงเป็นการล้อเลียนเสียดสีบุคคลสำคัญทางการเมืองในเรื่องของลักษณะทางกายภาพ  

จากภาพเป็นลักษณะท่าทางการเดินของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาและพลเอกประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ที่มีความสูงต่างกันอย่างชัดเจน ทำให้เสมือนเป็นการเดินระหว่างคนและลิง และทำให้ผู้ที่เห็น
สามารถแยกได้เลยว่าคนไหนส่ือถึงคนและคนไหนส่ือถึงลิง ด้วยระยะห่างของการเดินนั้นใกล้เคียงกัน จึง
กล่าวได้ว่าอาจเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งจะตรงข้ามกับที่รับรู้กันว่ามนุษย์พัฒนามาจากลิง แต่มีมนี้
เป็นมีมที่สะท้อนถึงการย้อนแย้งและกลายเป็นมนุษย์พัฒนาเป็นลิง 

ซึ่งเป็นมีมที่มีนัยยะแฝงถึงการกระทำของ 2 คนนี้ ในเรื่องของหน้าที่ในการจัดการดูแลสังคมไทย 
ซึ่งเขาไม่สามารถทำให้ออกมาได้ดี ไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้ จึงเป็นการถดถอยทางวิวัฒนาการ
ของมนุษย์ดังที่มีมนี้ต้องการจะส่ือเป็นการตีแผ่ส่ิงที่ไม่ดีของเขาและเป็นการเสียดสีที่มีความตลกร้าย “เค้า
ใช้ 2 คนนี้เป็นภาพแทนของลิง เป็นการถดถอยของมนุษย์ไปสู่ลิง” (คุณก้อน นามสมมติ, สัมภาษณ์ 22 
มกราคม 2565) 
 

 
ภาพที่ 10 MobFormHome 
(ที่มา: คุณก้อน นามสมมติ) 

 
เป็นมีมการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นตามสถานการณ์ทางการเมือง เดิมที่เป็นภาพของบุคคลอื่นที่มี

รูปร่างและลักษณะท่าทางที่แสดงออกมา สอดคล้องกับสิ่งที่ผู ้สร้างมีมนี้ต้องการจะสื่อ ด้วยท่าทางที่
ยั่วยวนใจ ที่ทำให้เห็นภาพของผู้หญิง ร่วมกับคำพูดที่มีคำลงท้ายว่า “ค่ะ” จึงเป็นการล้อคำพูดเข้ากับ
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อากัปกิริยาของบุคคลท่านหนึ่ง ซึ่ง ณ ตอนนั้น มีเหตุการณ์ทางการเมืองมากมาย ทำให้หลายคนเลือกที่จะ
ไปชุมนุมลงสถานที่ และบางกลุ่มก็เลือกที่จะ MobFormHome ดังที่ปรากฏอยู่ในมีมนี้ เพื่อแสดงให้เห็น
ว่ามีมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองและมีส่วนในการสนับสนุนทางการเมืองและข้อเรียกร้อง
ต่างๆ และสำหรับผู้ที่ใช้มีมนี้เองก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนทางการเมืองอย่างเต็มที่ และเลือกใช้มีมนี้เพื่อ
ต้องการเสียดสีบุคคลสำคัญทางการเมือง 

Hashtag ที่ถูกใช้ในช่วงของการเคล่ือนไหวทางการเมืองของเยาวชนปลดแอก ซึ่งก็ได้มีการสร้าง
แฮชแท็กว่า MobFormHome สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปชุมนุม แต่ช่วยกันดันแท็กหรือว่าทำให้แฮชแท็กนี้ขึ้นติด
อันดับยอดนิยมระดับประเทศ ทั้งเป็นการส่ือสารทางการเมืองในสถานการณ์นั้นและเป็นกระบอกเสียงใน
การเคลื่อนไหวทางการเมือง อีกทั้งมีมยังช่วยสร้างความสนุกสนานในการใช้ เนื่องจากเป็นการล้อเลยีน
และเสียดสีทางการเมือง ซึ่งมีมนี้ก็เป็นการล้อเลียนโดยมีการดัดแปลง ตัดต่อรูปภาพ นำเอารูปภาพของ
นายกรัฐมนตรีมาตัดต่อเข้ากับภาพของบุคคลอื่นที่มีท่าทางของความเป็นผู้หญิง และเมื่อนำมาประกอบ
เข้าด้วยกันแล้วนั้นทำให้เป็นมีมที่มีความตลกขบขันจากการล้อเลียนนายกรัฐมนตรี ร่วมกับข้อความที่เป็น
คำพูดของผู้หญิง ทำให้ภาพที่ถูกตัดต่อนี้มีความสอดคล้องกับข้อความ และส่ือสารออกมาได้อย่างชัดเจน 
อีกทั้งยังมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น 

สำหรับมีมนี้เป็นการให้ความหมายตามภาพที่ปรากฏร่วมกับข้อความบรรยายภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบ
ของมีมที่มีการส่ือสารผ่านข้อความ โดยใช้องค์ประกอบของภาพในการล้อเลียนเสียดสีทางการเมืองแทน 
“ข้อความกับภาพสอดคล้องกับสีหน้า เป็นข้อความที่เราอยากจะเรียกร้องกับเขา การเรียกร้องของเราจะ
เป็นในรูปแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ และส่งต่อผ่านแฮชแท็กนี้ ไม่ได้ออกไปเรียกร้องตรงๆ ในสถานที่จริง” (คุณ
ก้อน นามสมมติ, สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565) โดยมีมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
สำหรับกลุ่มคนในสังคมออนไลน์ 
จุดมุ่งหมายของกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง  
 ใช้มีมการเมืองด้วยการมีเป้าประสงค์นั้นเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคุณก้อน เนื่องจากต้องการส่งต่อ
ประเด็นทางการเมืองให้อยู่ในจุดสูงสุดในการเปิดมุมมองทางการเมืองของกลุ่มคนที่รวมตัวกันมาเพื่อ
ต้องการให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงทางการเม ืองไทย แต่การส่งต่อเหล่านี ้ไม่สามารถทำให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองได้ เนื่องจากเป็นสารที่ยังคงเป็นเฉพาะกลุ่มสามารถเข้าใจได้อยู่ บางคนอาจใช้
เพื่อความตลกขบขันเพียงเท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงการล้อเลียนเสียดสีการเมืองใดๆ แต่เป็นการทำให้ทราบถึง
สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ณ ตอนนั้น เนื่องจากมีมเป็นส่ิงที่ถูกสร้างจากประเด็นทาง
การเมืองที่ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ จนนำมาสู่การดัดแปลงเป็นมีมการเมือง และสำหรับคุณก้อนเอง 
การใช้มีมการเมืองนั้นเป็นการส่งต่อให้คนสนิท ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองเดียวกัน เพื่อต้องการให้คน
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เหล่านั้นรับรู้เรื่องราวทางการเมืองได้อย่างเท่าทันเหตุการณ์ และเพื่อความตลกขบขันส่วนตัว และสำหรับ
คุณก้อนคิดว่ามีมการเมืองจัดเป็นเครื่องมือทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง เนื ่องจากจุดประสงค์ของมีม
การเมืองนั้น เพื่อเป็นหนี่งในกระบอกเสียงที่ทำให้คนในสังคมออนไลน์หันมาสนใจและรับรู้ได้ว่าเกิดอะไร
ขึ้น รวมถึงยังสร้างพลังให้กับกลุ่มคนที่นิยมใช้มีมการเมืองอีกด้วย  ซึ่งการใช้มีมการเมืองนั้นต่างจากการ
ต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบเดิม ตรงวิธีการส่งต่อความคิด วิธีการในการเป็นกระบอกเสียง ทำให้ดึงดูดความ
สนใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็น Soft power  
 
คุณเอกนรี มีสิทธ์ 
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 คุณเอกนรี มีสิทธ์ิ อายุ 22 ปี อาศัยอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความสนใจเกี่ยวกับการเมือง
เรื่องการเลือกตั้งในปี 2562 ด้วยความคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเปล่ียนที่ดีให้กับประเทศได้ 
และก็คิดว่าสังคมไทยยังมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอยู่บ้าง แต่ท้ายที่สุดก็ไม่เกิดข้ึน เนื่องจากมี
หลายเหตุการณ์เกิดขึ ้นระหว่างการนับคะแนนเลือกตั ้ง ที่เห็นได้ว่าเกิดการบิดเบือนข้อมูล ถือเป็น
เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเลยก็ว่าได้ ที่แสดงให้เห็นถึงความอยุติธรรมอย่าง
ชัดเจน ซึ่งคุณเอกนรี และช่วงแรกของการสนใจการเมืองนั้นเป็นตอนที่ยิ่งลักษณ์มีปัญหาเรื่องจำนำข้าว 
จนเกิดการชุมนุมขับไล่ ตอนนั้นยอมรับเลยว่าโลกของส่ือก็ยังแคบอยู่ ด้วยการที่ส่ือหลักกระจายข่าวมาก็
เชื่อและรับรู้เท่าที่เขาอยากให้รู้ โดยทางบ้านของคุณเอกนรี ก็สนใจเรื่องการเมืองมากพอสมควร และมี
การไปเดินม็อบร่วมกันทั้งครอบครัว ช่วงนั้นดูช่องหนึ่งที่ถ่ายทอดเวลา กปปส. และเริ่มสนใจเรื่องการเมือง
มากขึ้นเมื่อประมาณมัธยมศึกษาปีที่2 ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกินขึ้น จนทำให้มีการรัฐประหาร และ
สำหรับที่ครอบครัวของคุณเอกนรีนั้นมองนายกยิ่งลักษณ์ไม่ดี อยากได้นักการเมืองที่ดี ที่ไม่ใช่ทหารและ
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างโปร่งใส ซึ่งเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามีการหักหลังกัน จนได้นายกรัฐมนตรีคน
ปัจจุบันอย่างนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยความคิดความเชื่อเหล่านี ้ได้เปลี่ยนไป จากการบริหาร
ประเทศของนายกประยุทธ์ ที่ทำให้ได้เห็นอะไรหลายอย่างในการจัดการดูแลประชาชน ซึ่งจุดเปลี่ยนที่
สำคัญที่ทำให้อุดมการณ์ทางการเมืองของคุณเอกนรีเปล่ียนไปนั่นคือตั้งแต่คสช. เข้ามาเผด็จการประชาชน 
และเอาเปรียบประชาชน  
จุดเริ่มต้นของการใช้มีมการเมือง 
 ก่อนที่คุณเอกนรี จะเล่นมีมการเมืองนั้น เคยมีพื้นฐานในการเล่นมีมมาก่อน อย่างมีมประเภทอื่น
มาก่อนมีมการเมือง ด้วยความชอบสัตว์อยู่แล้วจึงเลือกใช้มีมเกี่ยวกับสัตว์เป็นส่วนใหญ่ และติดตามเพจ
เกี่ยวกับมีมสัตว์ ใน Facebook ซึ่งจะเป็นมีมเกี่ยวกับสัตว์ ที่กล่าวถึงมุกตลก เป็นการใช้ภาพแทนเป็นสัตว์ 
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เพื่อส่ือความหมายถึงเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ และส่วนมากจะใช้เป็นมีมที่เป็นภาพร่วมกับคำบรรยาย 
และใช้มีมการเมืองตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ที่มีชุดคสช. มาดูแลแทน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดสนใจที่ทำ
ให้คุณเอกนรีหันมาเล่นมีมการเมืองควบคู่ไปกับการเล่นมีมเกี่ยวกับสัตว์ทั่วไป โดยส่วนตัวแล้วคุณอันนา
เป็นคนที่สนใจเรื่องการเมืองเป็นอย่างมาก มีการพูดคุยเรื่องประเด็นทางการเมืองอยู ่เสมอ และด้วย
พื้นฐานของมีมที่สร้างขึ้นมาเพื่อความตลกขบขัน จึงเป็นการเข้าถึงเรื่องราวทางการเมืองที่ตึ งเครียดให้
กลายเป็นเรื่องที่สร้างรอยยิ้มให้ได้ ถึงแม้ว่าช่วงที่คุณเอกนรีเริ่มเล่นมีมการเมืองจะเป็นช่วงที่ยังไม่คอ่ยมี
การใช้มีมในส่ือออนไลน์มาเท่าที่ควร และเมื่อพ.ศ. 2562 เป็นช่วงที่มีมการเมืองได้รับความนิยมอย่างมาก 
จากประเด็นการเลือกตั้ง ทำให้มีมการเมืองถูกเผยแพร่ไปในวงกว้าง หลากหลายช่องทาง รวมถึงตัวคุณ
เอกนรีที่เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่และส่งต่อมีมการเมืองเหล่านี้  
กระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง 

1) ผู้ส่งสาร 1        สาร               ผู้รับสาร 1        
   เพจ    มีม         ผู้ที่ติดตามเพจ (คุณเอกนรี)   

    Pim Thai Mai Dai   การเมือง        บันทึก   ส่งต่อ 
       
           ผู้ส่งสาร 2   สาร        ผู้รับสาร 2 

        คุณเอกนรี    มีม             คู่สนทนา  
การเมือง       

 
            ผู้ส่งสาร 3    สาร             ผู้รับสาร 3 
      คู่สนทนา          มีมการเมือง       คุณเอกนรี  
                                               (ตอบกลับคุณเอกนรี)                        บันทึก  ส่งต่อ 
 

      ผู้ส่งสาร 4 
 

(หลังจากผู้ส่งสารที่ 4 จะเป็นกระบวนการเช่นเดิม เสมือนเป็นการผลิตซ้ำ) 
 

คุณเอกนรีได้มีการติดตามเพจเกี่ยวกับมีมการเมืองอย่างเพจ PimThaiMaiDai ที่มีการนำเสนอมีม
การเมืองโดยการใช้ภาษาคาราโอเกะในการส่ือสารผ่านมีมการเมืองที่ทางเพจเลือกนำมาเสนอในประเด็น
ต่างๆ ซึ่งคุณอันนามีความช่ืนชอบในภาษาคาราโอเกะและสามารถอ่านภาษาคาราโอเกะได้และเข้าใจส่ิงที่
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มีมต้องการจะสื่อ จึงเลือกที่จะบันทึกมีมการเมืองในประเด็นนั้นๆ มาเพื่อใช้ในการพูดคุยกะบเพื่อนใน
ช่องทางส่วนตัวอย่าง Messenger ที่เป็นแพลตฟอร์มในการสนทนาส่วนบุคคลของ Facebook ซึ่งจะเป็น
การพูดคุยในบริบททางการเมืองผ่านมีมการเมืองที่สอดคล้องกับประเด็นที่กำลังพูดถึงร่วมกับคู่สนทนา ซึ่ง
คู่สนทนาของคุณเอกนรี ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบในการใช้มีมการเมืองเช่นกัน จึงเป็นการส่งต่อมีม
การเมืองกันอย่างสนุกสนาน  

 
2) ผู้ส่งสาร 1             สาร                 ผู้รับสาร 1       
เพื่อนของคุณเอกนรี       มีมการเมือง        คุณเอกนรี  

        ใน Facebook             แชร์   ส่งต่อ 
       
           ผู้ส่งสาร 2   สาร              ผู้รับสาร 2 

คุณเอกนรี    มีมการเมือง                 ผู้ที่ติดตาม  
Facebookของคุณเอกนรี  

     คอมเมนต์ แชร์ ส่งต่อ 
 

               ผู้ส่งสาร 3    สาร       ผู้รับสาร 3 
          คุณ ก     มีม       คุณเอกนรี/ 

นามสมมติ      การเมือง      ผู้ที่ติดตาม    
      Facebookของคุณก 

     บันทึก  ส่งต่อ 
       
      ผู้ส่งสาร 4 
 

(หลังจากผู้ส่งสารที่ 4 จะเป็นกระบวนการเช่นเดิม เสมือนเป็นการผลิตซ้ำ) 
 

และนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารผ่านมีมการเมืองที่คุณเอกนรีเลือกใช้ ซึ่งก็ยังคงเป็น
แพลตฟอร์มเดิมอย่าง Facebook เนื ่องจากคุณเอกนรีม ักเล่น Facebook เป็นประจำและใช้งาน
แพลตฟอร์มนี้มาเป็นเวลานาน ตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา และด้วยตัวแพลตฟอร์มที่มักจะ
นำเสนอเรื่องราวทางสังคมการเมืองผ่านรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีมด้วย ซึ่งตั้งแต่มีมการเมืองได้รับความนิยม
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ก็ทำให้ Facebook เป็นแหล่งผลิตมีมการเม ืองที ่สำคัญช่องทางหนึ ่ง โดยเพื ่อนของคุณเอกนรีใน  
Facebook นั้นก็มีบางคนที่ให้ความสนใจมีมการเมือง และได้ติดตามเพจมีมการเมืองเดียวกับคุณเอกนรี 
และได้มีการแชร์โพสต์จากเพจมีมการเมืองนั้นในรูปแบบที่สามารถเห็นได้เพียงผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมกัน ซึ่งคุณ
เอกนรีเป็นเพื่อนร่วมกันอยู่จึงเห็นโพสต์ที่ถูกแชร์ต่อและชื่นชอบมีมนั้นเช่นกัน จึงเลือกที่จะแชร์ต่อไปใน 
Facebook ส่วนตัวของคุณเอกนรี ซึ่งผู้ที่ติดตามคุณเอกนรีก็จะสามารถเห็นโพสต์นั้นได้และสามารถคอม
เมนต์หรือแสดงความคิดเห็นลงไปใต้โพสต์ได้ ซึ่งก็มีหลายคนเลือกที่จะคอมเมนต์ใต้โพสต์โดยการส่งมีม
การเมืองที่สอดคล้องหรือสามารถมาโต้แย้งมีมที่คุณเอกนรีโพสต์ไว้ได้ ซึ่งก็เสมือนเป็นพูดคุยถึงประเด็นที่
ปรากฏอยู่ในมีมเหล่านั้น ทั้งการพูดคุยโดยใช้ข้อความและใช้มีมการเมืองในการสื่อสาร และก็มีคนบาง
จำนวนที่แชร์ต่อจากโพสต์ของคุณเอกนรีไปในพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคน 

คุณเอกนรี มักใช้มีมการเมืองที่มีข้อความส้ันๆ แทนคำพูดส้ันๆ อย่างเช่นคำอุทานหรือคำที่นิยม
พูดกันในช่วงนั้น โดยจะเลือกจากมีมที่ตรงกับความคิดของคุณเอกนรี เมื่อเห็นภาพมีมการเมืองนั้นๆ ทำให้
นึกถึงเหตุการณ์หรือคำพูดที่ติดหู จนถูกนำมาใส่ในมีม และสามารถนำมาใช้ส่งต่อเพื่อเป็นคำพูดส้ันๆ ส่ง
ต่อให้กับผู้ที่รับรู้เรื่องราวทางการเมืองนั้นๆ ก็จะเข้าใจและจะพูดคุยในประเด็นทางการเมืองในแง่อื่นๆ 
ต่อไป แต่สำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจมีมนี้ก็มี เนื่องจากเป็นมีมที่เป็นเพียงคำพูดส้ันๆ เป็นคำเฉพาะที่ถูกตัดมาจาก
บทสัมภาษณ์บ้าง การแถลงข่าวบ้าง จึงทำให้มีผู้ที่ไม่เข้าใจในประเด็นหรือสถานการณ์ทางการเมืองที่
เกิดข้ึน แต่ก็สามารถตลกขบขันไปกับคำพูดส้ันๆ เหล่านั้นที่สอดคล้องกับรูปภาพ ทำให้มีมการเมืองนั้นมี
อรรถรสมากขึ้น  
การให้ความหมายมีมการเมือง  

เนื่องจากคุณเอกนรีเริ่มใช้มีมการเมืองมากตั้งแต่ช่วงที่มีประเด็นเกี่ยวกับ คสช . ทำให้มีใช้มีม
การเมืองมาหลากหลายรูปแบบ แต่ในช่วงพ .ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 ที่มีมการเมืองได้รับความนิยมและมี
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้คุณเอกนรีเปล่ียนมา
ใช้มีมการเมืองในรูปแบบที่เป็นรูปภาพและมีข้อความ ซึ่งส่วนมากจะนิยมใช้มีมการเมืองที่เป็นภาษาคารา
โอเกะ ด้วยความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับภาษาคาราโอเกะ และมักจะใช้เป็นรูปภาพสถานการณ์ทางการเมือง
ต่างๆ รวมถึงบุคลากรทางการเมืองอย่างนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงพลเอกประวิตร วงษ์
สุวรรณ ที่เป็นบุคคลที่มีการนำมาทำเป็นมีมมากมาย ผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆ ที่พวกเขามี
ส่วนร่วม การใช้ภาพบุคคลสำคัญทางการเมืองนั้นมิใช่เพราะความช่ืนชอบแต่เป็นการใช้ตามกระแสที่คน
ส่วนมากนิยมใช้มากกว่า 
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ภาพที่ 11 สวดมนต์ทุกวัน 
(ที่มา: คุณเอกนรี มีสิทธิ์) 

 
จากการหยิบยกมีมนี้มาเนื่องจากเป็นมีมที่เคยใช้ในช่วงที่มีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 

ซึ ่งเลือกใช้มีมการเมืองนี้ เพราะรู ้สึกว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์ที่ตลก ซึ ่งเป็นภาพจากการสัมภาษณ์ของ
นายกรัฐมนตรีและคำตอบที่ตอบคำถามสัมภาษณ์นั้นออกมานั้นเป็นคำตอบที่ไม่สมควรตอบ โดยได้กล่าว
ว่า “สวดมนต์ทุกวัน เป็นคนดีจะได้ไม่ติดเช้ือไวรัสโควิด-19” ซึ่งก็จะสอดคล้องกับข้อความบรรยายภาพใน
มีมที่เป็นภาษาคาราโอเกะ  

ด้วยองค์ประกอบของภาพนั้นเป็นการพนมมือ ส่ือถึงการสวดมนต์ดังที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้
ในบทสัมภาษณ์ ซึ่งจัดเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาในการสวดมนต์ และข้อความบรรยายภาพที่ประกอบได้
ด้วยภาษาคาราโอเกะนั้น จะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของการอ่านภาษาคาราโอเกะและภาษาอังกฤษ
ที่สามารถอ่านทับเสียงได้ “ส่วนตัวอ่านออกเพราะว่าอ่านตามเสียงภาษาอังกฤษ” (คุณเอกนรี มีสิทธ์ิ, 
สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2565) ด้วยความที่ภาษาคาราโอเกะนั้นเป็นภาษาที่ไม่ค่อยมีคนใช้กัน ส่วนมากที่
ใช้กันจะเป็นกลุ่มเฉพาะและมักจะเป็นวัยรุ่นที่นิยมใช้กัน และคิดว่าการใช้ภาษาคาราโอเกะของทางเพจ
นั้น เพื่อสร้างความโดดเด่น และเพื่อให้เกิดแตกต่างในวงการของมีม ซึ่งก็จะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
มีมของเพจนี้ให้แตกต่างจากมีมการเมืองอื่นๆ ที่ใช้ภาษาไทย อีกทั้งยังตอบสนองวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ที่ให้
ความสนใจมีมการเมืองและชื่นชอบในภาษาคาราโอเกะด้วย  
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โดยใช้มีมนี้นั้นเพื่อที่จะส่ือถึงความขัดแย้งที่ขัดกับส่ิงที่ปรากฏอยู่ในมีม เนื่องจากการสวดมนต์ทุก
วันนั้นไม่ได้ช่วยให้เป็นคนดีได้ และจากหน้าของนายกรัฐมนตรีที่ยิ้ม ทำให้เราสื่อได้ว่าดูเป็นการยิ้มแบบ
ตลกร้าย ทั้งที่เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการจะทราบความจริงและวิธีการแก้ปัญหา ไม่ใช่การสวดมนต์ ซึ่ง
การสวดมนต์เป็นการฝึกสมาธิมากกว่าไม่ใช่การแก้ปัญหา  

 

 
ภาพที่ 12 

(ที่มา: คุณเอกนรี มีสิทธิ์) 

 
มีมการเมืองนี้เป็นมีมนี้เป็นกระแสในประเด็นของซีรีส์เกาหลี ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเป็น

อย่างมาก จนทำให้ทางเพจหยิบยกมาทำเป็นมีมการเมือง โดยเป็นการเล่นกับกระแสความนิยมของซี
รีส์เรื่องนี้ และใช้ภาษาคาราโอเกะที่เป็นคำพ้องเสียง คำว่า “กงยู” กับคำว่า “โกงอยู่” เป็นการนำ
เสียงที่คล้ายกันมาสร้างคำใหม่และความหมายใหม่ได้อย่างน่าสนใจ 

 การใช้คำพ้องเสียงผ่านภาษาคาราโอเกะนั้น ต้องเป็นคนที่เข้าใจภาษาคาราโอเกะเป็นอย่างดี ซึ่ง 
2 คำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างชัดเจน คำว่า “กงยู” นั้น เป็นชื่อของนักแสดงเกาหลที่านหนึ่ง 
ซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในภาพด้านบน และเป็นฉากการแสดงของกงยู ในเรื่อง Squid Game และคำว่า 
“โกงอยู่” เป็นการอธิบายถึงการจัดการของนายกรัฐมนตรีคนนี้ได้ และส่ิงที่มีมนี้ต้องการจะส่ือคือจาก
ลักษณะของการยกมือ และเป็นบุคคล 2 คนนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุม ซึ่งกงยูในเรื่องนั้นมี
หน้าที่ในการควบคุมผู้เล่นเกม ซึ่งเป็นเกมที่โกงชีวิตคนจากการแข่งขันกันแลกด้วยเงินและความตาย 
ส่วนนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที ่ในการควบคุมดูแลประชาชน ซึ ่งการจัดการของนายกรัฐมนตรีนี้
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สอดคล้องกับคำว่าโกงอยู่ เป็นการส่ือถึงพฤติกรรมและการกระทำของนายกรัฐมนตรีท่านนี้ “จากซีรีส์
ที่โกงชีวิตคน เล่นกับชีวิตของคนจน แลกด้วยเงินและความตาย เช่นเดียวกับการโกงของนายก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่โกงประชาชน” (คุณเอกนรี มีสิทธ์ิ, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2565) ซึ่งทางเพจ
ก็ได้เลือกภาพที่ทั้ง 2 คนมีท่าทางที่แสดงออกมาเหมือนกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมือนเพียงแต่
ภาพ แต่ความหมายนั้นแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง  

 

 
ภาพที่ 13 พร๊อบพี่เยอะ 
(ที่มา: คุณเอกนรี มีสิทธิ์) 

 
เลือกใช้มีมนี้เพราะเป็นช่วงที่มีกระแสนิยมเกี่ยวกับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยมีประโยค

ยอดนิยมคือ “ยืมเพื่อนมา” ซึ่งก็ทำให้มีคนจับจ้องเครื่องประดับที่นายประวิตร ใส่ในแต่ละวัน และจากมีม
นี้ก็เป็นมีมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ ด้วยองค์ประกอบภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ 

จากภาพด้านบน เป็นภาพที่พลเอกประวิตรกำลังถ่ายภาพร่วมกับบุคคลในรัฐบาล ซึ่งก็เป็นช่วง
จังหวะที่พลเอกประวิตรยกมือขึ้นมาเพื่อปังแสงแดดที่ส่องเข้าหน้า ทำให้เป็นที่จับตามอง ถึงเครื่องประดับ
ของพลเอกประวิตร ด้วยความที่คนสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้ว จึงเป็นส่ิงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก 
ทั้งนาฬิกาและแหวน ส่วนภาพด้านล่างนั้นเป็นภาพจากรายการของคุณสู่ขวัญ บูลกุล ที่เป็นฉากเกี่ยวกับ
การเลือกเครื่องประดับ และได้กล่าวว่า “พร็อบพี่เยอะ” ดังที่ได้ปรากฏอยู่ในมีม  
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ซึ ่งม ีมนี ้  จากภาพด้านบนและภาพด้านล่างนั ้นมีความสอดคล้องกันอยู ่  โดยมี เร ื ่องของ
เครื่องประดับเป็นสื่อกลางที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของพลเอกประวิตร โดยการสื่อถึงนาฬิกาที่ราคาสูง 
รวมถึงแหวนเพชรที่นิ้วซึ่งแวววับ สะท้อนถึงประเด็นทางการเมืองที่ผู้คนยังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พลเอกประวิตรมีว่าเขานั้นมีรายได้มากเกินไปจนผิดปกติ จนต้องตรวจสอบทรัพย์สินว่า
มีอะไรบ้าง แต่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้คำตอบว่า “ยืมเพื่อนสมัยเรียนมา” ซึ่งเป็นการตอบที่ไม่
เป็นเหตุเป็นผลเอาเสียเลย จึงเป็นมีมที่ล้อเลียนพลเอกประวิตรในประเด็นของทรัพย์สินส่วนตัว “เมื่อเห็น
มีมนี้ก็มักจะนึกถึงประโยคที่ว่ายืมเพื่อนมา” (คุณเอกนรี มีสิทธ์ิ, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2565) 
จุดมุ่งหมายของกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง  

ใช้มีมการเมืองเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย เนื่องจากมีมทำให้ผู้คนรับรู้เรื่องราว
ทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ด้วยมีมการเมืองที่สร้างมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น จึงเปรียบเสมือน
ข่าวสารทางการเมืองในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลจากทางภาครัฐอย่างเดียว และคุณเอกนรีคิด
ว่ามีมการเมืองนั้นเป็นการต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง โดยการเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในช่วงนั้น อีกทั้งยังเป็นจุดยืนทางการเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงส่ิงที่ต้องการจะส่ือ
ผ่านสัญญะที่ปรากฏอยู่ในมีม ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง  

 
คุณมันนี่ นามสมมติ 
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 คุณมันนี่ อายุ 19 ปี อาศัยอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในอดีตมองว่าการเมืองไทยเคยดีกว่า
ปัจจุบันนี้มาก การเมืองโดยภาพรวมในอดีตไม่แย่เท่าการเมืองในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าในอดีตจะมีการประท้วง
บ้างแต่ไม่รุนแรงเทียบเท่ากับปัจจุบัน และการเมืองในปัจจุบันนี้มีแต่การคอรัปช่ันโดยที่ทุกคนก็ทราบกันดี
แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มเมินเฉยและไม่สนใจเพราะตนเองไม่ได้ลำบาก และมุมมองทางการเมืองไทยของคุณ
มันนี่นั้นไปในทิศทางเดียวกับครอบครัว โดยมักจะคุยเรื่องการเมืองกับคนในครอบครัวอยู่แล้ว เพราะมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับปัจจุบันนั้นอยากให้ประเทศมีความเป็น
ประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ รวมถึงการออกความคิดเห็นถึง
ระบบการทำงานของรัฐบาลได้โดยไม่โดนจับคุมหรือโดนปรับ ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในการชุมนุมหลายๆ 
ครั้งที่ผ่านมา ในช่วงของแฟลชม็อบและการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ซึ่งในเรื่องของการรวมกลุ่ม
คุณมันนี่ไม่ได้ไปร่วมในสถานที่จริง แต่เห็นด้วยด้วยกับทุกข้อเรียกร้องและมักจะเป็นฝ่ายสนับสนุนทาง
ออนไลน์มากกว่า 
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จุดเริ่มต้นของการใช้มีมการเมือง 
คุณมันนี่เคยมีพื้นฐานในการเล่นมีมมาก่อน ทั้งมีมประเภทสัตว์ พระพุทธรูปปางต่างๆ และบางที

ก็เอารูปเพื่อนตัวเองมาทำเป็นมีม และเป็นคนที่ใช้มีมในการสนทนาเป็นประจำ ซึ่งจะใช้ในรูปแบบที่เป็น
ภาพร่วมกับข้อความบรรยายภาพ เนื่องจากคุณมันนี่คิดว่าการที่มีมมีข้อความนั้น สามารถทำให้เราสร้าง
ความหมายใหม่ให้กับรูปภาพเหล่านั้นได้ ถึงแม้รูปภาพจะไม่สอดคล้องหรือไม่เช่ือมโยงกับข้อความก็ตาม  
ซึ่งมีมที่คุณมันนี่ทำให้เพื่อนนั้นก็เป็นรูปภาพของเพื่อนประกอบกับข้อความที่คุณมันนี่คิดข้ึนมาเอง เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของเพื่อน เสมือนเป็นการกระทำที่เกิดข้ึนณ ตอนนั้น การเพิ่มข้อความที่สอดคล้อง
กับภาพนั้น เป็นการเพิ่มอรรถรสให้กับมีมและให้ความรู้สึกที่สามารถจับต้องได้ว่าเป็นส่ิงที่เคยเกิดขึ้นจริง
ตามองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในมีม และเมื่อมีมการเมืองเป็นกระแสนิยมอยู่ในส่ือออนไลน์ทุกแพลตฟอรม์ 
รวมถึง Twitter ที่เป็นช่องทางในการติดตามข่าวสารต่างๆ รวมถึงข่าวเกี่ยวกับการเมือง โดยส่วนตัวคุณ
มันนี่เองเป็นคนที่สนใจการเมืองอยู่แล้ว และเมื่อประเด็นทางการเมืองถูกนำมาทำเป็นมีม ก็ยิ่งให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก และนำมาใช้ในการพูดคุยกับเพื่อนเช่นเดิมในบริบทของการเมืองไทย และคุณมันนี่ใช้
มีมการเมืองมาแล้วกว่า 4 ปี และใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับการเมืองไทยเป็นประจำ 
กระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง 

ผู้ส่งสาร 1           สาร                  ผู้รับสาร 1        
  twitter   มีมการเมือง      ผู้ที่ติดตามแฮชแท็กการเมือง (คุณมันน่ี)   

             บันทึก   ส่งต่อ 
       
           ผู้ส่งสาร 2   สาร         ผู้รับสาร 2 

คุณมันนี่   มีมการเมือง            คู่สนทนา  
 
 

               ผู้ส่งสาร 3    สาร       ผู้รับสาร 3 
                  คู่สนทนา     มีม          คุณมันนี่ 

(ตอบกลับคุณมันน่ี)   การเมือง   บันทึก  ส่งต่อ                   
 

      ผู้ส่งสาร 4  
 

(หลังจากผู้ส่งสารที่ 4 จะเป็นกระบวนการเช่นเดิม เสมือนเป็นการผลิตซ้ำ) 
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คุณมันนี่มักนำมีมการเมืองมาจาก Twitter ผ่านแฮชแท็กเกี่ยวกับการเมืองในแต่ละวัน ซึ่งในวันที่มี

ประเด็นทางการเมืองเกิดขึ้น ก็มักจะเข้ามาเพื่อค้นหามีมจากแฮชแท็กเหล่านี้ และสำหรับมีมที่ถูกใจก็
มักจะบันทึกไว้ เพื่อส่งให้กับเพื่อนที่คุยกันเรื่องการเมืองไทย ซึ่งเพื่อนก็มักจะใช้มีมการเมืองเช่นกัน ก็เป็น
การส่งต่อมีมการเมืองให้กันและกัน และถ้าหากถูกใจมีมไหนก็จะบันทึกเอาไว้ใช้ในการส่งต่อครั้งต่อไป ที่
สามารถนำมีมที่บันทึกไว้มาใช้ได้ โดยจะต้องสอดคล้องกับบริบททางการเมืองที่กำลังสนทนาอยู่ และใช้มีม
การเมืองเพื่อสื่อความหมายแทนการอธิบายหรือเล่าเรื่องให้กับคู ่สนทนาฟัง เนื่องจากมีมการเมืองใน
รูปแบบที่คุณมันนี่ใช้ มักจะบอกถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นๆ ทั้งการนำเสนอเป็น
รูปภาพหลากหลายรูปภาพในหนึ่งมีม เพื่อให้สามารถประกอบเรื่องราวเหล่านั้นตามภาพและคำบรรยาย
ร่วมด้วย และบ้างก็มีการนำเสนอโดยการใช้ข้อความอธิบาย ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อความที่ไม่ได้ยาวมาก 
เนื่องจากมีมเป็นการเน้นรูปภาพมากกว่าข้อความ ข้อความจึงเป็นเพียงส่วนประกอบ แต่การใช้คำหรือ
ประโยคเพียงไม่กี่ประโยค เพื่อส่ือความนั้นสามารถเข้าใจได้ เนื่องจากเป็นประโยคที่ทำให้เห็นภาพหรือนึก
ถึงเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นๆ ได้ 
การให้ความหมายมีมการเมือง  

คุณมันนี่มักใช้มีมการเมืองที่เป็นรูปแบบในการนำเสนอผ่านบุคคลทางการเมืองในการสร ้าง
เรื่องราวที่ตลกขบขัน โดยส่วนมากมักจะใช้มีมที่มีหน้าของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยการ
เน้นไปที่ใบหน้าที่ส่ือได้ถึงหลากหลายอารมณ์ทำให้แต่ละมีมนั้นมีการส่ือสารที่แตกต่างกัน เนื่องจากการส่ือ
อารมณ์ของภาพนั้นจะต้องสอดคล้องกับข้อความ เพื่อที่จะสร้างอรรถรสให้กับมีมนั้น ดังภาพรวมที่จะส่ือ
ถึงการล้อเลียนและเสียดสีในประเด็นต่างๆ ดังที่ปรากฏอยู่ในมีม 
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ภาพที่ 14 พูดถึงกัปตันอเมริกา 

(ที่มา: คุณมันนี่ นามสมมติ) 
 

ใช้มีมการเมืองนี้เพราะชอบดูภาพยนตร์เกี่ยวกับฮีโร่มาก โดยเฉพาะกัปตัน อเมริกา ร่วมกับเป็น
คนที่ชอบเรื่องการเมืองอยู่แล้ว และติดตามมาตลอด พอเห็นมีมนี้ส่ิงแรกที่คิดคือขั้วตรงข้ามที่ปรากฏอยู่ใน
มีมนี้ จึงเป็นมีมที่ชอบมากและใช้บ่อยมากเวลาพูดคุยเกี่ยวกับการเมือง   

รูปแบบการนำเสนอของมีมการเมืองนี้คือการทำเป็นฉากๆ เหมือนกับการ์ตูน ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ความน่าสนใจให้กับมีมนี้ได้ เพราะมีมส่วนมากจะเป็นภาพเดี่ยว ทำให้มีมนี้เป็นมีมที่แปลกตาแต่ก็สามารถ
เข้าใจได้ง่ายหากไล่อ่านตามแต่ละฉากอย่างถูกต้อง โดยต้องเริ่มอ่านข้อความจากฉากแรก ไล่ไปจนถึงฉาก
สุดท้าย ซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องราวเสมือนเป็นการอ่านการ์ตูน จากฉากแรกจนถึงฉากก่อนสุดท้าย จะเป็น
เรื่องราวที่นำเสนอผ่านตัวบุคคล ซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรี และจบลงด้วยฉากสุดท้ายที่เป็นภาพของกัปตัน 
อเมริกา ซึ่งเป็นการตัดบทที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าส่ิงที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องราวของกัปตัน อเมริกา ซึ่งการไล่
อ่านจากฉากแรก จะทำให้คนอ่านนั้นรู้สึกสับสน เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่ตรงข้ามกับบุคคลที่อยู่ในภาพ 
โดยไล่มาจนถึงฉากสุดท้ายก็ทำให้คนเข้าใจได้ว่าไม่ได้หมายถึงนายกรัฐมนตรี แต่เป็นการกล่าวถึงกัปตัน 
อเมริกา “ข้อความหมายถึงกัปตัน อเมริกา เป็นการล้อที่ตรงข้ามกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา” 
(คุณมันนี่ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2565) ก็ทำให้ผู้อ่านมีมนี้เข้าใจได้ ซึ่งผู้ที่จะเข้าใจมีมนี้ได้
นั้นต้องเคยดูภาพยนตร์หรือรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกัปตัน อเมริกา มาพอสมควร ถึงจะเข้าใจส่ิงที่ข้อความได้
กล่าวไว้ทั้งหมดได้ จากการที่ภาพและข้อความขัดแย้งกันเช่นนี้ เปรียบเสมือนการนำเสนอคู่ตรงข้าม เพื่อ
ทำให้คนสนใจมากยิ่งขึ้นและไล่ดูจนจบฉากสุดท้าย ซึ่งสิ่งที่มีมนี้ต้องการจะสื่อนอกเหนือจากการบอกว่า
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กัปตัน อเมริกามีลักษณะหรือหน้าที่อะไร ก็ยังสื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่มีลักษณะดังที่ระบุไว้ในข้อความ
เหล่านั้นเลย จัดเป็นมีมที่เป็นการเสียดสีทางการเมืองงอย่างชัดเจน  

 

 
ภาพที่ 15 ฉันอีกแล้วใช่ไหม 
(ที่มา: คุณมันนี่ นามสมมติ) 

 
 มีมการเมืองนี้เป็นมีมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและปรากฏอยู่ในหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง 
Facebook และ Twitter โดยเป็นมีมที ่นำเสนอผ่านคุณทักษิณ ชินวัตร พร้อมข้อความที ่เป็นการตั้ง
คำถามกับตัวเอง ซึ่งก็จะเป็นมีมที่ส่วนมากมักจะใช้ในการพูดคุยในบริบทของการเมือง และบ้างก็จ ะ
นำไปใช้ในการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ที่สอดคล้องกับมีมเนี้  
 เป็นมีมที่เป็นภาพบุคคลโดยเน้นไปที่ลักษณะท่าทางในการสื่อความหมายร่วมกับข้อความที่
ปรากฏอยู ่ในมีม ซึ ่งเป็นการนำเสนอผ่านคุณทักษิณ ซึ ่งมีมนี ้สามารถนำไปใช้หรือสื ่อความหมายได้
หลากหลายมุมมอง ทั้งส่ือความหมายเดิม ส่ือความหมายแฝงทางการเมือง และการสร้างความหมายใหม่ 
สำหรับการส่ือความหมายเดิมนั้นเป็นการตีความหมายตามภาพที่ปรากฏอยู่ในมีม องค์ประกอบต่างๆ เป็น
การรับรู้ถึงท่าทางของบุคคลและข้อความที่ขยายความให้กับท่าทางเหล่านั้น ซึ่งเป็นท่าที่ช้ีเข้ามาหาตัวเอง 
สำหรับผู้ใช้อาจจะไม่รู้จักหรือรู้เรื่องราวทางการเมืองของคุณทักษิณ ก็สสามารถใช้มีมนี้ได้ ส่วนในมุมมอง
ที่ส่ือความหมายแฝงทางการเมือง ผู้ใช้มักจะเป็นผู้ที่รู้ประวัติหรือทราบเรื่องราวที่คุณทักษิณ เคยกระทำไว้
ในสังคมการเมืองที่ผ่านมา ทำให้มีมนี้สามารถสะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นได้ ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า “คุณ
ทักษิณ จะโดนเช่ือมโยงเข้ากับประเด็นทางการเมืองต่างๆ บ่อยมาก จึงเอามาใช้พูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เขา” (คุณมันนี่ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2565) และยังสามารถเชื่อมโยงให้เข้ากับประเด็น
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ทางการเมืองในปัจจุบันได้อีกด้วย เป็นการสะท้อนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าไม่สามารถออกจากกรอบคิด
เดิมๆ ได้ กล่าวคือไม่มีการพัฒนาในส่วนที่ต้องรับผิดชอบสังคมบ้านเมือง สำหรับมุมมองการสร้าง
ความหมายใหม่ กล่าวคือเป็นการนำมีมนี้ไปใช้ในการพูดคุยที่นอกเหนือไปจากเรื่องการเมือง แต่เป็นบท
สนทนาที่สอดคล้องกับมีมนี้ จึงมักจะมีบางคนที่นำมีมการเมืองมาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากการ
ใช้มีมการเมืองโดยทั่วไป “บางทีก็เอามาใช้ในการพูดคุยกับเพื่อนที่เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับมีมนี้” (คุณ
มันนี่ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

 
ภาพที่ 16 อยากต ี

(ที่มา: คุณมันนี่ นามสมมติ) 

เมื่อมีประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงและกำลังเป็นกระแสในส่ือโซเชียลมีเดีย และเมื่อเห็นมีมนี้ ก็เป็น
มีมที่ส่ือหรือถ่ายทอดความรู้สึกของเราตอนนั้นได้ ซึ่งเราก็ได้มีการนำมีมนี้มาสร้างความหมายใหม่เองโดย
การระบุช่ือบุคคลทางการเมืองลงไปตามตัวละครที่ปรากฏอยู่ในมีม ซึ่งก็มีตัวเราอยู่ในนั้นด้วย โดยเปรียบ
เราเป็นคนที่สวมชุดผึ้งที่กำลังตีบุคคลทางการเมืองอยู่ และมีมนี้เราจะใช้ส่งให้เพื่อนที่กำลังพูดคุยกัน
เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนั้นๆ 

(คุณมันนี่ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 24 กมุภาพันธ์ 2565) 
 

จุดมุ่งหมายของกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง  
 เนื่องจากคุณมันนี่เป็นคนที่ชอบเล่น Twitter และเล่นเป็นประจำทุกวัน รวมถึงเป็นคนที่สนใจ
ประเด็นทางการเมืองต่างๆ ด้วยความที่ยังอยู่ในวันเรียน ทำให้ถึงข้อเรียกร้องต่างๆ ที่สะท้อนออกไปผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยคุณมันนี่ก็ได้สะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองลงในไปทวิตเตอร์ส่วนตัวในรูปแบบที่ทุก
คนสามารถเห็นได้และติดแฮชแกเพื่อสนับสนุนและดันแท็กนั้นให้ได้ติดอันดับความนิยมในประเทศไทย ซึ่ง
คุณมันนี่ก็ต้องการกระจายข่าวสารทางการเมืองผ่านการใช้มีมการเมืองเหล่านี้เช่นกัน รวมถึงนำมาใช้ใน
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การแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง ผ่านมีมบ้างและผ่านการพูดคุยบ้าง ซึ่งมีมการเมืองเองก็จัดเป็น
กระบวนการสื่อสารทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะสามารถใช้เป็นกระบอกเสียงทางความคิดได้ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นมีมที่แฝงความหมายไว้อยู่ แต่ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย หากเป็นผู้ที่รับรู้ทางการเมืองใน
ทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองด้วยอาวุธทางความคิด 
 
คุณแครอท นามสมมติ 
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 คุณแครอท อายุ 25 ปี อาศัยอยู ่ที ่จังหวัดตรัง โดยในอดีตนั ้นมีที ่ชีวิตสบายเลยไม่ได้เข้าถึง
การเมือง ตอนนั้นรู้สึกว่าการเมืองไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิต อาจเป็นเพราะอยู่ในต่างจังหวัดด้วย และช่วง
นั้นที่บ้านทำมาค้าขายขึ้น จึงไม่ได้รู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าสนใจ แต่พอเติบโตขึ้นก็ออกมาเรียนที่
กรุงเทพฯ ตอนแรกก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนใจการเมืองเพราะยังคิดว่าไม่กระทบกับชีวิตเท่าไร แต่พอมาอยู่ก็
สัมผัสได้เลยว่า ถ้าการเมืองมันดีจริงชีวิตไม่เป็นแบบนี้ ประกอบกับในตอนนั้นมีการแลกเปล่ียนความคิด
กับเพื่อนร่วมด้วย ทำให้รู้สึกว่าการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย แต่ในอดีตนั้นถูกปิดกั้นมากกว่า เพราะ 
ตอนเด็กๆ โดนบอกอยู่ตลอดให้สนไปเรื่องเรียนเป็นหลัก “เรียนไป ไม่ต้องสนใจเรื่องแบบนี้” (คุณแครอท 
นามสมมติ, สัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2565) และในปัจจุบันนี้ก็มีความคิดทางการเมืองขัดแย้งกับที่บา้น
หลายเรื่องเลย เพราะเหมือนข่าวสารถูกบิดเบือน คนที่บ้านไม่เข้าใจความคิดของเด็กรุ่นใหม่ ด้วยความที่
ทางบ้านรับรู้เรื่องราวทางการเมืองผ่านรายการโทรทัศน์ จึงทำให้กรอบความคิดและมุมมองทางการเมือง
นั้นยังคงเดิม ซึ่งปัจจุบันการเมืองไทยนั้นแย่มาก อยากให้เปลี่ยนผู้นำประเทศดีกว่านี้ คิดและบริหาร
ประเทศได้ดีกว่าเดิม โดยส่วนตัวคุณแครอทสนใจประเด็นการควบคุมการบริหารงานโควิด -19 รัฐบาล 
ด้วยความที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ทำให้คุณแครอทสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษและ
ติดตามข่าวสารอยู่ตลอด 
จุดเริ่มต้นของการใช้มีมการเมือง 
 เคยเล่นมีมเกี่ยวกับสัตว์มาเป็นเวลานาน โดยส่วนมากจะเป็นมีมแมว เนื่องจากคุณแครอทเป็นคน
ที่ชอบแมวและเป็นทาสแมวคนหนึ่ง จึงเลือกใช้มีมเกี่ยวกับแมวมาโดยตลอด จนเกิดมีมการเมืองขึ้นและ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ก็ทำให้คุณแครอทหันมาใช้มีมการเมืองด้วย และมักจะใช้ในบางโอกาสที่
เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่สอดคล้องกับการใช้มีมการเมืองนั้นๆ ก็มักจะหยิบยกมาใช้
ในการพูดคุยแทนการพิมพ์เป็นข้อความ เนื่องจากมีมการเมืองนั้นเป็นส่ิงแทนความรู้สึกและความคิดของ
เราได้ บางมีมเป็นคำที่เราคิดอยู่ในหัวแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ มีมการเมืองจึงเป็นสิ่งที่สามารถแสดง
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ออกมาได้ โดยเริ่มใช้มีมการเมืองมาประมาณ 2 ปี ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 และมักใช้เป็นมีมที่เป็นรูปภาพร่วมกับคำบรรยายภาพ 
กระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง 

ผู้ส่งสาร 1                 สาร                 ผู้รับสาร 1        
เพื่อนของคุณแครอท       มีมการเมือง             คุณแครอท  

                  บันทึก   ส่งต่อ   
       
           ผู้ส่งสาร 2      สาร           ผู้รับสาร 2 

        คุณแครอท    มีมการเมือง           เพื่อนของคุณแครอท 
                 

 
                      ผู้ส่งสาร 3 
 

(หลังจากผู้ส่งสารที่ 3 จะเป็นกระบวนการเช่นเดิม เสมือนเป็นการผลิตซ้ำ) 
 
คุณแครอทมักได้มีมการเมืองมาจากเพื่อนที่ช่ือชอบในการใช้มีมการเมืองและติดตามข่าวสารทางการ

เมืองอยู่ตลอด จึงเป็นบุคคลที่มีมีมการเมืองทุกรูปแบบ และเมื่อเพื่อนของคุณแครอทส่งมีมการเมืองมาใน
บทสนทนาที่เราคุยกันผ่านไลน์นั้น คุณแครอทก็จะบันทึกภาพมีมเรานั้นและส่งมีมการเมืองตอบกลับไป
แทนข้อความ ซึ่งมีมการเมืองที่ส่งไปนั้นต้องสอดคล้องกับมีมที่เพื่อนของคุณแครอทส่งมา เพื่อให้บท
สนทนาสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีอรรถรส ส่วนมากคุณแครอทจะเป็นฝ่ายตอบกลับมากกว่า โดยมี
เพื่อนที่นิยมใช้มีมการเมือง มักจะส่งมีมการเมืองมาในบทสนทนาทางการเมืองในประเด็นนั้นๆ โดยคุณแค
รอทก็มักจะส่งมีมกลับไปแทนการพิมพ์ข้อความ เนื่องจากส่วนมาก มักจะส่งต่อกันเช่นนี้ ด้วยมีมการเมือง
ที่ตลกและสามารถเข้าใจได้ง่าย จึงนำมาใช้ในการสื่อความแทนการพิมพ์ข้อความตอบกลับ ด้วยความ
รวดเร็วในการส่งต่อ ไม่ต้องพิมพ์ให้เสียเวลา เพราะการส่งต่อที่รวดเร็วนั้น ทำให้ความสนุกสนานในการ
แลกเปลี่ยนมีมนั้นยังคงอยู่ ไม่ขาดตอน มีมจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการพูดคุยเรื่องราวทางการเมืองได้
อย่างสนุกสนาน 
การให้ความหมายมีมการเมือง  
 คุณแครอทสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามข่าวสาร
ตลอด ทุกช่องทาง ซึ่งมีมการเมืองส่วนมากก็มักจะทำออกมาในประเด็นของโควิด-19 เนื่องจากเป็นส่ิงที่
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มักจะถูกพูดถึงควบคู ่ไปกับการทำงานของรัฐบาลที ่ เป็นการเสียดสีผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้เพื่อ
สะท้อนถึงการจัดการดูแลให้กับประชาชน ซึ่งรูปภาพที่ถูกนำมาทำเป็นมีมนั้น ส่วนมากจะเป็นภาพบุคคล
ทั่วไปที่มีการแสดงพฤติกรรม ท่าทางและสีหน้าออกมาทางกายภาพ เพื่อสอดรับกับข้อความที่จะส่ือไปถึง
รัฐบาล ซึ่งมีมโควิด-19 นี้เป็นกระแสพร้อมกับการที่มีมได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน จึงทำให้ดึงดูความ
สนใจให้คนหันมาเล่นมีมการเมืองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ 
 

 
ภาพที่ 17 ฉันติดรึยัง 

(ท่ีมา: คุณแครอท นามสมมติ) 

 
 เป็นมีมเกี่ยวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งจัดเป็นเรื่องราวทางสังคมการเมือง
หนึ่งที่เกิดข้ึนกับสังคมไทย รวมถึงประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องระดับโลก และผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและจัดการเรื่อง
นี้คือรัฐบาล ทำให้มีมเกี่ยวกับโควิด -19 นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยสถานการณ์ที่ยังคงไม่
คล่ีคลาย ทำให้สังคมมักจะจับตามองรัฐบาลที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเหล่านี้  

จึงเป็นช่องทางในการล้อเลียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อเสียดสีรัฐบาล 
ที่ไม่สามารถจัดการระบบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนได้มากเท่าที่ควร 
จึงเกิดเป็นมีมเหล่านี้ขึ้นมา และมีมนี้เป็นมีมที่ส่ือถึงความคิดแฝงของคนไทยส่วนมากที่มีความกังวลใจและ
กลัวที่จะติดเช้ือโควิด-19 นี้ โดยจากภาพเป็นการนำเสนอผ่านบุคคลเดียวแต่ทำให้เห็นหลายมุมมอง และมี
เพียงข้อความเดียว ที่ส่ือถึงคนหนึ่งคนในหลากหลายมุมมอง แต่ก็ยังคิดถึงเรื่องของการกังวลที่จะติดเช้ือ 
เป็นการย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์โควิด-19 และด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ยังคงมีการระบาด
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่ต้องขยายความมากเพราะคำว่า “ติด” เป็นคำที่รับรู้ร่วมกันแล้วว่าหมายถึงการติด
เช้ือโควิด-19 เนื่องจากเป็นคำพูดยอดนิยม ที่สามารถพบเห็นได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม และนอกจาก
มีมนี้จะส่ือถึงความย้ำคิดในเรื่องของความกังวลใจของคนไทยแล้วนั้น ยังส่ือถึงการจัดการที่ไม่ครอบคลุม
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ของรัฐบาล ทำให้ประชาชนต้องมากังวลและป้องกันการติดเชื้อกันเอง ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ทำให้ประชาชน
เช่ือถือได้ว่าจะปลอดภัยจากการติดเช้ือและหากติดเช้ือจะได้รับการรักษาที่ดีหรือไม่ ทำให้เกิดเป็นความ
กังวลใจกันเองของประชาชน “เราไว้ใจรัฐบาลไม่ได้ ทำให้เราต้องมาเครียดกันเอง ป้องกันกันเอง ดูแล
ตัวเอง ซึ ่งรัฐบาลไม่ได้ให้ความเชื ่อใจว่าถ้าเราติดจะได้รับการรักษาที ่ดี ” (คุณแครอท นามสมมติ, 
สัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2565) 
จุดมุ่งหมายของกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง  

ใช้มีมการเมืองเพื่อส่ืออารมณ์ ด้วยการแสดงออกทางการเมืองในรูปเดิมที่มักจะใช้เป็นข้อความใน
การบรรยาย ซึ่งในปัจจุบันการใช้ข้อความจำนวนมากนั้นไม่สามารถดึงดูดให้คนหันมาสนใจสิ่งท ี่ เรา
ต้องการจะส่ือได้ ทำให้มีมนั้นตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่ต้องการใช้มีมเป็นส่ือที่สามารถรับรู้ได้
ถึงอารมณ์ ความรู้สึกและความหมายที่ต้องการจะสื่อได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถดึงดูดให้คนหนัมา
สนใจและทำความรู้จักมีมการเมืองกันมากยิ่งขึ้น และคุณแครอทคิดว่ามีมการเมืองนั้นเป็นการต่อสู้ทาง
การเมืองรูปแบบหนึ่ง ในการโน้มน้าวจิตใจจากการสร้างส่ิงที่ดึงดูดใจรวมถึงประเด็นที่ทันสมัยและทัน เป็น
จุดร่วมทางการเมืองรูปแบบหนึ่งด้วย เนื่องจากกลุ่มคนที่ใช้มีมการเมืองนั้นมักจะเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองเดียวกัน การเผยแพร่มีมจำนวนมากนั้นก็มีส่วนช่วยให้คนสนใจมากขึ้น เป็นกระบอกเสียงเล็ก 
ๆ ที่ส่งต่อๆ กัน ซึ่งต่างจากการต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบเดิม สำหรับบางคนไม่ได้ไปชุมนุมในพื้นที่จริง
หรือไม่ได้ลงถนน แต่ใช้มีมในการส่งต่อหรือเผยแพร่ลงในส่ือออนไลน์ ก็เหมือนเป็นการแสดงตัวตนว่าอยู่
ฝ่ายนี้ มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  
 
คุณนันทนา ศรีชนะ 
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

คุณนันทนา ศรีชนะ อายุ 19 ปี อาศัยอยู่ที่จังหวัดยโสธร ได้เล่าถึงประสบการณ์ทางการเมืองที่
ผ่านมา จากเมื่อก่อนมองว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ซึ่งกรอบความคิดทาง
การเมืองของคุณนันทนา ถูกเช่ือมโยงเข้ากับกรอบคิดของคนในครอบครัว ผ่านการปลูกฝังซ้ำๆ พอโตขึ้น
ได้รับรู้เรื่องราวทางการเมืองด้วยตนเอง “เจอปัญหาด้านต่างๆ ในการใช้ชีวิตเช่น เช่น การศึกษาที่ไม่
พัฒนา ค่าครองชีพพวกของแพงขึ้นไม่สมเหตุสมผล” (นันทนา ศรีชนะ, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2565) 
ทำให้สามารถหลุดออกจากกรอบคิดเดิมได้ โดยกรอบคิดเหล่านี้จะอิงกับความรู้สึกและความคิด ความเช่ือ
ของคุณนันทนาเอง และมองว่าการเมืองในประเทศไทยเป็นการเมืองที่ยังคงหวังผลประโยชน์ของคนกลุ่มผู้
มีอำนาจรวมทั้งกษัตริย์เช่นเดิมกับสมัยก่อนประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบตามหลักสากล
ประชาชนไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในการพัฒนาพื้นฐานชีวิต ไม่มีสิทธ์ิวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของภาครัฐ โดย
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คุณนันทนาก็ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในพื ้นที่ของตนเอง ทั้งการชูสามนิ้วขณะเข้าแถวหน้าเสาธงที่
โรงเรียน ผูกโบว์ขาวที่ข้อมือ ติดตามการอภิปรายและแชร์ข่าวเหตุการณ์ในที่ชุมชนให้ผู้คนได้รับรู้ทั้งทาง 
Facebook, Instagram, Twitter เป็นต้น 
จุดเริ่มต้นของการใช้มีมการเมือง 
 คุณนันทนาเคยใช้มีมเกี่ยวกับสัตว์ ทั้งหมาและแมว เนื่องจากเป็นนคนที่ชอบสัตว์ และมีมพระ 
รวมถึงมีมที่เป็นภาพจากการ์ตูนญี่ปุ่น โดยส่วนมากจะใช้ในรูปแบบที่มีรูปภาพและข้อความ และด้วยความ
ที่ชอบการเมืองอยู่แล้วทำให้คุณนันทนาสนใจเกี่ยวกับมีมการเมืองมากเป็นเวลา 2 ปีแล้ว และมักจะใช้
บ่อยในช่วงที่มีประเด็นทางการเมืองเกิดข้ึนในแต่ละวัน และมักจะเอามีมการเมืองมาจากเพจใน Faceook 
กระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง 

1) ส่งสาร 1        สาร               ผู้รับสาร 1        
   เพจ    มีม         ผู้ที่ติดตามเพจ (คุณนันทนา)   

      เยาวชนปลดแอก   การเมือง   บันทึก แชร์   ส่งต่อ 
       
           ผู้ส่งสาร 2   สาร        ผู้รับสาร 2 

คุณนันทนา   มีม       คู่สนทนา/ ผู้ติดตาม        
การเมือง    Facebook ของคุณนันทนา 
   

 
            ผู้ส่งสาร 3      สาร             ผู้รับสาร 3 
      คู่สนทนา/          มีมการเมือง       คุณนันทนา 

ผู้ติดตาม Facebook ของคุณนันทนา                บันทึก  ส่งต่อ 
(ตอบกลับและแชร์ต่อจากคุณนันทนา)                   

      ผู้ส่งสาร 4 
 

(หลังจากผู้ส่งสารที่ 4 จะเป็นกระบวนการเช่นเดิม เสมือนเป็นการผลิตซ้ำ) 
 

 คุณนันทนาได้ติดตามเพจเยาวชนปลดแอกใน Facebook เนื่องจากเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรยีก
ตนเองว่าเป็นเยาวชนปลดแอก และมีการปฏิบัติทางสังคมเพื่อเรียกร้องทางการเมือง จึงเป็นเพจที่กระจาย
ข่าวสารในแต่ละประเด็นตามข้อเรียกร้อง รวมถึงข่าวสารในการรวมกลุ่มกัน ซึ่งทางเพจก็มีการนำเสนอมีม
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การเมืองที่สอดคล้องกับประเด็นที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมในแต่ละครั้ง ซึ่งถึงแม้ว่าคุณนันทนาจะไม่ได้เข้า
ร่วมการชุมนุม แต่ก็ให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด จึงชื่นชอบการออกแบบมีมการเมือง
ของเพจนี้ ที่เป็นการผสมผสานระหว่างภาพเหตุการณ์การชุมนุมต่างๆ พร้อมข้อความที่เป็นคำกล่าวของ
บุคคลต่างๆ ที่ใช้ในการกล่าวถึงเยาวชนปลดแอกในด้านต่างๆ ในเชิงล้อเลียนเสียดสี มีมการเมืองเหล่านี้จึง
เป็นมีมที่ดึงดูดความสนใจมาก คุณนันทนาก็ได้มีการบันทึกภาพมีมเหล่านั ้น มาใช้สำหรับการพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในบทสนทนาส่วนตัว รวมถึงได้มีการแชร์ต่อจากทางเพจลงใน Facebook เช่นกัน 
ก็ทำให้ผู้ที่ติดตาม Facebook ของคุณนันทนาเห็นแล้วก็มักจะแสดงความคิดเห็นผ่านการส่งมีมการเมืองที่
แต่ละคนมีมาในช่องทางคอมเมนต์ใต้โพสต์  
 คุณนันทนา มักใช้มีมการเมืองแทนการพูดคุยเรื่องราวทางการเมือง ส่วนมากในบทสนทนาจะ
เป็นการใช้เสียงในการพูดคุยมากกว่า แต่เมื่อมีมีมการเมืองเกิดขึ้น โดยเฉพาะมีมที่เป็นคำสั้นๆ อย่างคำ
อุทาน ที่มักจะต้องกับความคิดของคุณนันทนา เมื่อเห็นภาพมีมแล้วมีเกิดอุทานคำนั้นขึ้นมา จึงช่ืนชอบที่
จะใช้มีมเหล่านี้ เป็นมีมที่แทนความคิดของคนได้ จึงใช้มีมที่เป็นประโยคส้ันๆ ที่เมื่อส่งต่อแล้ว คนที่รับมีม
เหล่านั้นไป จะได้ยินเสียงผ่านมีมเหล่านั้นได้  
การให้ความหมายมีมการเมือง  
 คุณนันทนานิยมใช้มีมการเมืองของทางเพจเยาวชนปลดแอก ซึ่งเป็นมีมการเมืองที่เป็นทั้งภาพ
เหตุการณ์จากการชุมนุมในแต่ละคร ั ้ง และภาพบุคลากรทางการเมือง  รวมถึงข้อความที ่ส ื ่อถึง
องค์ประกอบต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านมีมได้อย่างชัดเจน  

 
ภาพที่ 18 ประชาชนได้อะไรจากส่ิงนี ้

(คุณนันทนา ศรีชนะ) 
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เป็นมีมจากเพจเยาวชนปลดแอกค่ะ ซึ่งมักจะเป็นมีมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองในส่วน
ของการชุมนุมและข้อเรียกร้องต่างๆ ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ซึ่งนี่ก็เป็นภาพจากการชุมนุม ดังจะเห็น
ได้จากการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองเช่นกัน รวมถึงป้ายที่ติดอยู่ด้านบน เป็น
ภาพเหตุการณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนั้น 

ซึ่งข้อความเหล่านั้นเป็นการตั้งคำถาม สำหรับภาพที่ถูกตัดต่อบุคคล 2 คนที่นำไปประกอบกับ
ภาพของสุนัข ซึ่งก็เป็นการล้อเลียนเสียดสี และเปรียบเปรย 2 คนนั้นเป็นสุนัขที่กำลังตีกันอยู่ ที่สะท้อนถึง
การทะเลาะกันเองของฝ่ายรัฐบาลซึ่งก็เหมือนกับสุนัขที่หยอกกัน ไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลย 
“สิ่งที่ควรเป็นคือไม่ว่าจะเกิดอะไรประชาชนจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย” (นันทนา ศรีชนะ, สัมภาษณ์ 24 
กุมภาพันธ์ 2565) ส่วนมากผู้ที่ใช้มีมการเมืองนี้มักเป็นผู้ที่ติดตามเพจเยาวชนปลดแอกและคนรุ่นใหม่ที่มี
ความคิดเห็นไปในทางเดียวกับทางเพจ จึงจะสามารถเข้าใจส่ิงที่มีมนี้ต้องการจะส่ือได้ เนื่องจากส่วนมาก
เป็นเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดข้ึนจากการชุมนุมและการกระทำของกลุ่มเยาวชนปลดแอก 
จุดมุ่งหมายของกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง  

ใช้มีมการเมืองในการวิพากษ์และวิจารณ์ผ่านการล้อเลียนเสียดสี ที่เป็นพื้นฐานของมีมทุกประเภท 
นอกจากเพื่อความตลกขบขันแล้วยังสะท้อนถึงความจริงที ่ถูกถ่ายทอดผ่านข้อความที่บรรยายภาพ
เหล่านั้น การดูเพียงภาพนั้นอาจะทำให้ไม่สามารถเขา้ถึงเนื้อหาได้ ข้อความบบรรยายจึงทำหน้าที่สำคัญใน
การแสดงให้เห็นภาพที่มีมเหล่านั้นต้องการจะส่ือได้อย่างชัดเจน และใช้มีมการเมืองเพื่อเป็นกระบอกเสียง
เผ่ือจะได้มีการพัฒนาทางด้านการเมืองในอนาคต และอาจจะได้ใช้ชีวิตที่ดีข้ึนกว่านี้ 

 
คุณกลมพชัร มีอินทร์เกิด 
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
คุณกมลพัชร มีอินทร์เกิด อายุ 18 ปี อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มองว่าการเมืองในสังคมไทยควรที่จะ
เคารพสิทธิของผู้อื่นความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น โดยที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับฝ่ังตรงข้ามแต่เก็บมาเพื่อ
หาตรงกลางระหว่างหลายๆ ฝ่าย การที่เราซ้ายจัดหรือขวาจัดมากเกินไปทำให้ไม่มีตรงกลาง ซึ่งคุณกมล
พัชร เป็นคนที่สนใจทางการเมืองตามคุณลุง ที่มักจะติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่ตลอด และคุณกมล
พัชรก็มีความสนิทสนมกับคุณลุง จึงทำให้สนใจการเมืองด้วยเช่นกัน แต่เป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกับพ่อ-
แม่ เนื่องจากผู้ใหญ่ส่วนมากมักไม่อยากให้เด็กเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ด้วยปัจจุบันหลายอย่าง จึงทำให้
คุณกมลพัชร มักต้องแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในช่องทางที่ทางครอบครัวไม่สามารถเห็นได้ 
จุดเริ่มต้นของการใช้มีมการเมือง 
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คุณกมลพัชรเล่นมีมเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะมีมภาษา ในรูปแบบที่มีทั้งภาพและข้อความ 
และหันมาใช้มีมการเมืองตามคุณลุง เนื่องจากคุณลุงเป็นคนที่สนใจการเมืองมาก และใช้มีมการเมืองอยู่
ตลอด คุณกมลพัชรเลยสนใจ ร่วมกับเจอเพจที่เป็นมีมการเมืองในรูปแบบของการ์ตูน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการใช้มีมการเมือง เนื่องจากส่วนตัวคุณกมลพัชร ชอบการ์ตนู ปัจจุบันคุณกมลพัชรใช้มีมการเมือง
มาแล้ว 4 ปี ใช้ทุกครั้งที่เข้าใจงาน Facebook 
กระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง 

 
ส่งสาร 1        สาร               ผู้รับสาร 1        
   เพจ    มีม         ผู้ที่ติดตามเพจ (คุณกมลพัชร)   

           ไข่แมวx       การเมือง  บันทึก แชร์   ส่งต่อ 
       
           ผู้ส่งสาร 2   สาร        ผู้รับสาร 2 

                  คุณกมลพัชร   มีม       คู่สนทนา/ ผู้ติดตาม        
การเมือง    Facebook ของคุณกมลพัชร 
   

 
            ผู้ส่งสาร 3      สาร             ผู้รับสาร 3 
     คู่สนทนา/          มีมการเมือง      คุณกมลพัชร 

     ผู้ติดตาม Facebook ของคุณกมลพัชร              บันทึก  ส่งต่อ 
      (ตอบกลับและแชร์ต่อจากคุณกมลพัชร)                   

      ผู้ส่งสาร 4 
 

(หลังจากผู้ส่งสารที่ 4 จะเป็นกระบวนการเช่นเดิม เสมือนเป็นการผลิตซ้ำ) 
 
คุณกมลพัชรใช้ช่องทาง Facebook ในการใช้มีมการเมือง ทั้งติดตามเพจเกี่ยวกับมีมการเมือง และ

แชร์มีมการเมืองต่อจากเพจ ซึ่งคุณกมลพัชรมักจะแชร์ลงในหน้าหลักของ Facebook โดยตั้งค่าให้เฉพาะ
ผู้ที่เป็นเพื่อนเท่านั้นที่จะเห็นโพสต์เหล่านี้ได้ เนื่องจากทางครอบครัวไม่เห็นด้วยที่คุณกมลพัชรสนใจ
การเมืองและเล่นมีมการเมือง จึงทำให้ต้องส่งต่อในช่องทางส่วนตัวและเป็นเพื่อนที่สนิทและมักจะคุยกัน
เรื่องการเมือง รวมถึงคุณลุงที่ช่ืนชอบมีมการเมืองเช่นกัน และนอกจากการแชร์ต่อจากทางเพจแล้วนั้น ก็
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ได้มีการบันทึกภาพจากทางเพจ มาใช้ในการสนทนาร่วมกับเพื่อน แทนการพิมพ์เป็นข้อความ เนื่องจากมีม
นั้นได้อรรถรสในการพูดคุยมากกว่า และมักใช้มีมที่เป็นภาษาคาราโอเกะ จากเนื้อเพลง ด้วยความที่เป็น
คนชอบร้องเพลง รวมถึงเป็นครอบครัวนักดนตรี ทำให้มีเสียงเพลงในหัวเลยก็ว่าได้ จึงชอบใช้มีมการเมือง
ที่มีเนื้อเพลงประกอบ เพราะเป็นส่ิงที่สามารถร้องควบคู่ไปกับการตีความหมายมีมเหล่านั้นได้ และส่งต่อ
ความสุนทรีย์ให้กับเพื่อนๆ ได้ด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเนื้อเพลง แต่ก็สามารถส่ือความได้ เนื่องจากเป็น
เนื้อเพลงที่สอดคล้องกับรูปภาพที่ทำให้นึกถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้ เป็นรูปแบบหนึ่งที่เพิ่ม
อรรถรสมากกว่าการล้อเลียนเสียดสีเสียอีก 
การให้ความหมายมีมการเมือง  
 มีมการเมืองที่คุณกมลพัชร ใช้เป็นประจำนั้นคือมีมการเมืองในรูปแบบของการ์ตูนเป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากส่วนตัวคุณกมลพัชรนั้นชอบการ์ตูน และชื่นชอบผู้ที่สร้างมีมการเมืองอย่างคุณ อรุณ วัชระสวัสดิ์ 
มาตลอดตั้งแต่เป็นการวาดภาพเสียดสีการเมืองในรูปแบบของการ์ตูน จึงติดตามมาจนเริ่มมีการนำมาทำ
เป็นมีมการเมือง ด้วยลายเส้นที่ยังคงเสมือนภาพวาดการ์ตูนของคนนี้ จึงเลือกใช้มีมการเมืองในรูปแบบนี้
เป็นส่วนใหญ่ 

 

 
ภาพที่ 19 ผ่านทางนั้นทำไม 
(ที่มา: กมลพัชร มีอินทร์เกิด) 
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เป็นมีมการเมืองที่ทำให้เห็นถึง 2 มุมมอง รวมถึงการใช้เนื้อเพลงที่แสดงเป็นเนื้อเพลงคาราโอเกะ 
ทำให้เป็นการปรับเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึกตามภาพและข้อความที่ปรากฏอยู่ในมีม รวมถึงแคปชันที่เป็น
ส่วนช่วยในการทำความเข้าใจมีมนี้ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงจุดประสงค์ที่ผู้สร้างมีมนี้ต้องการจะส่ือได้ 

จากภาพด้านบนเป็นภาพประธานพรรคพลังประชารัฐ ที่มีท่าทางเหมือนกำลังส่ือสารกับอีกบุคคล
หนึ่ง ร่วมกับข้อความที่เขียนว่าผ่านทางนั้นทำไม จึงเหมือนเป็นการถามบุคคลที่มอง ทำให้เกิดเป็นภาพ
ด้านล่าง ที่เป็นภาพของคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กำลังมองบุคคลอีกท่านหนึ่งพอดี ทำให้สอดคล้องกับภาพ
ด้านบน อีกทั้งยังมีข้อความที่เสมือนเป็นการตอบกลับ โดยตอบกลับเป็นเนื้อเพลง ซึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของมีมที่มีการใช้ข้อความจากเนื้อเพลงมาใช้ในการสื่อสาร ประกอบภาพมีมการเมืองมากมาย และยังมี
ข้อความที่ถูกช้ีผ่านเครื่องหมายลูกศร ที่เป็นความคิดของคุณธนาธร ที่ถูกจินตนาการขึ้นจากผู้สร้าง ซึ่งมีม
นี้ก็สะท้อนถึงเรื่องราวทางการเมืองหนึ่ง ที่ตอนนั้นมีการชุมนุม และกล่าวว่ามีรถของนายธนาธรอยู่ในพื้นที่ 
ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันมากมายและธนาธรก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เขา และมีมนี้มีการสร้างนัยยะแฝงว่านายธนา
ธรอยู่ฝ่ายน้ำเล้ียง เป็นน้ำเล้ียงให้กับการชุมนุม และส่วนมากมักใช้มีมนี้เพราะอรรถรสของบุคคลในภาพ
และข้อความประกอบนั้น สร้างความตลกขบขันให้กับผู้พบเห็นได้มากมาย และส่วนมากผู้ที่เลือกใช้มีมนี้ก็
เพราะว่าชอบการสีหน้าท่าทางและข้อความที่ทางเพจสร้างขึ้นมาประกอบ เป็นการสร้างสรรค์จาก
สถานการณ์อย่างน่าขบขัน “ชอบหน้าธนาธรในภาพมาก เป็นสีหน้าที่สื่อความหมายออกมาเหมือนกับ
ข้อความ เสมือนว่าเค้าคิดแบบนั้นจริงๆ” (คุณกมลพัชร มีอินทร์เกิด, สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565) และ
ผู้ที่ใช้มีมนี้มักจะต้องรับรู้เรื่องทางการเมืองที่เกิดขึ้นเหล่านี้ด้วย ถึงจะเข้าใจสิ่งที่มีมนี้ต้องการจะสื่อ จึง
จัดเป็นมีมเฉพาะกลุ่ม และมักปรากฏอยู่ในเพจมีมการเมือง  
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ภาพที่ 20 งานยาก 

(ที่มา: กมลพัชร มีอินทร์เกิด) 
 

เป็นมีมการเมืองในรูปแบบของภาพการ์ตูน ซึ่งเป็นภาพวาดของ อรุณ วัชระสวัสดิ์ ผู้มีลายเส้นที่
เป็นเอกลักษณ์ และวาดภาพเกี่ยวกับการเมืองมามากมาย ก่อนจะมาเป็นมีมการเมืองนั้น เขาได้วาด
การ์ตูนการเมืองลงในหนังสือพิมพ์อยู่ ซึ่งการที่เขาได้หันมาทำมีมการเมืองนั้น ทำให้ได้รับกระแสตอบรับ
มากมาย ทั้งจากผู้ที่ติดตามมาจากหนังสือพิมพ์ รวมถึงผู้ที่ช่ืนชอบการเมืองและชื่นชอบการ์ตูนเป็นพิเศษ  

สำหรับมีมนี้ เป็นภาพของนายชวน หลีกภัย ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมือง ณ ช่วงนั้น ที่
เกิดเหตุการณ์ขัดแย้งกัน และถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ทำให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงและทำให้เกิด
ความแตกหักระหว่างประเทศชาติร่วมด้วย มีมนี้จึงนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ผ่านองค์ประกอบที่มีนายชวน 
เป็นผู้ดำเนินเรื่องราว และมีธงประเทศไทย ที่ทางด้านซ้ายเป็นซิบ และทางด้านขวา อยู่ในลักษณท์ี่นาย
ชวนกำลังจะปะติดปะต่อธงชาติที่ขาดอยู่เข้าด้วยกัน ซึ่งก็จะส่ือถึงการที่ประเทศไทยแตกหัก จนเช่ือมไม่ได้
แล้ว เนื่องจากเป็นการเช่ือมระหว่างซิบและกระดุม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถทำให้เช่ือมกันได้ ซึ่งก็เป็น
ความหมายแฝงที่ผู้วาดต้องการจะส่ือ  

ส่วนมากผู้ที่ใช้มีมการเมืองนี้จะเป็นผู้ที่ติดตามการวาดภาพเสียดสีของคุณอรุณ อยู่แล้ว เนื่องจาก
แต่ละคนมีพื้นฐานทางการเมืองและการตีความการ์ตูนเสียดสีเหล่านั้นมาจากหนังสือพิมพ์แล้ว มีมจึงเป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่ทันสมัยและเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการล้อเลียน เสียดสีการเมือง “ติดตามคนนี้อยู่แล้ว 
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และรู้สึกคุ้นๆ ลายเส้นของเขาตั้งแต่หนังสือพิมพ์ ซึ่งส่วนตัวชอบการ์ตูนอยู่แล้วด้วย” (คุณกมลพัชร มี
อินทร์เกิด, สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2565) 
 

 
ภาพที่ 21 โลกเสมือน 

(ที่มา: กมลพัชร มีอินทร์เกิด) 

 
เป็นมีมการเมืองจากเพจไข่แมวx ซึ่งเป็นมีมเกี่ยวกับภาพวาดการ์ตูน โดยส่วนมากมักเป็นรูปแบบ

ของการสร้างเรื่องราวผ่านฉากแต่ละฉาก และส่วนมากจะเป็นเรื่องราวทางการเมืองที่เป็นประเด็นสำคัญ
และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นมีมที่สื่อความหมายได้ตรงตามภาพ เนื่องจากเป็นการวาดที่
ตรงข้ามกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์จริง จัดเป็นภาพวาดเสียดสีการเมืองอย่างชัดเจน 

มีมนี้เป็นโลกเสมือนที่ถูกถ่ายทอดผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองทีเ่กิดข้ึนในสังคมไทย โดยตัวการ์ตูน
หลักคือนายกรัฐมนตรี ที่มองเห็นภาพบ้านเมืองในสังคมไทยนั้นมีความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น 
ดังที ่ปรากฏอยู่ในภาพแรกจนถึงภาพที่สาม ส่วนภาพสุดท้ายเป็นภาพที่เป็นจุดสำคัญของมีมนี ้เลย 
เนื่องจากเป็นภาพที่แฝงนัยยะสำคัญไว้อยู่ นั่นคือเป็นภาพที่นายกกำลังเล่นเกม VR อยู่ ซึ่งเป็นเกมที่สร้าง
โลกเสมือน มีมนี้จึงจะส่ือว่าส่ิงที่นายกเห็นเป็นเพียงโลกเสมือนที่มีแต่ความสวยงาม ซึ่งตรงข้ามกับสังคมใน
ปัจจุบันที่มีปัญหามากมาย  และอีกมุมมองหนึ่งคือนายกไม่ได้ใส่ใจบ้านเมืองมากเท่าที่ควร ถึงมองไม่เห็น
ปัญหาที่ประชาชนพบเจอ “เขามองข้ามความคิดของประชาชนและตัดสินใจทำส่ิงที่เขาอยากทำเท่านั้น” 
(คุณกมลพัชร มีอินทร์เกิด, สัมภาษณ์ 22 มกราคม) มีมนี้จึงจัดเป็นมีมที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่
ประชาชนเห็นจริงๆ ในสังคมไทย 
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จุดมุ่งหมายของกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง  
ใช้มีมการเมืองเพื่อต้องการให้รัฐบาลรับรู้ โดยคุณกมลพัชรคิดว่ามีมการเมืองเป็นเครื่องมือในการ

ต่อสู ้ทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง เหมือนการแทนด้วยสัญลักษณ์มากกว่าการกล่าวไปตรงๆ การแสดง
สัญลักษณ์ก็คือการออกความคิดเห็นอย่างหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบเดิมอย่าง
สิ ้นเชิง เหมือนสมัยก่อนใช้แค่ข้อความในการอธิบายว่าตอนนั้นเป็นอย่างไร และใช้รูปประกอบใน
หนังสือพิมพ์ ซึ่งตอนนี้ใช้งานศิลปะมาใช้สัญลักษณ์ชุมนุมด้วย เช่น ห่วงยางเป็ด เที่เป็นภาพแทนส่ือ
สัญลักษณ์ผ่านอุปกรณ์เหล่านั้น และมีมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วย
การล้อเลียนและเสียดสีเป็นส่วนใหญ่ 

จากที่ได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงกระบวนการให้ความหมายและกระบวนการสื่อสารผ่านมีม
การเมือง ด้วยประสบการณ์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการ
ทำความเข้าใจถึงเหตุผลในการเลือกใช้มีมการเมืองของแต่ละคน ซึ่งในส่วนประสบการณ์การรับรู้ทางการ
เมืองที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล รวมถึงในเรื่องของการมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองนั้น แสดงให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อและจุดยืนทางการเมืองที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่าน
เรื่องราวทางการเมืองในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทยและเป็นที่รับรู้ร่วมกัน ซึ่งส่วนมากจะ
เป็นความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของสังคมไทย ให้ไปใน
ทิศทางที ่ด ีข ึ ้น โดยทิศทางดังกล่าวนั ้นล้วนเป็นเรื ่องของประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่ เน ื ่องจาก
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงเป็นสิ่งที่ต้องการและถูกเรียกร้องมากที่สุด 
ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมี ประสบการณ์ทางการเมืองมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ก็ได้สร้างจุดร่วมทางการเมือง
ที่สะท้อนถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน  

บทสัมภาษณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงกรอบคิดของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ 
เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู ่ในช่วงอายุ 16-35 ปี และเติบโตในยุคที่อินเทอร์เน็ตขยายตัว ทำให้เข้าถึง
เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และอยู่ในยุคที่การเมืองไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน จนเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคัญต่างๆ จึงทำให้กระบวนการรับรู้
ทางการเมืองผ่านส่ือออนไลน์ นั้นสามารถครอบคลุมในหลากหลายประเด็นทางการเมืองได้ จนกลายเป็น
แหล่งในการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้กลุ่ม
คนเหล่านี้ต้องการที่จะเรียกร้องทางการเมืองในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเป็นสำคัญ รวมถึงเรื่อง
ของความเหล่ือมล้ำทางสังคม ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่าง ได้ยกเรื่องราวของจากประสบการณ์การดำเนินชีวิตใน
แต่ละวันที่อยู่ภายใต้สังคมและการเมืองไทยในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีทั้งเรื่องของสวัสดิการและระบบ
การรักษาความปลอดภัยในประเทศ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียม ทั้งเรื่องของสวัสดิการที่ควรจะ
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ได้รับจากภาครัฐนั้นไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่ ทำให้ในแต่ละพื้นที่ก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันไป มีทั้ง
พื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทำให้ไม่เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบ
ใดๆ และบางพื้นที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร เนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ว่านั้นไม่ตรงตามนโยบาย
สะท้อนให้เห็นถึงความเหล่ือมล้ำทางสังคมจากการดูแลของรัฐบาลที่ไม่สามารถจัดการระบบในการอำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียม ด้วยประสบการณ์ที่แต่ละ
คนพบเจอจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ทำให้ประสบการณ์และการรับรู้ทางการเมืองของแต่ละแตกต่าง
กัน  

จากการรวบรวมข้อมูลในหลากหลายช่องทาง พบว่าประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจเป็น
จำนวนมากนั้น มักจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 เนื่องจากเป็นช่วงที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกร้อง
ทางการเมืองในเรื่องต่างๆ ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนล้วนให้ความสนใจในประเด็นการ
ออกมาเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และก็จะมี
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้ ทั้งผู้ที่ไปร่วมชุมนุมและผู้ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนด้วยวิธกีาร
ต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบออนไลน์ โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการช่วยเหลือ
นี้ ทั้งการสนับสนุนทางการเงิน การเผยแพร่และส่งต่อข่าว เป็นต้น อาจด้วยกระบวนการต่างๆ สามารถทำ
ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ท ี่ต้องเว้น
ระยะห่าง ซึ่งจากประสบการณ์ทางการเมือง ทั้งจากการรับรู ้ด้วยตนเอง ด้วยพื้นที่และเวลาที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการรับรู้ผ่านเรื่องราวทางการเมืองจากช่องทางต่างๆ รวมถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อและจุดยืนทางการเมืองของแต่ละบุคคล ที่มี
อุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน นำไปสู่กรอบคิดที่มีความสัมพันธ์กันและสามารถเช่ืองโยงเข้ากับหลักการ
ในการเลือกใช้มีมการเมืองของแต่ละบุคคล  

สำหรับจุดเริ่มต้นของการใช้มีมการเมืองนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ทางการเมืองของแต่
ละคนแล้ว ยังต้องทำความรู้จักกับหลักการของมีม ทั้งความหมายและบริบทของมีม ที่ต้องการจะล้อเลียน
และเสียดสีเพื่อให้เกิดความตลกขบขันผ่านปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ซึ่งมีมนั้นมีมากมาย
หลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบ และส่วนมากผู้ที่ใช้มีมการเมืองนั้น มักจะต้องมีพื้นฐานของ
การใช้มีมมาก่อน เนื่องจากจะต้องเข้าใจสิ่งที่มีมต้องการจะสื่อได้ และจากที่ได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
มาแล้วนั้น ทุกคนล้วนเคยใช้มีมมามากมายหลากหลายประเภทก่อน ได้แก่ มีมสัตว์ มีมศาสนา มีมบุคคล
ดัง มีมรีแอคชัน มีมภาษา มีมจากภาพยนตร์และการ์ตูน โดยส่วนมากมักจะใช้เป็นมีมที่มีภาพและข้อความ
ประกอบ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่สามารถเพิ่มอรรถรสของมีมได้และสามารถเข้าใจความหมายของมีมที่
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ต้องการจะสื่อได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 มีมการเมืองได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก กล่าวได้ว่าในทุกๆ ประเด็นทางการเมืองที่เกิดข้ึนในสังคมไทยนั้น มักจะถูกหยิบยกมาสร้าง
เป็นมีมการเมือง ที่ถูกเผยแพร่ในหลายแพลตฟอร์ม จนกลายเป็นไวรัลและทำให้มีมการเมืองเป็นที่รู้จักใน
สังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนมากแล้วมักจะรู้จักมีมการเมืองผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Facebook และ 
Twitter ที่มีการพูดคุยและแลกเปล่ียนประเด็นทางการเมือง ทั้งการพูดคุยกันในพื้นที่สาธารณะ อย่างการ
โพสต์และแชร์มีมการเมือง โดยตั้งค่าให้ทุกคนสามารถเห็นโพสต์เหล่านั้นได้ แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่เลือกใช้
มีมการเมืองพูดคุยในช่องทางส่วนตัว โดยการส่งต่อกันในกลุ ่มเพื ่อนอย่า งเช่น Messenger, Line, 
Instagram เป็นต้น ด้วยความนิยมของมีมการเมืองในสังคมออนไลน์ ที ่สามารถพบเห็นได้ในทุกๆ 
สถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง ทำให้มีมเป็นส่วนหนึ่งของการกระจาย
ข่าวสารทางการเมือง ซึ่งกลุ่มคนส่วนมากมักรับรู้เรื่องราวทางการเมืองผ่านมีมการเมืองเหล่านี้ และด้วย
ความนิยมของมีมการเมืองนั้นทำให้กลุ่มคนส่วนมากที่มีความชื่นชอบในการเล่นมีมอื่นๆ อยู่แล้ว หรือ
กล่าวได้ว่าเคยมีมพื้นฐานในการใช้มีมการเมือง หันมาให้ความสนใจและใช้มีมการเมือง จึงเป็นอีกหนึ่งมีม
ที่มีการใช้ในส่ือสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก จนทำให้มีมการเมืองได้กลายเป็นไรวัลในทุกๆ แพลต์ฟอร์ม
ของส่ือออนไลน์  

การมีพื้นฐานในการเล่นมีมหรือเคยใช้มีมมาก่อน ทำให้เข้าใจหลักการและจุดประสงคข์องมีมที่
ต้องการจะสื่อผ่านรูปภาพ องค์ประกอบภายในรูปภาพ รวมถึงข้อความที่มักจะปรากฏอยู ่ในภาพมีม
เหล่านั้น และส่วนมากก็มักจะใช้มีมที่เป็นรูปภาพและมีข้อความประกอบ ซึ่งล้วนเป็นรูปภาพที่มีการ
ล้อเลียนเสียดสี พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อความตลกขบขัน อีกทั้งยังแฝงความหมายผ่านสัญญะ
ต่างๆ ที ่ปรากฏอยู ่ในมีมด้วยเช่นกัน ทำให้ผู ้ที่ใช้มีมการเมืองสามารถนำมาใช้พูดคุยสื ่อสาร กันแทน
ข้อความได้ แต่การใช้มีมการเมืองนั้นก็มีข้อจำกัดในการใช้ เนื่องจากการทำความเข้าใจมีมการเมืองนั้น 
ผู้ใช้ต้องทราบถึงเรื่องราวทางการเมืองนั้นๆ ถึงจะสามารถเข้าใจสิ่งที่มีมนั ้นต้องการจะสื ่อได้ และจะ
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองผ่านมีมเหล่านั้นได้ด้วย และบ้างก็ต้องการใช้มีมการเมือง
เป็นกระบองเสียงในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองในสังคมออนไลน์ 
รวมถึงความต้องการที่จะกระจายข่าวสารทางการเมืองในประเด็นต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทย เนื่องจาก
ส่ือออนไลน์เป็นส่ิงที่สามารถเผยแพร่และกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลาง 
และคนส่วนมากมักจะใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำอยู ่แล้ว ทำให้สามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และวัยรุ่นที่ให้ความสนใจในประเด็นทางการเมืองก็จะช่วยกันส่งต่อมีมการเมือง
เพื่อให้เกิดการรับรู้ในสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่งก็เป็นส่ิงที่เปิดการมองเห็นและก่อให้เกิดการรับรู้ทางการเมือง
ให้แก่บุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในยุคสมัยที่คนรุ่นใหม่ตื่นรู้ ตระหนักถึงปัญหาการเมืองและ
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ประเด็นสังคมต่างๆ จึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาขับเคล่ือนสังคมผ่าน Hashtag (แฮช
แท็ก) ใน Twitter จนติดอันดับประเทศไทย ซึ่งแฮชแท็กเหล่านั้นล้วนข้องเกี่ยวกับประเด็นสังคมการเมือง
ทั้งส้ินทำให้ Twitter จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักในการติดตามข่าวสาร และนำเสนอความคิดเห็น
ที่เน้นความรวดเร็วฉับไว ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ต่างๆ  

ช่องทางในการสื่อสารหลักคือ Facebook และ Twitter เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมใช้กัน
เป็นวงกว้างทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ ่ง เป็นแหล่งรวมหลากหลายผู ้คนให้มาเจอกัน ถือเป็น
แพลตฟอร์มอันดับแรกๆ ที่คนมักนึกถึงและถูกนำมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเราได้รับอิทธพิล
การใช้งานผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้มามากพอสมควร ทำให้มีผู้คนมากมายใช้แพลตฟอร์มเหล่านี ้เป็น
ช่องทางในการสื่อสาร พูดคุยและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในหลากหลายประเด็นทางสังคม รวมถึง
ประเด็นส่วนบุคคล ที่มักจะถูกใช้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการโพสต์ (Post) การแสดงรู้สึกผ่านการกด
ถูกใจ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 แพลตฟอร์มี้มีรูปแบบการใช้งานที่
คล้ายคลึงกันทำให้คนที่ใช้มีมการเมืองส่วนมากได้ติดตามการเผยแพร่เกี่ยวกับมีมการเมืองและหยิบยกมีม
การเมืองที่ถูกใจมาใช้ในรูปแบบที่แต่ละคนนิยมใช้ 

ในกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมืองเหล่านี้ ผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นจะมีหน้าที่สำคัญในการ
ให้ความหมายแก่มีมการเมืองนั้นๆ เนื่องจากการให้ความหมายมีมการเมืองนั้น มีส่วนสำคัญในการเลือกใช้
มีมการเมืองของแต่ละคน ด้วยประสบการณ์และการรับรู้ทางการเมืองของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน รวมถึง
ความคิด ความเชื่อและจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทำให้กระบวนการให้ความหมายของแต่ละคน
แตกต่างเช่นกัน ซึ่งผู้ศึกษาก็ได้ทำการสัมภาษณ์ถึงหลักในการให้ความหมายมีมการเมืองที่แต่ละคน
เลือกใช้ จากประสบการณ์และการรับรู้ทางการเมืองของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ทำให้การให้ความหมาย
ของมีมการเมืองในแต่ละภาพนั้นแตกต่างกันออกไปเช่นกัน ซึ่งประสบการณ์ทางการเมืองนั้นมีส่วนสำคัญ
ในการใช้เป็นกรอบคิดหลักในการตีความหมายที ่มีมเหล่านั้นต้องการจะสื ่อ ทั ้งความหมายตรงและ
ความหมายแฝง รวมถึงความหมายใหม่ที่ผู้ใช้คิดและสร้างออกมาผ่านการดัดแปลงมีมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับรูปแบบความคิดของตนเอง ซึ่งมีมการเมืองที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมานั้น มักจะเป็นประเด็นและเหตุการณ์
ทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ.2562-พ.ศ.2564 ที่เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ  
 การใช้มีมการเมืองที่มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายประเด็นทางการเมือง รวมถึงการส่ือ
ความหมายที่แตกต่างกัน ด้วยวิธีการนำเสนอ องค์ประกอบต่างๆ และประสบการณ์ทางการเมืองของผู้ที่
ใช้มีมการเมืองเป็นสำคัญ ซึ่งล้วนนำมาซึ่งจุดประสงค์ในการใช้มีมการเมืองที่แตกต่างกันไป โดยส่วนมากผู้
ที่ใช้มีมการเมืองผ่าน Facebook และ Twitter นั้นมักจะเป็นผู้ที ่ให้ความสนใจทางการเมืองมาอย่าง
ยาวนาน  และมีการติดตามเพจเกี่ยวกับการเมืองและติดตามประเด็นทางการเมืองผ่านการใช้แฮชแท็ก
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ต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคล่ือนไหวทางการเมืองในรูปแบบออนไลน์หรือเรียกว่า MobFromHome 
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 
2 ปีกว่าแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564 ซึ่งจากการระบาดของโควิด-19 นี้ก็เป็นตัวแปรสำคัญในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลของรัฐบาล สำหรับการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองผ่านมีมนั ้น สามารถทำได้ทั ้งโพสต์มีมลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของแต่ละคย เพื ่อเปิดการ
มองเห็นให้กับบุคคลอื่น และเป็นกระบอกเสียงในการกระจายข่าว ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลจากทาง
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ซึ่งมีมการเมืองเสมือน
เป็นจุดยืนทางการเมืองสำหรับคนกลุ่มหนึ่งที ่ใช้มีมการเมืองแทนการออกมาแสดงความคิดเห็นตรงๆ 
เนื่องจากมีมนั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะด้วยยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปและพัฒนาข้ึน ทำให้คนส่วนมาก
มักจะนิยมอ่านข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบที่ไม่ใช้ข้อความเป็นจำนวนมาก คนให้ความสำคัญกับ
ภาพเช่นเดียวกับข้อความ มีมจึงเป็นการนำเสนอผ่านภาพ ร่วมกับข้อความเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ส่ือ
ความหมายได้อย่างชัดเจนและถูกต้องที่สุด และอีกหนึ่งจุดประสงค์สำหรับผู้ที่ใช้มีมการเมืองในรูปแบบนี้
คือ การที่พวกเขาใช้มีมการเมืองเป็นกระบอกเสียงในการกระจายข่าวสารทางการเมือง เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้ต่างไปจากเดิม เพราะมีมการเมืองนั้นสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว 
โดยการใช้มีมเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารแทนข้อความ ส่วนผู้ที่ใช้มีมการเมืองในแพลตฟอร์มของการ
สนทนาทั้งส่วนตัวและการสนทนาแบบกลุ่ม ก็มักจะเป็นการพูดคุยเรื่องราวทางการเมือง ซึ่งก็มีการใช้มีม
การเมืองเป็นส่วนช่วยให้บทสนทนาเหล่านั้นมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น ทั้งภาพและข้อความที่ปรากฏอยู่ในมีม
นั้นสอดคล้องกันทำให้สามารถสื่อความหมายออกมาได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ที่ใช้มีมการเมืองในรูปแบบนี้
มักจะใช้เพื่อความตลกขบขันจากการล้อเลียนและเสียดสีของมีมการเมืองตามจุดประสงค์ของมีมการเมือง 
และมักจะใช้เมื่อมีเหตุการณ์ทางการเมืองและมีมีมการเมืองเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น เป็นการใช้มีมการเมือง
ที่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองในประเด็นที่กำลังได้รับความนิยม และเหมาะสมที่จะนำมาใช้มาการพูดคุย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมืองกับบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองในทิศทางเดียวกัน  
 จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในบทนี้ ทั้งจาก 5 ประเด็นหลัก ที่ทำให้เห็นภาพรวมของการใช้มีม
การเมืองทั้งจากประสบการณ์ทางการเมืองและการใช้มีมการเมือง ด้วยกระบวนการต่างๆ ทั้งกระบวนการ
ส่งต่อและกระบวนการให้ความหมาย รวมถึงจุดประสงค์ในการใช้มีมการเมืองเหล่านั้น ทำให้เห็นถึงการใช้
มีมการเมืองที่มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน และทำให้มีกระบวนการส่งต่อและการให้ความหมายที่
แตกต่างกันด้วย จึงเป็นประเด็นที่สามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับประสบการณ์และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ทางการเมือง ร่วมกับอุดมการณ์สื่อที่เป็นปัจจัยหลักในการใช้งานมีม
การเมืองของแต่ละคน และด้วยแต่ละแพลตฟอร์มมีรูปแบบการใช้งานที ่หลากหลายทั ้งที่เหมือนและ
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แตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งที่สามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีสัญวิทยาเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการให้
ความหมายของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป และทฤษฎีอุดมการณ์ส่ือเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการส่ือสาร
ผ่านมีมนั้น มีอุดมการณ์ในการใช้งานอย่างไร ดังจะวิเคราะห์ตามระบบในบทต่อไป สำหรับบทที่ 5 จะเป็น
การนำเอาข้อมูลจากประเด็นต่างๆ ที่ได้นำเสนอมานั้นไปวิเคราะห์และสรุปผลในลำดับต่อไป 
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บทที่ 5 
วิเคราะห์และสรุป 

 
จากการศึกษาเรื ่อง “Meme: ภาพสะท้อนการล้อเลียนผ่านปรากฏการณ์ทางการเมือง ใน

สังคมไทยตั้งแต่พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564” ทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการในการสื่อสารผ่านมีม
การเมือง ทั้งกระบวนการให้ความหมายและกระบวนการส่งต่อ ดังที่ได้กล่าวในบทที่ 4 ซึ่งเป็นข้อมูลใน
การทำความเข้าใจหัวข้อการศึกษานี้ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการต่างๆ ที่มีส่วนในการใช้มีมการเมืองเป็น
เครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง การศึกษาข้างต้นจึงเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การตอบวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา และสำหรับการนำเสนอในบทนี ้ จะเป็นการนำทฤษฎีสัญวิทยา ( Semiology) มามอง
กระบวนการให้ความหมายมีมการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง และใช้แนวคิด Media Ideology มาอธิบาย
กระบวนการส่งต่อมีมการเมืองที ่ถูกใช้ในสังคมออนไลน์ โดยผู ้ศึกษาจะใช้กระบวนการสื ่อสาร เป็น
แบบจำลอง S M C R เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังประเด็นที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 ถึง
กระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมืองในสังคมออนไลน์ ทั้ง 5 ประเด็นแล้วนั้น ที่แสดงให้เห็นถึงระเบียบวิธี
ในการอ่านภาพมีมการเมืองและกระบวนการให้ความหมายผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้ใช้มีม 
รวมถึงขั้นตอนในการส่งต่อมีมการเมืองผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งมักจะผูกอยู่กับอุดมการณ์สื่อของแตล่ะคน 
โดยจะเป็นข้อมูลที่จะนำมาทำความเข้าใจถึงกระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมือง  

 
กระบวนการสื่อสารผ่านมีมการเมือง 
 มีมการเมืองถูกนำมาใช้ในบริบทของสังคมออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งการนำเสนอมีม
การเมืองนั้นมักออกมาในรูปแบบของรูปภาพร่วมกับข้อความบรรยายภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก ทั้งจากผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงทำให้มีมการเมืองกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
สื ่อสารออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง และจากที ่ผู ้ศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่างทั ้ง 6 คน นั ้นมี
กระบวนการสื ่อสารผ่านมีมการเมืองตามลักษณะของ S M C R ซึ ่งเป็นแบบจำลองการสื ่อสารที ่มี
รายละเอียดดังนี ้ S (Source) คือบุคคลที่ส่งหรือถ่ายทอดมีมการเมือง M (Message) คือสารหรือมีม
การเมืองที่ถูกให้ความหมายผ่านสัญญะที่ปรากฏในมีม โดยจะปรากฏออกมาในรูปของภาษาพูด ภาษา
เขียนหรือกิริยาท่าทาง ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการตีความของผู้รับสาร C (Channel) คือ ช่องทาง
หรือตัวกลางที่ใช้ในการส่งหรือถ่ายทอดมีมการเมือง และ R (Receiver) คือ ผู้รับสาร เป็นบุคคลที่รับมีม
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การเมืองจากผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญในการสื่อสาร เนื่องจากการตีความหรือการถอดความหมาย
สัญญะของผู้รับสารนั้นส่งผลต่อความสำเร็จในการสื่อสารผ่านมีมการเมืองนี้  ซึ่งกระบวนการสื่อสารผา่น
มีมการเมืองในลักษณะนี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการให้ความหมายมีมการเมืองของผู้ใช้แต่ละคน 
ที่มักจะตีความแตกต่างกันไป ตามกรอบคิด ความคิดและความเช่ือเรื่องของการเมืองในประเด็นต่างๆ ทั้ง
จากประสบการณ์ส่วนตนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกระบวนการให้ความหมายนี ้สามารถ
เช่ือมโยงเข้ากับกระบวนการส่งต่อมีมการเมืองที่ถูกนำมาใช้ในหลากหลายช่องทาง เนื่องจากมีมการเมือง
นั้นเป็นการล้อเลียนและเสียดสีทางการเมือง ทำให้ผู้ที่ใช้มีมการเมืองมักเป็นการใช้ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่
มีความสนใจในเรื่องของสังคมการเมืองไทยและเลือกที่จะใช้มีมในการส่ือสารทางการเมือง จึงทำให้การส่ง
ต่อมีมการเมืองนั้นต้องคำนึงถึงความหมายของมีมเหล่านั้นและช่องทางในการส่งต่อ รวมถึงผู้รับสารในแต่
ละช่องทางด้วย และการส่งต่อมีมการเมืองในแต่ละช่องทางนั ้นนำไปสู่กรอบคิดที่ว่ามีมการเมืองเป็น
เครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง 
 
การให้ความหมายมีมการเมือง 

ผู ้ศึกษาได้เลือกทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) มาเพื ่อใช้อธิบายถึงกรอบความคิดในการให้
ความหมายมีมการเมืองของแต่ละบุคคล ที่มักจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การรับรู้ทางการเมือง รวมถึงการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยผู้ศึกษาได้เลือกทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) ของเฟอร์ดินองด์ เดอ โซซูร์ 
(Ferdinand de Sauusure) มาอธิบายถึงกรอบคิดในการให้ความหมายเกี ่ยวกับระบบสัญลักษณ์ 
(symbolism) ที่ปรากฏอยู่ในมีมการเมือง ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการนำเสนอองค์ประกอบและ
สัญลักษณ์ต่างๆ ในการทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับส่ิงที่ปรากฏอยู่ในมีม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงสัญญะกับความหมายในมีมนั้นมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันอย่างไร จึงเกิดเป็นการให้
ความหมายมีมการเมือง ทั ้งการให้ความหมายตรงและความหมายแฝง ซึ ่งจะให้ความสำคัญไปที่
ความหมายนั้นถูกสร้างขึ้นและถ่ายทอดออกมาอย่างไรผ่านกระบวนการใดบ้างของแต่ละบุคคล โดยนำเอา
ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้มีมการเมืองในรูปแบบต่างๆ มาเพื่อทำความเข้าใจว่ามี
กระบวนการสร้างความหมายอย่างไร และมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง 
(Signified) ในลักษณะไหน ทั้ง Arbitrary,Unnatual และ Unmotivated ที่นำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์
ถ ึงการให้ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) หร ือความหมายโดยน ัย (Connotative 
Meaning) ในการศึกษาถึงกระบวนการที่ทำให้เข้าใจความหมายและก่อให้เกิดความหมายได้อย่างไร  

กระบวนการให้ความหมายของมีมการเมืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวิธีการสื่อสารผ่านมีม
การเมืองในรูปแบบของ S M C R และกระบวนการให้ความหมายของมีมการเมืองนั้น จัดอยู่ในส่วนผู้ส่ง
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สารและผู ้ร ับสาร ที ่ต้องทำความเข้าใจและสื ่อสารผ่านมีมการเมืองที ่ถูกส่งต่อผ่านกระบวนการ ให้
ความหมายเช่นเดียวกับกรอบคิดในการให้ความหมายดังที่โซซูร์ได้กล่าวไว้ โดยเริ่มจากการให้ความหมาย
มีมการเมืองผ่านสัญญะที่ปรากฏอยู่ในมีม โดยมีมการเมืองนั้นมักเป็นการนำเสนอผ่านภาพเหตุการณ์ทาง
การเมืองที่สำคัญร่วมกับข้อความที่เปรียบเสมือนสัญญะทางภาษาที่มีความเกี่ ยวข้องและสอดคล้องกับ
ภาพมีมนั้นๆ ซึ่งทำให้กระบวนการสร้างความหมายนั้นง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ใช้มีมการเมืองจำเป็นต้องรบัรู้
เรื่องราวทางการเมืองดังที่ปรากฏในภาพเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถตีความภาพและข้อความเหล่านั้นได้ 

 
“S” 

ผู้ส่งสารในที่นี้คือกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้มีมการเมืองในการส่ือสารและส่งต่อมีมการเมือง ซึ่งแต่
ละคนมักมีแหล่งที ่มาของมีมการเมืองที ่แตกต่างกันออกไป ทั ้ง Facebook และ Twitter ซึ ่งทั ้ง 2 
แพลตฟอร์มนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับมีมการเมืองหลากหลายรูปแบบ โดยส่วนมากมักจะนำเสนอมีม
การเมืองผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองและบุคลากรทางการเมือง โดยในแต่ละแพลตฟอร์มก็มักจะสร้างมีม
การเมืองผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง และถ่ายทอดอุดมการณ์เหล่านั้นให้กับผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่
มีอุดมการณ์ทางการเมืองเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จึงทำให้มีมการเมืองที่ถูกนำมาอธิบายในบทก่อนหน้านั้นมี
ความหลากหลายทั้งรูปแบบที่ใช้และรายละเอียดที่ถูกนำเสนอผ่านองค์ประกอบต่างๆ โดยผู้ส่งสารแต่คน
ละคนจะใช้อุดมการณ์ส่ือของตนเองเป็นหลักในการเลือกช่องทางที่จะนำมีมการเมืองเหล่านั้นมาใช้งาน ซึ่ง
อุดมการณ์สื่อในการเลือกใช้แพลตฟอร์ม ช่องทาง รวมถึงมีมการเมืองที่ต้องใช้กรอบคิด พิจารณาถึง
รูปแบบที่ถูกนำเสนอผ่านมีม ด้วยกระบวนการในการเลือกใช้เหล่านี้ สะท้อนถึงวิธีการในการเลือกใชม้ีม
การเมืองของแต่ละคน กล่าวได้ว่าการเลือกมีมการเมืองนั้นต้องใช้อุดมการณ์ทางการเมืองและอุดมการณ์
ส่ือร่วมกัน  
 ซึ่งสารในการศึกษานี้คือมีมการเมือง เป็นมีมที่ถูกนำเสนอผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองในประเด็น
ต่างๆ และนำมาสร้างเป็นมีมด้วยการเพิ่มข้อความในเชิงล้อเลียนและเสียดสีลงไป โดยส่วนมากจะเป็นการ
นำภาพทั้งที่เป็นภาพสำเร็จ กล่าวคือเป็นภาพที่ถูกนำเสนอโดยสำนักข่าวทั่วไป และอีกรูปแบบหนึ่งคือเป็น
ภาพที่ผู้สร้างมีมนั้นบันทึกภาพมาจากวิดีโอ โดยส่วนมากจะเป็นการบันทึกภาพที่มีท่าทางตลก การ
แสดงออกทางสีหน้าที่น่าสนใจและนำมาใส่ข้อความประกอบ เพิ่มความหมายให้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
มีมการเมืองในการศึกษานี ้จะเป็นรูปแบบของรูปภาพ ที ่มีภาพเหตุการณ์หรือบุค คลสำคัญที ่มีความ
เกี่ยวขอ้งทางการเมือง รวมถึงข้อความที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ถึงเรื่องราวทางการเมือง ซึ่งจากกลุ่ม
ตัวอย่างก็มีทั้งผู ้ที ่ใช้มีมการเมืองในรูปแบบของภาพเพียงอย่างเดียว มีมการเมืองในรูปแบบนี้จะให้
ความสำคัญไปที่ลักษณะทางกายภาพที่แสดงออกมา เพื่อส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับผู้ที่ใช้มีม และอีก
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รูปแบบหนึ่งที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากคือ มีมการเมืองที่เป็นรูปภาพร่วมกับข้อความ เนื่องจากง่ายต่อการให้
ความหมายมีมนั ้นๆ ด้วยสัญญะที่ใช้ในการสื ่อความนั ้นมีความชัดเจนและสอดคล้องกันระหว ่าง
องค์ประกอบภายในภาพและข้อความบรรยายภาพ และมีมการเมืองที่ถูกหยิบยกมาใช้ในการสื่อสารนั้น 
มักจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้ เนื่องจากในบทสนทนาหนึ่งจะมีการพูดคุยถึงประเด็นทางการเมือง 
โดยเฉพาะหากวันนั้นมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดข้ึน มีมการเมืองก็จะถูกนำมาใช้ ซึ่งต้องเป็นมีมการเมือง
ที่เป็นประเด็นเดียวกับบทสนทนาเหล่านั้น กล่าวได้ว่ามีมการเมืองที่ถูกนำมาใช้มักขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ทาง
การเมืองของแต่ละคน รวมถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของบุคคลที่ต้องการจะส่งต่อไปด้วย เนื่องจากการ
ทำความเข้าใจมีมการเมืองจะต้องมีพื้นฐานการรับรู้ทางการเมืองมากพอสมควร ถึงจะเข้าใจความหมายที่
มีมและผู้ส่งสารต้องการจะสื่อได้ และมีมการเมืองแต่ละอันไม่ได้ถูกนิยามไว้จากผู้สร้าง เนื่องจากการ
ตีความผ่านมีมนั้นขึ้นอยู่กับกรอบคิดของแต่ละคน ไม่มีถูกหรือผิด แต่มีมการเมืองนั้นมีการจางหายไปตาม
ประเด็นที่หายไปจากการพูดถึงในสังคไทยด้วย เนื่องจากคนส่วนมากมักนิยมใช้ในช่วงที่ประเด็นทางการ
เมืองนั้นเป็นกระแส กล่าวได้ว่ามีมการเมืองมีวันหมดอายุ ไปตามกระแสของกระเด็นเหล่านั้นที่และขึ้นอยู่
การใช้งานของผู ้ใช้มีมการเมืองเมือง ในบางกรณีผู ้ใช้ที ่เลือกที ่จะนำมีมที่หมดอายุแล่วนั ้นไปสร้าง
ความหมายใหม่ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงให้มีมที่เคยหมดอายุไปแล้วสามารถกลับมาได้รับความนิยมได้อีก
ด้วย อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการเหล่านี้คือการผลิตซ้ำของมีมการเมือง 
 ในการเลือกใช้มีมการเมืองแต่ละอันนั้น ต้องทำความเข้าใจสิ่งที่มีมนั้นต้องการจะสื่อก่อน ด้วย
การทำความเข้าใจที่มาของภาพที่ถูกนำมาใช้เป็นมีมการเมือง และเมื่อสามารถรับรู้ที่มาที่ไปของภาพได้
แล้วนั ้น จึงนำไปสู ่กระบวนการให้ความหมายมีมการเมืองนั ้นๆ เพื ่อให้กระบวนการสื ่อสารนั ้นมี
ประสิทธิภาพ โดยกระบวนการให้ความหมายผ่านมีมการเมืองของกลุ ่มตัวอย่างนั ้น สอดคล้องกับ
ทฤษฎีสัญวิทยาในกระบวนการสร้างความหมาย ซึ่งในลำดับแรกผู้ส่งสารต้องมีอุดมการณ์ทางการเมือง
เดียวกับผู้ที่สร้างมีมการเมืองหรือผู้ที่เผยแพร่มีมการเมืองเหล่านั้น เนื่องจากการเลือกมีมหนึ่งมีมนั้นต้อง
เข้าใจความหมายหรือส่ิงที่มีมต้องการจะส่ือก่อน ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับระบบสัญลักษณ์ กล่าวคือผู้ส่งสาร
มักต้องมีพื้นฐานในการมองสัญญะที่ปรากฏอยู่ในมีม ทั้งรูปภาพและข้อความ ซึ่งการให้ความหมายรูปภาพ
มีมนั้น ต้องมีการรับรู้ถึงเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นๆ เนื่องจากมีมการเมืองในรูปแบบของรูปภาพนั้นจะ
นำเสนอเพียงภาพส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ วิธีการให้ความหมายผ่านสัญญะที่ปรากฏในรูปภาพนั้นจะต้อง
ใช้ประสบการณ์ การรับรู้ทางการเมืองในประเด็นที่ถูกนำเสนอนั้น เพื่อทราบถึงประเด็นทางการเมือง
เหล่านั้นและทำความเข้าใจและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เพราะการมองมีมการเมืองนั้น 
จะต้องให้ความสำคัญอันดับแรกไปที่รูปภาพและองค์ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในมีม รวมถึงสามารถส่ง
ต่อมีมการเมืองเหล่านั้นให้กับผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกันได้ โดยการให้ความหมายในการใช้
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กรอบคิดทางการเมืองของแต่ละบุคคล ทั้งจากประสบการณ์ การมีส่วนร่วมทางการเมื องและการรับรู้
เรื่องราวทางการเมืองในช่องทางต่างๆ นั้น จัดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะกับตัวบุคคลในลักษณะของ 
Unnatural ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ กล่าวได้ว่าต้องมีการเรียนรู้ด้วยตัวบุคคล 
ผ่านประสบการณ์ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์การรับรู้
ทางการเมืองต่างกัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตีความหมายของมีมการเมืองแต่ละคนแตกต่างกัน
ออกไป 
 ซึ่งสัญญะที่ปรากฏในมีมการเมืองส่วนมากมักเป็นภาพจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่สะท้อนสังคม
ในแง่มุมต่างๆ โดยการนำมาสร้างเป็นมีมที่มีความตลกขบขัน เพื่อที่จะเสียดสีทางการเมือง และการ
เลือกใช้มีมการเมืองที่เป็นภาพเหตุการณ์สะท้อนสังคมเหล่านี้ มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้กล่าวถึงกรอบคิดทางการเมือง รวมถึงประเด็นทางการเมืองที่สนใจ ซึ่งการประเด็นเหล่านี้มักจะถูก
นำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้มีมการเมืองที่นำเสนอเรื่องราวทางการเมืองในประเด็นเหล่านั้น 
กล่าวได้ว่าผู้ส่งสารมักจะเลือกใช้มีมการเมืองตามประเด็นทางการเมืองที่ตนสนใจเป็นหลัก เพื่อการส่ือสาร
ทางการเมืองได้อย่างทันเหตุการณ์ ตามกระแสของประเด็นนั้นๆ อีกทั้งยังทำให้การส่งต่อความหมายของ
มีมนี้ให้กับผู้ที ่สนใจประเด็นเหล่านี้ด้วยเช่นกัน และสัญญะที่มักถูกนำเสนอผ่านมีมการเมืองคือภาพ
บุคลากรทางการเมือง โดยส่วนมากจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นทาง
การเมืองเป็นส่วนใหญ่ ซึ ่งจากที ่กลุ ่มตัวอย่างที่ได ้ส ่งภาพมีมการเมืองมานั ้น มักจะเป็นภาพของ
นายกรัฐมนตรีและผู้ใกล้ชิด โดยส่วนมากจะเป็นภาพที่แสดงพฤติกรรม ลักษณะทางกายภาพบางอย่างที่
สร้างความตลกให้กับผู้ที่พบเห็นได้ ด้วยการแสดงท่าทางและสีหน้าที่สามารถนำมาเช่ือมโยงกับข้อความได้
นั ้น จะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด และการเลือกใช้มีมการเมืองที่เป็นภาพบุคลากรเหล่านี้ 
ส่วนมากเลือกใช้ด้วยเหตุผลที ่ว่าเป็นบุคคลที ่มีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมที่จะนำมาทำเป็นมีม 
กล่าวคือเป็นบุคคลที่สามารถนำมาสร้างความตลกขบขันได้ ด้วยการแสดงพฤติกรรม ท่าทางและสีหน้า 
และบ้างก็ใช้เนื่องจากสามารถนำมาใช้กับประเด็นทางการเมืองที่มีความสอดคล้องกับภาพมีมเหล่านั้น 
ผ่านการล้อเลียนพฤติกรรม เพื่อสร้างอรรถรสให้กับผู้ที่ใช้ กล่าวโดยสรุปได้ว่าผู้ที่ใช้มีมการเมืองนั้นมิได้ใช้
เพราะชื่นชอบบุคคลในภาพที่ถูกนำเสนอผ่านมีม แต่เป็นการใช้เพื่อล้อเลียนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
บุคคลเหล่านั้น และเพื่อเสียดสีประเด็นทางการเมืองในแง่มุมต่างๆ เพียงเท่านั้น  

เมื ่อสามารถตีความผ่านสัญญะที่ปรากฏอยู ่ในมีมได้แล้วนั ้น ผู ้ส่งสารก็จะมีกรอบคิดในการ
วิเคราะห์ความหมายเหล่านั ้น ที ่มักจะผูกอยู ่กับอุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละคน เนื ่องจากมีม
การเมืองนั้นมีการส่ือความหมายที่ลึกซึ้ง เนื่องจากเป็นการนำภาพที่มีความหมายเดิม มาปรับเปล่ียนสร้าง
ความหมายใหม่ ซึ่งมักจะเป็นความหมายแฝงที่ต้องการจะล้อเลียนและเสียดสีทางการเมืองในประเด็น
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ต่างๆ ทำให้การให้ความหมายของมีมการเมืองนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสนใจทางการเมือง ซึ่งส่วนมาก
จะเป็นกลุ่มเฉพาะที่ใช้มีมการเมืองมามากกว่า 2 ปี และเป็นผู้ที่เคยใช้มีมประเภทอื่นๆ มาก่อน เนื่องจาก
ผู้ใช้เหล่านี้จะมีประสบการณ์ในการตีความหมายผ่านสัญญะที่แฝงความหมายต่างๆ ผ่านการล้อเลียนเสียด
สีได้ ทำให้มีมการเมืองนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์และการรับรู้ทางการเมืองมากพอสมควร และจาก
การให้ความหมายมีมการเมืองดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยกตัวอย่างมานั้น ล้วนเป็นการวิเคราะห์ความหมายของ
มีมการเมืองในเชิงความหมายโดยนัย ที่เป็นการส่ือความหมายทางอ้อม ที่สามารถรับรู้ร่วมกันกับกลุ่มคนที่
มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกันร่วมกับประสบการณ์เฉพาะบุคคล โดยการส่ือความหมายผ่านกรอบคิด 
ความคิดและความเช่ือส่วนบุคคล ซึ่งความหมายแฝงที่ถูกตีความออกมาของแต่ละคนนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็น
ประสบการณ์และเรื่องราว กรอบคิดในการให้ความหมายต่างกัน แต่จุดร่วมทางการเมืองที่เป็นเสมือนรหัส
ของมีมนี ้ถูกตีความออกมาในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าคนที ่ใช้มีมการเมืองเหล่านี ้ ล้วนมีม
อุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน และรองลงมาคือความหมายโดยอรรถ ซึ่งก็จะเป็นมีมในรูปแบบที่เป็น
รูปภาพและมีข้อความที่มีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมาก ทำให้ความหมายที่ถูกตีความนั้น
ไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 
“R” 
 ผู้รับสารส่วนมากมีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกับผู้ส่งสาร เนื่องจากสามารถเข้าใจสิ ่งที่มีม
การเมืองที่ผู้ส่งสารส่งต่อมาได้ ถึงแม้จะตีความแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์และการรับรู้ทางการ
เมืองที ่ประสบพบเจอมา แต่ก็มีจุดร่วมทางการเมืองเดียวกัน เนื ่องจากผู ้ส่งสารมักเ ลือกใช้มีมตาม
อุดมการณ์ทางการเมืองของตน และเลือกที่จะส่งให้กับผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเช่นเดียวกัน เพื่อการ
สื่อสารที่ได้อรรถรสในการพูดคุยในประเด็นทางการเมือง “มีมการเมืองเอาไว้ใช้กับคนที่มีกรอบคิดทาง
การเมืองในทิศทางเดียวกัน” ซึ่งมีกระบวนการให้ความหมายเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร โดยมีรายละเอียดและ
ข้อแตกต่างดังนี้ ผู้ส่งสารและผู้รับสารมักมีการพูดคุยในประเด็นทางการเมืองก่อนที่จะมีการส่งต่อมีม
การเมือง ซึ่งผู้รับสารมักเข้าใจมีมการเมืองนั้นในระดับหนึ่ง เนื่องจากได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น
เหล่านั้นมาก่อนแล้ว แต่ก็ต้องทำการตีความสัญญะผ่านองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในมีมเหล่านั้นก่อน เพื่อ
ทำความเข้าใจว่ามีมการเมืองนี้ต้องการจะสื่อสารผ่านสัญญะอะไรเป็นสำคัญ และทำการให้ความหมาย
สัญญะเหล่านั้น ด้วยความสัมพันธ์ที่มีต่อสัญญะนั้นทั้งจากประสบการณ์และการรับรู้ในประเด็นเหล่านั้น
ผ่านการพูดคุยกับผู้ส่ง ซึ่งแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะและผู้รับสารนั้นจัดอยู่ในลักษณะของ 
Unnatural เนื่องจากผู้รับสารได้รับรู้เรื่องราวทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับมีมการเมืองนี้แล้ว จึงทำให้
ผู้รับสารสามารถเข้าใจมีมการเมืองเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น และถ้ามีข้อความประกอบก็จะทำให้ภาพที่ต้องการ
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จะส่ือสารออกมานั้นชัดเจนมากขึ้นด้วย เนื่องจากข้อความนั้นเปรียบเสมือนภาษาในการเป็นตัวแทนของ
ความหมาย จนนำไปสู่การทำความเข้าใจส่ิงที่ผู้ส่งต้องการจะส่ือถึงความหมายโดยนัยหรือความหมายโดย
อรรถ นั ่นก็คืออยู ่กับประสบการณ์และการรับรู ้ทางการเมือง รวมถึงความสามารถในการตีความ
ผ่านสัญญะต่างๆ ซึ่งหากเป็นความหมายแฝงจะต้องเข้าใจประเด็นนั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้ง การให้ความหมาย
ของผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจไม่เหมือนกัน บางกรณีผู้ส่งสารต้องการจะส่ือสารผ่านความหมายแฝง แต่รู้
รับสามารถตีความได้เพียงความหมายโดยอรรถ แต่ถึงแม้ว่าจะวิเคราะห์ความหมายออกมาต่างกัน แต่
อุดมการณ์ทางการเมืองนั้นยังคงไปในทิศทางเดียวกันเช่นเดิม เนื่องจากการวิเคราะห์ที่ต่างกันนั้นขึ้นอยู่
กับมุมมองของแต่ละคน แต่ด้วยมีมการเมืองที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวทางการ
เมือง ทำให้ผู้รับสารที่สามารถเข้าถึงเพียงแค่ความหมายโดยอรรถ แต่ก็สามารถรับรู้เรื่องราวของประเด็น
เหล่านั้นผ่านมีมการเมืองได้  
 และเมื่อผู้รับสารเข้าใจมีมการเมืองที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อแล้วนั้น ก็จะทำการเลือกสรรมีม
การเมืองที่ตนเองมี ที่สามารถตอบกลับประเด็นเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับประเด็น
ทางการเมืองนั้นๆ ซึ่งก็จะต้องทำการให้ความหมายผ่านกระบวนการเช่นเดิม จึงเป็นการตอบกับผ่านมีม ที่
สามารถอธิบายความคิด ความรู้สึกของผู้รับสารให้ผู้ส่งสารสามารถเข้าใจได้ว่าผู้รับนั้นเข้าใจสิ่งที่ผู้ส่ง
ต้องการจะสื่อ ซึ่งกระบวนการสื่อสารเหล่านี้เป็นวัฏจักรในการสื่อสารผ่านมีมการเมือง เนื่องจากมีม
การเมืองอยู่ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ เป็นรูปภาพที่ถูกเผยแพร่อยู่ในสื่อออนไลน์ รูปแบบการใช้งานจึง
ต้องอยู่ในสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันเพื่อให้ง่ายและสะดวก รวดเร็วในการส่งต่อ โดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบัน 
ที่ทุกส่ิงอย่างมักกระทำผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก การส่ือสารผ่านมีมการเมืองจึงต้องใช้แพลตฟอร์ม
และช่องทางในการสื ่อสารที ่เจาะจงแบบออนไลน์เพียงเท่านั ้น ทั ้งนี ้ผู ้ศึกษาได้สอดแทรกกรอบคิด 
ทฤษฎีสัญวิทยาและอุดมการณ์สื่อ เพื่อให้เห็นภาพของการสื่อสารผ่านมีมการเมืองที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการ
เปรียบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีมการเมืองในแพลต์ฟอร์มเหล่านี้ กับการ
วิเคราะห์ผ่านกรอบคิดข้างต้น ซึ่งก็ทำให้ผู้ศึกษาได้ประเด็นสำคัญที่จะตอบวัตถุประสงค์ในงานนี้ได้จาก
การใช้มีมการเมืองของแต่ละบุคคล และผู ้รับสารก็จะกลายเป็นผู ้ส่งสารในลำดับต่อไป เนื ่องจาก
กระบวนการส่ือสารผ่านมีมนี้มีการวิธีการเช่นเดียวกับวัฏจักรและจัดเป็นการผลิตซ้ำของมีมการเมือง 

จากการให้ความหมายมีมการเมืองที่ถกูนำมาใช้ในสังคมไทย ในลักษณะของการแทนที่ข้อความ
หรือตัวอักษร เนื่องจากการใช้รูปภาพในการสื่อความ สามารถทำให้เกิดการเข้าใจในระดับของภาษาได้ 
รวมถึงการส่ือถึงเสียงที่สามารถอ่านออกเสียงได้ตามข้อความที่ปรากฏอยู่ในมีม กล่าวได้ว่ามีมการเมืองถูก
นำมาใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกผ่านภาพ ร่วมกับข้อความที่มีความกระชับ ทดแทนการพิมพ์
หรือการพูดที่ต้องใช้เวลาในการส่ือสาร ซึ่งการส่ือสารผ่านมีมการเมืองนั้น ใช้เวลาในการส่งต่อและการทำ
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ความเข้าใจเพียงเล็กน้อย ด้วยความสามารถในการส่ือความของมีมการเมือง โดยการเน้นไปที่ความตลก
ขบขันจากการล้อเลียนและเสียดสี เพื่อให้เห็นภาพของเหตุการณ์หรือการกระทำของบุคคลสำคัญถูก
นำเสนอผ่านมีมการเมือง จนนำไปสู่กระบวนการสื่อสารผ่านมีมการเมือง ในลักษณะของการส่งต่อมีม
การเมืองผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ 

 
อุดมการณ์สื่อ  
“M” 
อุดมการณ์ส่ือของมีมการเมือง 

มีมการเมืองมักถูกนำมาใช้ในบริบททางการเมือง จึงกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วย
มันตลก เข้าใจได้ง่ายและสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ประเด็นทางการเมืองหลายประเด็นที่อาจ
ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ แต่กลับกลายเป็นกระแสบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ มีมจึงเป็นเครื ่องมือใหม่ที ่เอาไว้
แสดงออกและพูดถึงการเมืองในแง่ตลกขบขันหรือจริงจังไปในเวลาเดียวกัน โดยมีมการเมืองที่ได้รับความ
นิยม จากผู้ที่ใช้มีมการเมืองในสังคมออนไลน์นั้น มักจะเป็นในรูปแบบของรูปภาพร่วมกับข้อความ ที่ส่ือถึง
เหตุการณ์ทางการเมืองในประเด็นต่างๆ ด้วยองค์ประกอบของภาพที่ถูกนำเสนอผ่านการล้อ เลียนและ
เสียดสี จึงเป็นจุดสนใจให้ผู้คนสนใจและหันมาใช้มีมการเมืองในการพูดถึงประเด็นทางการเมืองมากยิ่งขึ้น   

ด้วยความสามารถในการเพิ่มอรรถรสในการพูดถึงประเด็นทางการเมืองให้มีความตลกขบขันและ
สนุกสนานมากขึ้น ล้วนเป็นอุดมการณ์สื ่อของการใช้มีมการเมือง เนื่องจากหลักสำคัญของการใช้มีม
การเมืองนั้น มีพื้นฐานในการล้อเลียนและเสียดสีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่างของบุคคลสำคัญ ที่มัก
ถูกจัดให้เป็นภาพจำผ่านการสร้างมีมการเมืองขึ้นมา และคนส่วนมากมักให้ความสนใจถึงความตลกของ
มีมการเมืองเป็นสิ่งแรกก่อนที่จะให้ความหมายและส่งต่อมีมเหล่านั้นให้กับบุคคลอื่นต่อไป ความตลกจึง
จัดเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ของมีมการเมือง 

 
“C” 
อุดมการณ์ส่ือของผู้ที่ใช้ Facebook  

สำหรับการใช้งาน Facebook ในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการส่ือสารผ่าน 
Facebook นั้นสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้การเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ที่ถูกเผยแพร่ผ่าน Facebook 
ซึ่งข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองที่ถูกเผยแพร่ผ่าน Facebook นั้นส่วนมากมักจะถูกนำเสนอผ่านมีมการเมือง 
ทั้งจาก Fanpage เกี่ยวกับการเมืองและเพจมีมการเมือง รวมถึงเพจเกี่ยวกับมีมทั่วไป ที่จะเผยแพร่มีม
การเมืองเมื่อมีประเด็นหรือเหตุการณ์ทางการเมืองนี่น่าสนใจ ทำให้มีมการเมืองถูกพบเห็นในหลากหลาย
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ช่องทางของ Facebook ทั้งการโพสต์ แชร์ต่อ ถูกใจและคอมเมนต์ โดยใช้มีมเป็นส่ือกลางในการนำเสนอ
เรื ่องราวทางการเมือง ทั ้งนี ้รวมถึงการพูดคุยในพื ้นที ่ส่วนตัวของ Facebook อย่างที ่เร ียกกันว่า 
Messenger ซึ ่งบางกลุ ่มก็ใช้ช่องทางนี ้ในการส่งต่อและแลกเปลี ่ยนมีมการเมืองของกันและกัน โดย
ส่วนมากมักจะใช้มีมการเมืองในรูปแบบของการส่งต่อมากกว่า โดยการติดตามเพจเกี่ยวกับมีมการเมือง 
และบันทึกภาพจากเพจเหล่านั้น เพื่อนำมาใช้ในการส่งต่อมีมการเมืองทั้งส่งต่อในรูปแบบของการแชร์ต่อ 
ซึ่งมักจะแชร์ในพื้นที่ส่วนตัว โดยผู้ที่จะสามารถเห็นโพสต์เหล่านี้ได้ต้องเป็นเพื่อนของผู้โพสต์ และก็มักจะมี
เพื่อนที่ให้ความสนใจมีมการเมืองหรือประเด็นทางการเมืองเหล่านั้นมากดแสดงความรู้สึกหรือกดถูกใจ 
และบ้างก็มีการแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ถึงมีมการเมืองนั้นๆ และก็มีการนำมีมการเมืองที่ได้
บันทึกจากเพจมีมการเมืองมาใช้ในการส่งต่อในบทสนทนาส่วนตัว ในการพูดคุยเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งเมื่อ
บทสนทนาเหล่านั้นตรงกับมีมที่ผู้ใช้มี ก็มักจะใช้ส่งไปแทนการพิมพ์เป็นข้อความ จัดจะเป็นรูปแบบของ
การส่ือสารทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง  

 
อุดมการณ์ส่ือของผู้ที่ใช้ Twitter 

 ด้วยยุคที่การสนทนาได้ย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์จนเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
ความสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ (พ.ศ.2562-พ.ศ.2564) ก็ยิ่งย้ำชัดว่าคนไทยใช้ 
Twitter กันมากขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มที่รวมคนรุ่นใหม่ไว้มากมาย ทำให้กระบวนการกระจายข่าวสารใน 
Twitter สามารถกระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่สมัครใช้งานจะไม่ค่อยใช้ช่ือและใบหน้าจริง 
ส่วนมากมักจะเป็นตัวอวตารหรือนามแฝง ฯลฯ  ส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางความคิดเห็นและสร้างบท
สนทนาอย่างตรงไปตรงมา เพื่อแชร์ประสบการณ์ ความรู้สึกร่วมและถกเถียงกันอย่างจริงจัง นอกจากนี้ตัว
แพลตฟอร์มยังมีจุดเด่นที่เป็นฟังก์ชันแฮชแท็ก (#) ที่เป็นการสร้างเครือข่ายหลวมๆ ในกลุ่มคนที่มีความ
สนใจเดียวกัน 

จุดเริ่มต้นที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์สามารถทวิตได้ครั้งละ 140 ตัวอักษร ตัวแพลตฟอร์มก็มีการพัฒนามา
เรื่อยๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจำนวนเป็น 280 ตัวอักษร การเพิ่ม
ภาพ gif วิดีโอ และไลฟ์แบบเรียลไทม์ได้ รวมถึงฟังก์ชันทำเทรด (thread) ที่สามารถทวิตได้หลายๆ ทวิ
ตต่อกันในครั้งเดียว และฟังก์ชันโควตทวิตของคนอื่นเพื่อแสดงความคิดเห็นของตัวเองโดยให้ผู้ติดตามเห็น
ได้ด้วย เป็นต้น และจากลักษณะเฉพาะตัวของทวิตเตอร์ทั้งหมดนี้เอง ทำให้ผู้ใช้งานมีมการเมืองส่วนใหญ่
ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการติดตามข่าวสารและเป็นแหล่งข่าวที่ดีและทันเหตุการณ์ เนื่องจากทุกคนสามารถ
แชร์ข้อมูลและความคิดเห็นได้เรื่อยๆ ทั้งยังกดรีทวิต เพื่อกระจายทวิตนั้นๆ ให้ถูกเผยแพร่ไปในวงกวา้ง
มากยิ่งขึ้น รวมถึงใช้เกาะติดกระแสสังคมที่กำลังร้อนแรงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์วงการบันเทิง 
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ชีวิตประจำวัน เหตุการณ์บ้านเมืองหรือกระทั่งการเมืองระดับประเทศ โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีมานี้ แฮช
แท็กที่ติดท็อป 5 เทรนด์ประเทศไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเมืองและประเด็นสังคมทั้งสิ้น เนื่องจาก
ทวิตเตอร์เป็นแพลตฟอร์มที่คนส่วนใหญ่ใช้อวตารสร้างอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมา พวกเขาจึงสามารถเลือกใช้
ศิลปินที่ชอบหรืออะไรก็ได้มาสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเอง เนื่องจากในบริบทสภาพสังคมการเมืองไทย การใช้
แอ็กหลุมหรือบัญผู้ใช้ที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ตรงกับชีวิตจริงของผู้ใช้ เสมือนเป็นโลกเสมือนที่จินตนาการเอง
ของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยมากกว่าการป้อนข้อมูลจริงลงไป และสำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล รูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนคือการหลอมรวมทางเทคโนโลยีการส่ือสารที่ทุกอย่าง
อยู่ใน Smartphone ซึ่งเป็นส่ิงที่สะดวกและรวดเร็วในการส่ือสาร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีมการเมืองผ่าน
แพลตฟอร์ม Twitter นั้น ส่วนมากมักจะนำเอามีมการเมืองมาจากแฮชแท็กการเมืองที่ติดอันดับยอดนิยม
ในแต่ละวันหรือบางสถานการณ์ที่ได้รับความนิยมมาก ทำให้มีมการเมืองก็จะถูกหยิบยกมาใช้มากเช่นกัน
และทำให้ผู้ที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอยู่แล้วนั้นให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยการเลือกมีมที่ถูกใจ
แล้วนำมาใช้ในรูปแบบที่แต่ละคนถนัดอย่างเช่นการรีทวีต การโควตทวีตและการบันทึกภาพมีมการเมือง
เหล่านั้นมาใช้ในพื้นที่ส่วนตัวอย่างการสนทนาส่วนบุคคลในช่องข้อความรวมถึงในแพลตฟอร์มอื่นๆ ด้วย  

ส่วนมากที่พบจากกระบวนการสื่อสารผ่านมีมการเมืองในรูปแบบของการส่งต่อที่หลากหลาย
รูปแบบในแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งมักจะเป็นการเริ่มต้นจากผู้ที่โพสต์มีมการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการ
เมืองในแฮชแท็กนั้นๆ และเมื่อแฮชแท็กหรือประเด็นเหล่านั้นได้รับความนิยมจนติดอันดับยอดนิยมของ
ประเทศ จึงเป็นการเปิดช่องทางการมองเห็นให้กับผู้ที่ใช้งาน Twitter ซึ่งก็ทำให้ผู้ที่สนใจมีมการเมืองเข้า
มาแลกเปล่ียนมีมการเมืองของแต่ละคน ผ่านแฮชแท็กเหล่านั้น ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการโควตทวิตและรี
ทวิต เปรียบเสมือนการเผยแพร่ทวีตเกี่ยวกับมีมการเมืองนั้นๆ ซึ่งก็จะปรากฏทวีตนั้นที่เรารีทวีตไปที่หน้า
โปร์ไฟล์ของเราด้วย ทำให้คนอื่นๆ สามารถเห็นได้ด้วยมีมการเมืองเหล่านั ้นได้ด้วย อย่างการรีทวีต
เกี่ยวกับมีมการเมืองก็เสมือนว่าเราโพสต์มีมการเมืองนั้นด้วย อีกทั้งยังสามารถใส่ความคิดเห็นของตนเอง
ไปได้อีกด้วย Twitter จึงเป็นช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง และยังเป็น
ช่องทางที่ใช้ในการกระจายข่าวสารทางการเมืองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีมก็เป็นสิ่งที่นิยมใช้กันใน Twitter 
ด้วยเช่นกัน 

 
อุดมการณ์สื่อกับการส่งต่อมีมการเมือง 

เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการให้ความหมายของผู้ส่งสารแล้วนั้น จะต้องคำนึงถึงช่องทางที่จะส่งต่อมีม
การเมืองเหล่านั้น ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างทุกคนล้วนส่งต่อมีมการเมืองในช่องทางที่ใช้อยู่เป็นประจำ และ
เลือกใช้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ด้วยอุดมการณ์ส่ือที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างคุณเอกนรี มีสิทธ์ิ ที่เลือก
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มีมการเมืองมาจากเพจใน Facebook และส่งต่อมีมการเมืองนั ้นให้กับเพื ่อนที ่สนทนาอยู ่ด้วยใน 
Messenger ซึ่งเป็นช่องทางในการสนทนาของ Facebook แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างหรือรูปแบบที่ถูก
กำหนดมาของช่องทางต่างๆ เป็นตัวกำหนดแนวคิดส่ือของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคลที่ช่ืน
ชอบรูปแบบการใช้งานแบบไหน บางคนเลือกที่จะส่งต่อมีมในพื้นที่ส่วนตัวของแพลตฟอร์มนั้น และบาง
คนเลือกที่จะส่งต่อมีมการเมืองในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งกรอบคิดเหล่านี้จัดเป็นอุดมการณ์สื ่อที่ต่างกัน 
เนื่องจากประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการใช้งานในแต่ละแพลตฟอร์มไม่เหมือนกันและ
ไม่เท่ากัน และการเลือกใช้ช่องทางในการส่งต่อนั้นสามารถนำไปเช่ือมโยงกับการให้ความหมายของมีมได้ 
เนื่องจากเนื้อหาของมีมการเมืองนั้นมีระดับของการล้อเลียนและเสียดสีที่ต่างกัน ทำให้ผู้ใช้บางคนไม่กล้า
พอที่จะส่งต่อมีมการเมืองในพื ้นที ่สาธารณะ บ้างก็เพราะคนรอบตัวหรือเพื ่อน ครอบครัวที่ติดตาม 
Facebook หรือ Twitter ของผู้ใช้อยู่ ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองต่างกัน ผู้ส่งสารจึงเลือกที่จะเลี่ยงให้
บุคคลเหล่านั้นเห็น อาจเพราะผู้ส่งสารตระหนักดีว่ามีมการเมืองนี้ไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าใจได้ทุกคน จึง
เลือกที่จะส่งให้กับผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน และสามารถพูดคุยส่งต่อมีมการเมืองกันได้อย่าง
สนุกสนาน 

ผู้ศึกษาจึงได้เลือกแนวคิด Media Ideologies (อุดมการณ์ส่ือ) มาเพื่อใช้อธิบายถึงกรอบความคิด
ในการใช้มีมการเมืองในสังคมออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook และ Twitter โดยผู้ศึกษาได้เลือก 
Media Ideologies (อุดมการณ์ส่ือ) ของ Ilana Gershon มาอธิบายถึงแนวคิดของส่ือแต่ละประเภทที่จะ
เป็นข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์ร่วมกับกระบวนการใช้มีมการเมืองผ่านทั้ง 2 แพลตฟอร์มดังกล่าว ที่เป็น
ภาพสะท้อนวิธีการของแต่ละคน ซึ่งโครงสร้างหรือรูปแบบของเทคโนโลยีที่เป็นตัวกำหนดในการเลือก
รูปแบบของช่องทางในการใช้งานและรูปแบบของมีมการเมืองแต่ละประเภทของแต่ละคน รวมถึงนำมาใช้
ในการทำความเข้าใจในการกำหนดการใช้งานแต่ละรูปแบบทั้งพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะที่ใช้เป็นช่องทาง
ในการส่ือสารผ่านมีมการเมือง โดยเฉพาะกระบวนการส่งต่อที่แต่ละคนมีช่องทางการส่งต่อที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่แต่ละคนใช้ ซึ่งจะนำบทสัมภาษณ์ในส่วนของจุดเริ่มต้นในการใช้มีมการเมือง ที่
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้งานส่ือต่างๆ ก่อนที่จะมาใช้มีมการเมืองในแต่ละรูปแบบและแสดงให้เห็น
ว่าคนที่มีอุดมการณ์สื่อต่างกันนั้นทำให้รูปแบบในการสื่อสารและส่งต่อนั้นแตกต่างกันด้วยหรือไม่ และ
สามารถรับรู้เรื่องราวทางการเมืองผ่านมีมการเมืองเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร โดยใช้มุมมอง
และการตีความอุดมการณ์ของส่ือร่วมกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับส่ือและเทคโนโลยีเหล่านั้น ในการ
วิเคราะห์ถึงอุดมการณ์ส่ือที่แตกต่างกัน และจะแสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ส่ือนั้นกลายเป็นพื้นฐานสำหรับ
การตีความ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในปัจจุบัน โดยจะทำการศึกษาร่วมกับแนวคิด Soft Power 
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 แพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีการนำเสนอมีมการเมืองทั้งในรูปแบบที่เหมือนกันและต่างกันออกไปไม่
มากก็น้อย ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ เป็นสิ่งที่กำหนดแนวคิดเกี่ยวกับสื่อของผู้ใช้แต่ละคน เนื่องจากแตล่ะ
แพลตฟอร์มนั้นมีกระบวนการในการใช้งานที่ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยมีโครงสร้างของเทคโนโลยีที่
เป็นตัวกำหนดแนวทางในการเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารผ่านมีมการเมือง โดยแพลตฟอร์มที่มีการใช้
งานเกี่ยวกับมีมการเมืองมากที่สุดนั้นคือ Facebook และ Twitter ในกระบวนการส่งต่อผ่านช่องทาง
ต่างๆ นี้แสดงให้เห็นถึงชุดแนวคิดหรือความเชื่อที่ผู้คนมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยวิธีการต่างๆ ที่แต่ละคน
เลือกใช้ สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำคนรับรู้เรื่องราวทางการเมืองผ่านมีมการเมืองที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทาง
ต่างๆ ทั ้งการแชร์โพสต์มีมการเมืองลงใน Facebook และการบันทึกภาพมีมการเมืองจากทั ้งเพจ 
Facebook และจากแฮชแท็กเกี่ยวกับการเมืองใน Twitter รวมถึงการบันทึกมีมการเมืองจากบุคคลที่
สนทนาในประเด็นทางการเมืองด้วย ซึ่งช่องทางในการส่งต่อมีมการเมืองเหล่านี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็นคือ การส่งต่อมีมการเมืองในพื้นที่สาธารณะและการส่งต่อมีมการเมืองในพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งเป็นการ
ใช้กรอบคิดและกระบวนการใช้งานของส่ือ รวมถึงกฎเกณฑ์ของส่ือเป็นหลักโดยจากกลุ่มตัวอย่างนั้นมีการ
ส่งต่อทั้ง 2 แบบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การส่งต่อมีมการเมืองในพื้นที่สาธารณะ เป็นรูปแบบการส่งต่อใน Facebook โดยทางเพจมีม
การเมืองได้มีการโพสต์มีมการเมืองตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ ่งก็จะมีผู ้ท ี ่สน ใจ จากการให้
ความหมายมีมการเมืองนี้แล้ว สอดรับกับอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง จึงทำการเผยแพร่
ต่อจากทางเพจ ไปใน Facebook ของตน ซึ ่งก็จะมีผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมกันนั ้นสามารถเห็นมีม
การเมืองนี้ และมักจะมีการแลกเปล่ียนมีมการเมืองกันผ่านการคอมเมนต์ใต้โพสต์หรือการแสดง
ความคิดเห็นนั ้นเอง ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้จะเป็นการส่งผ่านมีมการเมืองที่แต่ละคนมี 
เสมือนเป็นการพูดคุยกันผ่านมีมแทนข้อความ และเป็นการส่ือสารในประเด็นทางการเมืองที่ทำ
ให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น  

2) การส่งต่อมีมการเมืองในพื้นที่ส่วนตัวนั้นเป็นการส่งผ่านช่องทางที่อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกับมีม
การเมืองที่นำมาส่งต่อ ช่องทางในการพูดคุยเกี่ยวกับมีมการเมืองเหล่านี ้ล้วนเป็นช่องทางที่
สามารถพูดคุยได้อย่างสบายใจ รวมถึงเป็นการที่สามารถเลือกผู ้ที่ต้องการจะสื ่อสารด้วยได้ 
เนื่องจากผู้ส่งสารนั้นมักจะทราบถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของอีกฝ่าย ซึ่งมีทั้งผู้ที่บันทึกมีมมา
จากแหล่งอื่น และนำมาส่งต่อให้กับผู้ที่สนทนาด้วย รวมถึงผู้ที่พูดคุยการเมืองกับเพื่อนเช่นกัน
และเพื่อนส่งมีมการเมืองกลับมา และหากมีมนั้นน่าสนใจและเป็นประเด็นที่สามารถนำปใช้ต่อได้ 
ก็จะบันทึกไว้ และนำไปส่งต่อในบทสนทนาร่วมกับผู้อื่นอีกต่อไป 
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ซึ่งรูปแบบในการส่งต่อมีมผ่านช่องทางต่างๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ส่ือของแต่ละคน 
อย่างชัดเจน ส่วนมากมักจะอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ทั้งส่งสารและรับสาร และแต่ละคนมีความชอบที่
แตกต่างกัน การเลือกใช้มีมการเมืองก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ใช้ด้วย และวิธีการใช้งานของแต่ละ
แพลตฟอร์มก็ตอบสนองต่อการใช้งานมีมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองได้ ทั้งการเปิดให้มีการเผยแพร่มีม
การเมืองผ่านหลากหลายเพจ ซึ่งสามารถค้นหามีมการเมืองในแต่ละประเด็นที่แต่ละคนสนใจได้ด้วยเพจนี้ 
ถึงแม้ว่าประเด็นเหล่านั้นจะจางหายไป แต่ก็สามารถนำมีมการเมืองนั้นๆ มาใช้ในบริบทอื่นได้ ที่สอดคล้อง
กับมีมเหล่านั้น เสมือนเป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับมีม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่ต่างกัน เนื่องจากมีมการเมืองนั้นมีระดับความรุนแรงของการล้อเลียนเสียดสี และการที่ผู้ใช้
ต้องการจะเล่นมีมเหล่านั้น จะต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาอย่างเช่น ครอบครัวไม่เห็นด้วย เป็นต้น ซึ่งก็มักจะ
พบอยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่เลือกที่จะลงในพื้นที่ส่วนตัวแทน ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ในการเลือกใช้มีม
การเมืองผ่านช่องทางเหล่านี้  
 
ความสัมพันธ์ของอุดมการณ์สื่อ 
 อุดมการณ์สื่อของมีมการเมืองมีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์สื่อของ Facebook และ twitter 
เนื ่องจากทั ้ง 2 แพลตฟอร์ม ล้วนเป็นช่องทางหลักในการนำเสนอและเผยแพร่มีมการเม ือง ด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้รูปแบบของมีมการเมืองที่ถูกนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้นั้นมีมาก
มาหลากหลายรูปแบบ  
 สำหรับ Facebook ผู ้ที ่ใช้มีมการเมืองผ่าน Facebook ล้วนเป็นผู ้ที ่ใช้งาน Facebook เป็น
ประจำ และมีการติดตามหรือถูกใจเพจเกี่ยวกับมีมการเมือง จึงเป็นการรับรู้สถานการณ์ทางการเมืองผ่าน
ช่องทางเหล่านี้ ซึ่งลักษณะสำคัญของ Facebook ต่อมีการเมืองนั้น คือการเป็นแหล่งผลิตหรือเผยแพร่มีม 
เนื ่องจากมีแฟนเพจมากมายที ่ใช้ช่องทาง Facebook ในการเผยแพร่มีมการเมืองในประเด็นต่างๆ 
นอกจากจะเป็นการแลกเปล่ียนกันใน Facebook แล้วนั้น ยังมีการนำไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มอื่นๆ ด้วย 
ซึ่งผู้ที่พบเห็นส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้หรือส่งต่อตามช่องทางที่แตกต่างกันไป และสำหรับการส่งต่อมีม
การเมืองผ่าน Facebook ผู้ใช้มักจะนำภาพมีมการเมืองที่ได้จากเพจมีมการเมืองมาเผยแพร่ทั้งการโพสต์
ในที่สาธารณะ ซึ่งก็ต้องคำนึงถึงเนื้อหาของมีมการเมืองนั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมในการโพสต์ในรูปแบบที่
ผู้ที่ติดตามหรือเป็นเพื่อนร่วมกัน สามารถเห็นได้หรือไม่ หากเป็นเนื้อหาที่มีการใช้คำที่ไม่สุภาพและการ
ล้อเลียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ใช้จะคำนึงถึงช่องทางในการส่งต่อเป็นสำคัญ Messenger จึงเป็นส่ิงที่
ตอบโจทย์และสามารถส่งต่อได้ โดยจะเป็นบทสนทนาส่วนบุคคลหรือจะเป็นบทสนทนาสำหรับกลุ่มคนก็
ได้เช่นกัน การใช้มีมการเมืองในแพลตฟอร์ม Facebook จึงต้องคำนึงถึงเนื้อหาและองค์ประกอบต่างๆ ที่
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ปรากฏอยู่ในมีม และช่องทางในการส่งต่อหรือใช้งานมีมเหล่านั้น เนื่องจากแต่ละคนมีความคิดและความ
เช่ือทางการเมืองต่างกัน รวมถึงกรอบคิดในการใช้มีมการเมืองที่ต่างกัน บางคนไม่เข้าใจส่ิงที่มีมต้องการจะ
ส่ือ จึงเป็นส่ิงที่ต้องคิดร่วมกันกับอุดมการณ์ส่ือและอุดมการณ์ของ Facebook เพื่อการใช้งานและการส่ง
ต่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 สำหรับ Twitter มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ส่ือของมีมการเมือง ในบทบาทของการสร้างความ
นิยมให้กับประเด็นทางการเมือง เนื่องจากมีมทำหน้าที่ในการดันแท็ก ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของ Twitter จึง
กล่าวได้ว่ามีมการเมืองมีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ของผู้ที่ใช้ Twitter กล่าวได้ว่าการใช้มีมการเมืองใน
ช่องทางนี้ มักจะให้ความสำคัญไปที่จุดประสงค์ในการใช้งาน เนื่องจากการใช้มีมการเมืองผ่านการใช้แฮช
แท็กนั้น ก็เพื่อเป็นการทำให้เกิดความสนใจในประเด็นทางการเมืองในแท็กนั้นๆ และได้รับความนิยมหรือ
ติดอันดับยอดนิยม มีมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการเพิ่มยอดการเข้าถึงแท็กเหล่านั้น ด้วยการ
เข้าถึงที ่ง ่ายและสามารถเข้าใจได้ง่าย มีมการเมืองจึงช่วยในการดึงดูดความสนใจให้คนหันมาใช้มีม
การเมืองในแท็กนั้นมากขึ้น ซึ่งก็มักจะมีการแลกเปล่ียนมีมการเมืองเกิดข้ึนในแท็กนั้น และยิ่งมีการโต้ตอบ
มากเท่าไหร่ ความสามารถในการดันแท็กของมีมก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่ใช้มีมการเมืองใน
ช่องทางนี้จึงมีจุดร่วมทางการเมืองเดียวกับ ในการสร้างจุดสนใจทางการเมืองผ่านดแพลตฟอร์ม Twitter 
 ทั้งนี้ด้วยพื้นฐานของมีมการเมืองที่เป็นการล้อเลียนและเสียดสีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
เพื่อให้เกิดความตลกขบขัน ซึ่งมีมการเมืองก็เช่นกันมีมการเมืองถูกพัฒนามาโดยมีจุดร่วมเช่นเดียวกับมีม
ทั ่วไป ในการสร้างขึ ้นมาเพื ่อให้เกิดอารมณ์ขัน ซึ ่งก็จะเป็นประเด็นที ่กำลังเป็น กระแส จึงมีหลาก
แพลตฟอร์มที่ผลิตมีมการเมืองขึ้นมาด้วยจุดประสงค์บางอย่าง ซึ่งผู้ใช้แต่ละคนนั้นก็มีจุดประสงค์ในการใช้
ต่างกันด้วยเช่นกัน แต่สำหรับในประเด็นนี้จะให้ความสำคัญไปที่กลุ่มคนที่เลือกใช้มีมการเมืองเพื่อความ
ตลกขบขันเพียงเท่านั ้น ด้วยการให้ความหมายผ่านภาพที่เป็นการล้อเลียนบางสิ ่งบางอย่าง ด้วย
องค์ประกอบต่างๆ ที่สามารถเสริมสร้างให้เกิดอารมณ์ขันขึ้นได้ รวมถึงข้อความที่อาจเป็นคำพูดติดปาก
ของหลายๆ คน ที่เมื่อเห็นมีมการเมืองนี้ก็ทำให้นึกถึงภาพของตัวเองที่กำลังคิดและทำส่ิงนี้เช่นเดียวกับมีม
นี้อยู่ ซึ่งผู้ที่ใช่มีมในลักษณะนี้มักจะใช้ในรูปแบบที่เป็นภาพอย่างเดียว ด้วยมีมการเมืองที่นำเสนอเพียงแค่
ภาพนั้น สามารถสื่อสารความหมายออกมาผ่านทางอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการเสียดสีประเด็นทาง
การเมืองนั้น ทำให้เป็นมีมการเมืองที่เน้นลักษณะท่าทางที่ตลกขบขัน ทำให้ผู้ใช้เลือกที่จะใช้มี มเหล่านี้ 
และสำหรับช่องทางที่ส่วนมากมักใช้คือการพูดคุยในพื้นที่ส่วนตัว เนื่องจากเป็นการใช้เพื่อความสนุกสนาน
เพียงเท่านั้น ไม่ต้องคำนึงถึงส่ิงได้ ไม่ต้องมีประสบการณ์หรือการรับรู้ทางการเมืองมากมาย เนื่องจากการ
ทำความเข้าใจมีมในรูปแบบนี้นั้นเป็นเพียงการทำความเข้าใจตามส่ิงที่เห็น ภาพส่ือถึงอะไร ข้อความส่ือถึง
อะไร ทุกอย่างชัดเจนตามที่ปรากฏในมีม จึงเป็นเพียงการใช้เพื่อการพูดคุยให้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
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ยังใช้เพื่อเป็นการต้องการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญผ่านมีม เกิดการรับรู้
ทางการเมืองในวงกว้างและสามารถเท่าทันเหตุการณ์ได้ เนื่องจากการกระจายข่าวสารผ่านมีมนั้น ง่ายต่อ
การส่งต่อเนื่องจากอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการส่งต่อ ทำให้สะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมาก  

จากกลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการส่งต่อผ่านอุดมการณ์ส่ือที่ต่างกัน ทำให้รูปแบบที่ใช้ในการส่ือสาร
นั้นแตกต่างกันออกไป แต่สามารถรับรู้ร่วมกันได้ เนื่องจากการนำเสนอมีมการเมืองทั้งการผลิตและการ
เผยแพร่ ร่วมถึงการส่งต่อนั้น ล้วนเป็นมีมการเมืองที่นำเสนอเรื่องราวทางการเมืองในประเด็นเดียวกัน 
เนื่องจากประเด็นทางการเมืองเหล่านั้น หากเป็นกระแสและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้สร้างมีม
การเมืองนั้นก็มักจะหยิบยกเหตุการณ์เหล่านั้นมาประกอบสร้างเป็นมีมการเมือง และเผยแพร่สู่ช่องทาง
ต่างๆ ซึ่งผู้ที่สร้างมีมการเมืองนั้น ก็มีมากมายเช่นเดียวกับช่องทางในการนำเสนอมีมการเมืองด้วย จึงทำ
ให้การตีความหมายของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันออกไปตามวิธีการนำเสนอ รูปแบบและลูกเล่นที่ถูก
ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบต่างๆ ในมีม และก็มักจะเลือกส่งต่อมีมการเมืองในช่องทางที่แต่ละคนเลือกใช้ 
ตามอุดมการณ์ส่ือของแต่ละคน ทั้งการเปรียบเทียบอุดมการณ์ส่ือประเภทอื่น ด้วยการทำความเข้าใจส่ือ
ประเภทต่างๆ หลากหลายช่องทาง เนื่องจากมีมการเมืองมักปรากฏอยู่ในหลากหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งผู้ใช้
มักมีการเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการในการนำเสนอมีมการเมืองและวิธีการในการส่งต่อมีมการเมือง
ของแต่ละแพลตฟอร์ม และประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับส่ือนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ส่ือของ
ตนเอง และสามารถส่งต่อมีมการเมืองได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามมีมการเมืองเหล่านั้นก็จะผ่าน
กระบวนการสร้างความหมายเช่นเดียวกัน และเป็นการรับรู้สิ่งที่มีมเหล่านั้นต้องการจะสื่อเช่นเดียวกัน
ด้วย กล่าวโดยสรุปได้ว่าถึงแม้ว่าช่องทางในการส่งต่อนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามอุดมการณ์ทางการส่ือ
ของแต่ละคน แต่ทุกคนล้วนรับรู้ร่วมกันกับมีมการเมืองเหล่านั้นได้ ดังนั้นการส่ือสารผ่านมีมการเมืองนั้น
เป็นการส่ือสารผ่านรูปภาพที่ถูกนำมาใช้ในรูปแบบของการส่ือสารผ่านข้อความหรือตัวอักษร กล่าวคือ มีม
การเมืองนั้นเป็นส่ิงแทนความของการใช้ข้อความในการพูดคุย รวมถึงเป็นส่ิงแทนเสียง สำหรับการสนทนา
ในบริบทของมีมการเมือง 
 นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการใช้งานที่เป็นประเด็นนอกเหนือจากบทความ เนื่องจากมีการใช้มีม
ทางการเมืองที่ไม่ตรงกับที่ผู้ศึกษาได้นิยามมีมการเมืองไว้ โดยการใช้งานมีมในรูปแบบนี้คือการใช้มีมที่เป็น
รูปภาพทั่วไป ร่วมกับข้อความที่สื่อถึงประเด็นทางการเมือง อย่างไรก็ตามการใช้งานในรูปแบบนี้มักเป็น
การนำเอาความตลกขบขันของภาพที่เป็นบุคลากรทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่ที่มีลักษณะทางกายภาพที่น่า
ตลกขบขัน นำมาใช้ร่วมกับข้อความที่แสดงความรู้สึกเช่นนั้น เสมือนเป็นการใช้เพื่อแสดงความรู้สึกผา่น
ภาพเหล่านั้นโดยไม่ได้ให้ความสำคัญไปที่ประเด็นทางการเมือง และบางกรณีมีการใช้มีมทั่วไป ที่ไม่มี
องค์ประกอบของภาพเกี่ยวข้องกับการเมืองเลย นำมาใช้ในการพูดถึงเรื่องราวทางการเมือง เป็นการแสดง
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พฤติกรรมและความต้องการส่วนบุคคลที่จะแสดงผ่านมีมเหล่านั้ น อย่างภาพมีมการเมืองที่คุณมันนี่
ยกตัวอย่างมาก ที่นำมาใช้สร้างตามจินตนาการของตนเอง ตามความต้องการที่อยากจะกระทำส่ิงนั้นตาม
มีมดังกล่าว เพื่อที่จะระบายอารมณ์ เนื่องจากประเด็นที่สนทนานั้น สอดคล้องกับพฤติกรรมเหล่านี้ 
 
สรุป 

จากการศึกษาเรื ่อง “Meme: ภาพสะท้อนการล้อเลียนผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองใน
สังคมไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564” สรุปได้ว่ากระบวนการส่ือสารผ่านมีมการเมืองนั้น เป็นการใช้
ภาพสะท้อนการล้อเลียนและเสียดสีทางการเมือง ผ่านปรากฏการณ์ทางการเมือง ในช่วง พ.ศ. 2562 - 
พ.ศ. 2564 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประเด็นและเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีมการเมือง
ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้ในการสื่อสารทางการเมืองมากยิ ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการสื่อสารผ่านมีม
การเมืองนั้นต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงกระบวนการให้ความหมายของมีมการเมืองและกระบวนการ
ส่งต่อมีมการเมืองที่ถูกใช้ตามลำดับ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเด็กรุ่นใหม่ที่ใช้มีม
การเมืองในช่องทาง Facebook และ Twitter เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการให้ความหมายมีมการเมือง
ในแต่ละขึ ้นตอน ที ่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจัยหลักที ่สำคัญในกระบวนการให้ความหมาย 
เนื่องจากการให้ความหมายมีมการเมืองนั้นจะต้องทราบถึงประเด็นทางการเมืองที่ถูกถ่ายทอดผ่านมีม
การเมืองนั้นๆ โดยให้ความหมายผ่านสัญญะที่ปรากฏอยู่ในมีม ร่วมกับข้อความที่เป็นสัญญะทางภาษาใน
การสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการให้ความหมายมีมการเมืองส่วนมากจะเป็นการให้
ความหมายในความหมายโดยนัย ที่แฝงกรอบคิดในการสะท้อนสังคมการเมืองในประเด็นนั้นๆ จนนำไปสู่
กระบวนการส่งต่อ ซึ่งจะต้องใช้อุดมการณ์ทางการเมืองในการเลือกบุคคลที่จะสามารถเข้าใจส่ิงที่ต้องการ
จะส่ือได้ ซึ่งได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ว่า กลุ่มคนที่ใช้มีมการเมืองนั้น ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมอืง
เดียวกัน จึงสามารถสื่อสารผ่านมีมการเมืองได้ ซึ่งกระบวนการส่งต่อนี้เสมือนเป็นการแลกเปลี่ยนมีม
การเมือง และบ่งบอกถึงกรอบคิดทางการเมืองในประเด็นนั ้นๆ ผ่านมีมการเมืองที ่เลือกใช้ และ
กระบวนการส่งต่อยังต้องพิจารณาจากอุดมการณ์ส่ือ เนื่องจากช่องทางในการใช้ส่ือสารมีมการเมืองนั้น มี
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการเลือกรูปแบบในการส่งต่อมีมการเมืองนั้นมักขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งาน
ของผู้ใช้มีมการเมือง ทั้งรูปแบบและช่องทางในการส่ง และช่องทางสาธารณะที่ผู้อ ื่นสามารถเห็นได้ 
รวมถึงช่องทางส่วนตัวที่มีเพียงผู้ที่สนทนาด้วยเท่านั้นที่จะเห็นมีมการเมืองเหล่านั้น ซึ่งช่องทางเหล่านี้
สามารถบ่งบอกได้ถึงความสัมพันธ์ของผู้ที่ใช้มีมการเมืองกับอุดมการณ์ส่ือของแต่ละคน ที่มีความเช่ือมโยง
กันแสดงให้เห็นถึงกรอบคิดในการเลือกใช้มีมการเมืองในแต่ละแพลตฟอร์ม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดเป็น
ปรากฏการณ์การใช้มีมการเมืองในสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย 
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