สื่อผสมผสานของสื่อสิ่ งพิ มพ์ สานักข่าว และสื่อออนไลน์
กับการเติ บโตของขบวนการคนรุ่นใหม่ไทยในทศวรรษ 2560
(Hybrid Printed-News-Social Media and the Rise of the Thai Youth Movement in the 2020s)

กนกรัตน์ เลิศชูสกุล1

ในปี 2563 ขบวนการเคลือ่ นไหวของคนรุน่ ใหม่
ในเมืองไทยได้กลับมาเติบโต
มีการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดนับตัง้ แต่มกี ารรัฐประหารในปี 2557
ในครัง้ นี้นิสติ นักศึกษามหาวิทยาลัยและนักเรียนโรงเรียน
สามารถจัดการประท้วงทีม่ มี วลชนสนับสนุนจานวนมาก
และมีการสร้าเครือข่ายคนรุ่นใหม่ทก่ี ว้างขวางทัวประเทศ
่
และการจัดการชุมนุมทีส่ ร้างสรรค์ทงั ้ ในการแสดงออกเชิง
© JITTIMA LUKBOON
สัญลักษณ์และกิจกรรมทีห่ ลากหลายสามารถเพื่อเชื่อมโยงคนกลุ่มใหม่ ๆ เข้าสูก่ ารเคลือ่ นไหว นอกจากนัน้
ขบวนการคนรุ่นใหม่ยงั นาเสนอข้อเรียกร้องทีท่ า้ ทายต่อสถาบันอนุรกั ษนิยมของไทย
มิใช่เพียงการต่อต้าน
รัฐบาลและตัวผูน้ ารัฐบาลเท่านัน้ แต่คนรุน่ ใหม่ตงั ้ คาถามกับกรอบคิด สถาบัน และโครงสร้าง ทางสังคมและ
การเมืองแบบอนุรกั ษนิยม ไม่ว่าจะเป็ นสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา ระบบราชการ และสถาบัน
พระมหากษัตริย2์
การขยายตัวของ “สื่อใหม่ (new media)” โดยเฉพาะ “สือ่ ออนไลน์ (social media)” เป็ นหนึ่งปั จจัยที่
สาคัญในฐานะเครือ่ งมือการขยายแนวคิดและข้อเรียกร้องของพวกเขาสู่สาธารณะในวงกว้าง แต่อย่างไรก็ดเี มือ่
วิเคราะห์ลกึ ลงไปพบว่าเงื่อนไขสาคัญทีเ่ ป็ นปั จจัยพืน้ ฐานและพืน้ หลัง (foundation and background factors)
ของการขยายตัวของบทบาทสือ่ ออนไลน์ในขบวนการเคลือ่ นไหวของคนรุ่นใหม่นับตัง้ แต่ปี 2563 นัน้ คือการ
ขยายตัวของสือ่ สิง่ พิมพ์รนุ่ ใหม่ (new generation printed media) และการผสมผสานระหว่างสื่อสิง่ พิมพ์ สานัก
ข่าว และสื่อออนไลน์ (hybrid printed-news-social media) ตลอดช่วง 10 กว่าปี ทผ่ี ่านมา
ผศ.ดร. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ประจาภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ประเทศ
ไทย
2 กนกรัตน์ เลิศชูสกุล, สงครามเย็น (ใน)ระหว่าง โบว์ขาว (กรุงเทพ: มติชน, 2564).
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ในช่วงต้นทศวรรรษ 2540 สือ่ สิง่ พิมพ์เชิงวิพากษ์รุ่นใหม่เริม่ ก่อตัวขึน้ ในระลอกนี้เจ้าของ กอง
บรรณาธิการ และนักเขียนของสานักพิมพ์ใหม่ ๆ เหล่านี้ลว้ นเป็ นคนรุ่นใหม่ทไ่ี ม่ใช่คนรุ่นทศวรรษ 2510 ไม่ว่า
จะเป็ นการก่อตัง้ สานักพิมพ์โอเพ่น (OPEN) สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันในปี 2546 วารสารการเมืองรายสัปดาห์ A
Day Weekly ในปี 2547 ในเครือสานักพิมพ์และวารสารไลฟ์ สไตล์ A Day เนื้อหาของสิง่ พิมพ์รุ่นใหม่เหล่านี้เน้น
การวิพากษ์รฐั บาลในขณะนัน้ ซึง่ คือ รัฐบาลทักษิณ วิจารณ์แนวทางเสรีนยิ มใหม่และทุนผูกขาดในสังคมไทย
แบบทีส่ ่อื อื่น ๆ ในกระแสหลักไม่กล้า การเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั การเมืองแนวใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น การเมืองภาค
ประชาชน การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ การทบทวนแนวคิดแบบเสรีนิยมและแนวทางฝ่ ายซ้าย และทีส่ าคัญทีส่ ุดคือ
ความพยายามทาให้งานเขียนเชิงวิพากษ์การเมืองและปั ญหาสังคมเป็ นเรื่องเข้าใจง่ายและสนุกสาหรับคนรุ่น
ใหม่ในวงกว้าง แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบความสาเร็จมากนัก แม้ว่าสาหรับวงการสิง่ พิมพ์ในยุค 2540
จะมองสิง่ พิมพ์เหล่านี้ในฐานะตานาน กลุ่มผูบ้ ริโภคยังคงจากัดอยู่ในคนรุ่นใหม่ฝ่ายก้าวหน้า นอกจากนัน้ หลาย
สานักพิมพ์ยงั ไม่สามารถอยู่รอดในทางการเงินและการบริหารจัดการในระยะยาว เช่น สานักพิมพ์โอเพ่นเชิญ
ปั ญหาแนวทางในการทางานระหว่างผูบ้ ริหารและต้องปิ ดตัวลงหลังจากเปิ ดได้ 8 ปี 3 วารสารการเมืองทีค่ ่อนข้าง
ประสบความสาเร็จในหมู่วยั รุ่นอย่าง A Day Weekly กลับไม่สามารถอยูไ่ ด้ในทางการเงิน ปิ ดตัวลงภายในเวลา
ไม่ถงึ ปี หลังจากเปิ ดตัวฉบับแรก4
หลังการรัฐประหารในปี 2549 และ 2557 เราได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ นันคื
่ อ การเติบโตขึน้ ของสื่อ
สิง่ พิมพ์รุ่นใหม่ (new generation printed media) ทีไ่ ปไกลกว่าเนื้อหาเพียงวิจารณ์รฐั บาลหรือการผลิตซา้
วรรณกรรมในทศวรรษ 2510 นอกจากนัน้ เรายังเห็นการผสมผสานระหว่างสื่อสิง่ พิมพ์ สานักข่าว และสื่อ
ออนไลน์ (hybrid printed-news-social media) ซึง่ ทัง้ หมดกลายเป็ นปั จจัยสาคัญในการก่อตัวขึน้ ของขบวนการ
นักเรียนและนักศึกษาในปี 2563
ปรากฏการณ์แรก คือ การผุดตัวขึน้ ของสานักพิมพ์เชิงวิพากษ์ใหม่ (new generation printed media)
ไม่ว่าจะเป็ น สานักพิมพ์ “อ่าน” ซึง่ แตกสาขามาจากฟ้ าเดียวกัน โดยเน้นผลิตงานด้านวรรณกรรมเชิงวิพากษ์
และการวิพากษ์วรรณกรรมทีแ่ หลมคมท้าทายสังคมการเมืองไทยท่ามกลางบริบทความขัดแย้งการเมืองเสือ้
เหลือง-แดง5 สานักพิมพ์สมมติซงึ่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2551 เน้นการแปลและพิมพ์หนังสือจานวนมากและการ

ปณชัย อารีเพิม่ พร, “สานักพิมพ์ Openworlds ประกาศปิ ดตัว ผูถ้ อื หุน้ แยกเปิ ดสานักพิมพ์ใหม่ตามความถนัด,” The
Standard, เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564, https://thestandard.co/openworlds-business-closed/.
4
พิณผกา งามสม, “เกิดอะไรขึน้ กับ A day weekly,” ประชาไท, เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564,
https://prachatai.com/journal/2005/06/4334.
5 ตัวอย่างหนังสือทีข
่ ายดีและมีอทิ ธิพลต่อการเรียนรูท้ างการเมืองของคนรุ่นใหม่ของสานักพิมพ์อ่าน ได้แก่ มันทาร้ายเราได้แค่
นี้แหละ, รักเอย, รักสามัญ: บันทึกความผูกพันชัน้ ราษฎร เป็ นต้น
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พยายามเผยแพร่สงิ่ พิมพ์ทต่ี อ่ มากลายเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญในการสนับสนุนพลังคนรุ่นใหม่ 6
ช่วงประมาณปี
2561 เราได้เห็นการกลับมาของอดีตทีมงานสานักพิมพ์โอเพ่น ทีแ่ ยกตัวมาทาสานักพิมพ์ใหม่ตามแนวทางของ
ตัวเอง ซึง่ ได้แก่สานักพิมพ์ Bookscape และ Salt สานักพิมพ์ ในขณะที่ Bookscape เน้นผลิตงานเชิงวิพากษ์
ต่อความรูก้ ระแสหลักในด้านการเมือง เศรฐกิจ และสังคม7 Salt นาเสนองานใหม่ดา้ นวิทยาศาสตร์และปรัชญาที่
ยังไม่มใี นสังคมไทย โดยนาเสนอผ่านรูปแบบหนังสือเชิงสาระและนิยายไซไฟ8 นอกจากนัน้ ยังมีสานักพิมพ์
Illuminations Editions สานักพิมพ์นอ้ งใหม่ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2561 เน้นตีพมิ พ์งานวิชาการเชิงวิพากษ์ของ
นักวิชาการรุ่นใหม่และแปลงานคลาสสิกและงานสมัยใหม่สายสังคมศาสตรระดับโลกทีไ่ ม่เคยแปลเป็ นไทยมา
ก่อน ภายในเวลาไม่กปี่ ี สานักพิมพ์สามารถผลิตสิง่ พิมพ์ใหม่ ๆ ได้เกือบ 40 เล่ม9 และตัวอย่างสุดท้ายทีน่ ่าสนใจ
มากคือ สานักพิมพ์สานักนิสติ สามย่าน ซึง่ เป็ นสานักพิมพ์ของกลุ่มนิสติ ในรัว้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้
การนาของนิสติ นักเคลื่อนไหวอย่าง เนติวทิ ย์ โชติภทั ร์ไพศาล ภายในเวลา 6 ปี นับตัง้ แต่เริม่ ตัง้ สานักพิมพ์ในปี
2558 สานักพิมพ์ผลิตหนังสือเกือบ 40 เล่มออกสู่ทอ้ งตลาด สิง่ พิมพ์ส่วนใหญ่เป็ นงานเขียนของนิสติ และการ
แปลหนังสือด้านประชาธิปไตย สังคมนิยมประชาธิปไตย กรณีศกึ ษาการต่อต้านเผด็จการและระบอบอานาจ
นิยมทัวโลก
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จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์, “ต้อง ปิ ยะวิทย์ ผูท้ าให้ ‘สมมติ’ สานักพิมพ์ทผี่ ลิตหนังสือขายยากอยู่รอดครบทศวรรษ,” The Cloud,
เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564, https://readthecloud.co/author/jiradet-ophatphanwong/; ตัวอย่างหนังสือทีข่ ายดีและมีอทิ ธิพล
ต่อการเรียนรูท้ างการเมืองของคนรุ่นใหม่ของสานักพิมพ์สมมติ ได้แก่ 1984, On King and I, ความเป็ นมาของความคิดทาง
การเมืองในสยามไทย เป็ นต้น
7 ศิวะภาค เจียรวนาลี, “bookscape สานักพิมพ์ทเี่ ชื่อในความรู้ ศรัทธาในหนังสือ ,” a day, เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564,
https://adaymagazine.com/bookscape; ตัวอย่างหนังสือทีข่ ายดีและมีอทิ ธิพลต่อการเรียนรูท้ างการเมืองของคนรุ่นใหม่ของ
สานักพิมพ์ bookscape ได้แก่ สามัญสานึก, หนังสือชุด A Very short introduction ความรูฉ้ บับพกพา, ปรัชญา: ประวัตศิ าสตร์
สายธารแห่งปัญญา, นานาประชาธิปไตย เป็ นต้น
8 Kwanchai Dumrongkwan, “รูจ
้ กั SALT : สานักพิมพ์น้มี ดี ที เี่ ค็ม,” The Matter, เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564,
https://thematter.co/social/salt/48102; สราญรัตน์ ไว้เกียรติ, “Salt Publishing สานักพิมพ์ใหม่ทตี่ งั ้ ใจกรุยทางความคิดด้วย
ปรัชญาและวิทยาศาสตร์,” The Standard, เข้าถึงเมือ่ 4 กันยายน 2564, https://thestandard.co/salt-publishing/; ตัวอย่าง
หนังสือทีข่ ายดีและมีอทิ ธิพลต่อการเรียนรูท้ างการเมืองของคนรุ่นใหม่ของสานักพิมพ์ Salt ได้แก่
เงินไม่ใช่พระเจ้า,
สวนสัตว์กระดาษและเรื่องสัน้ อื่นๆ, เศรษฐศาสตร์ความจน เป็ นต้น
9 ดอกฝน, “จากแท่นขุดเจาะถึงแท่นพิมพ์ : คุยกับ “พิพฒ
ั น์ พสุธารชาติ” ในวันที่ “Illuminations Editions” เติบโต,” มติชน
ออนไลน์, เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564, https://www.matichon.co.th/entertainment/news_1070994; ตัวอย่างหนังสือทีข่ ายดี
ของสานักพิมพ์ Illuminations Editions ได้แก่ กษัตริย์ คือ (อะ) ไร?, เมือ่ ใดจึงเป็ นชาติไทย, จากมือตบถึงนกหวีด, ทฤษฎี
กษัตริยโ์ พธิสตั ว์ : เวสสันดรชาดกในประวัตศิ าสตร์ไทย เป็ นต้น
10 ตัวอย่างหนังสือทีข
่ ายดีและมีอทิ ธิพลต่อการเรียนรูท้ างการเมืองของคนรุ่นใหม่ของสานักพิมพ์นิสติ สามย่าน ได้แก่ On
Tiranny (ว่าด้วยทรราชย์), นักเรียนเลวในระบบการศึกษาทีแ่ สนดี, จงมีใจทีแ่ กร่งและหัวใจทีอ่ ่อนโยน, ความรับผิดชอบส่วน
บุคคลของมนุษย์ใต้เผด็จการ, จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย เป็ นต้น
6

ปรากฏการณ์ทส่ี อง คือ การผสมผสานระหว่างสื่อสิง่ พิมพ์ สานักข่าว และสื่อออนไลน์ (hybrid printednews-social media) ไม่ว่าจะเป็ นการผันตัวของอดีตสานักพิมพ์รุ่นทศวรรษ 2540 ไปสู่การเป็ นสานักข่าวและ
สื่อออนไลน์ การพยายามปรับตัวให้รอดจากการตกต่าของยอดขายสื่อสิง่ พิมพ์ หรือการใช้ช่องทางออนไลน์
คู่ขนานกับการผลิตสิง่ พิมพ์เพือ่ ขยายฐานผูอ้ ่านให้
กว้างขวางขึน้ ฟ้ าเดียวกันเริม่ ต้นด้วยการใช้เว็บ
บอร์ดในการสื่อสารประเด็นต่าง ๆ กับคนรุ่นใหม่
ตัง้ แต่ยุคแรกของโลกออนไลน์
จนกลายเป็ น
ตานานเว็บบอร์ดทีน่ าเสนอแนวคิดเชิง
วิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลและสถาบันอนุรกั ษนิยมที่
แหลมคนทีส่ ุดในช่วงปลายทศวรรษ 2540 พอถึง
ช่วงทศวรรษ 2550 ฟ้ าเดียวกันเริม่ หันมาใช้
© JITTIMA LUKBOON
Facebook ในการจัดเสวนาออนไลน์ เผยแพร่เนื้อหาของสื่อสิง่ พิมพ์ของสานักพิมพ์ไปยังสาธารณะในวงกว้าง
มากขึน้ สานักพิมพ์อ่นื ๆ เช่น สานักพิมพ์อ่าน Illuminations Editions และ สมมติ มีการจัดการเปิ ดตัวหนังสือ
และเสวนาออนไลน์ รวมทัง้ เขียนบทความสัน้ ทีเ่ ชื่อมโยงกับหนังสือชุดใหม่ ๆ เผยแพร่ใน Website and
Facebook page สมมติ นอกจากนัน้ ยังมีการเผย เช่น 10 หนังสือสาหรับคน 'อยูไ่ ม่เป็ น' รวม10 บทความโหลด
ฟรีเกีย่ วกับขบวนการนักศึกษา และ 20 หนังสือ อ่านเบิกเนตร11
นอกจากใช้เครือ่ งมือออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์หนังสือแล้ว สานักพิมพ์อย่าง Bookscape ยังขยาย
ไลน์การทางานไปสู่การทาเว็บไซด์ขอ้ มูลออนไลน์อย่าง “101” ความรูค้ ู่ขนานไปกับสานักพิมพ์ เพือ่ นาเสนองาน
เขียนและซีรสี บ์ ทสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อนาเสนอผลงานและมุมมองเชิงวิพากษ์ของนักวิชาการ นักเขียน และ
นักคิดรุ่นใหม่มากมาย ซึง่ ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก สานักพิมพ์อย่าง A Day ซึง่ ก่อนหน้านี้เคยบอบช้าจาก
การลงทุนในสื่อสิง่ พิมพ์
ก็ผนั ตัวจากสื่อสิง่ พิมพ์สสู่ านักข่าวออนไลน์ทป่ี ระสบความสาเร็จและมีช่อื เสียงมาก
อย่างมากในนาม “The Standard” นอกจากนัน้ ทีมงานบางส่วนยังแยกตัวไปทานิตยสารออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความ
นิยมอย่าง “The Cloud”12
นอกจากสานักพิมพ์แล้ว เว็บบล็อกทีเ่ ริม่ ตัน้ มาตัง้ แต่ 2548 อย่าง “exteen.com” เริม่ ขยับมาทาสานัก
ข่าวออนไลน์อย่าง “The Matter” ไว้เล่าข่าวรายวัน คู่ขนานไปกับสร้างสานักพิมพ์ Salmon เปิ ดร้านหนังสือ
“ขบวนการนักศึกษา: โหลดฟรี 10 บทความ,” สมมติ, เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564, https://www.smthaipublishing.com/content/8386/student-movements-contents.
12 ประภาส อยู่เย็น, “จาก a day สู่ The Standard : เคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้เป็ นทีร่ ก
ั ของ “โหน่ง วงศ์ทนง”,” Beartai,
เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564, https://www.beartai.com/article/tech-article/470108.
11

ออนไลน์บนเว็บไซต์ช่อื “Minimore” มี “Salmon Podcast” เพื่อให้ผคู้ นฟั งได้เมื่อเขาไม่มเี วลาอ่าน และล่าสุด
ทา ”CONT.(cont-reading.com)” เว็บไซต์ทช่ี วนอ่านสิง่ ต่าง ๆ13
นอกจากรูปแบบใหม่แล้ว เนื้อหาทีอ่ ยู่ในสือ่ สิง่ พิมพ์รุ่นใหม่ (new generation printed media) และสื่อ
แบบการผสมผสานของสือ่ สิง่ พิมพ์ สานักข่าว และสื่อออนไลน์ (hybrid printed-news-social media) ก็นาเสนอ
เนื้อหา บทวิเคราะห์ และงานวิพากษ์ตอ่ ปั ญหาสังคมและการเมืองในบริบทใหม่ ซึง่ เขียนและแปลโดย
นักวิชาการและนักเขียนรุ่นใหม่ ทีแ่ ตกต่างจากสื่อสิง่ พิมพ์เชิงวิพากษ์ในยุคก่อนทศวรรษ 2540 ไม่ว่าจะเป็ น
หนึง่ กษัตริยศ์ กึ ษา งานจานวนหลายชิน้ ของสานักพิมพ์อย่าง ฟ้ าเดียวกัน Bookscape และ
Illuminations Editions พิมพ์งานเขียนและงานแปลงหลายเล่มทีเ่ ปิ ดพืน้ ทีใ่ นการศึกษาสถาบันอนุรกั ษนิยมที่
ต้องห้ามจากการวิพากษ์วจิ ารณ์มานาน เช่น กษัตริย์ คือ (อะ) ไร?, On King and I (ว่าด้วย The King and I),
โฉมหน้าราชาชาตินิยม, สามัญสานึก เป็ นต้น
สอง รัฐวิพากษ์ สานักพิมพ์และสื่อออนไลน์ รุ่นใหม่ให้ความสาคัญกับการศึกษาปั ญหาในระดับ
โครงสร้างไม่ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ของ ระบบการศึกษา ระบบราชการ ตุลา
การ ทหาร ระบบการเลือกตัง้ รัฐธรรมนูญ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและศาสนา ในแนวทางและผ่านข้อมูล
ชุดใหม่ทเ่ี ป็ นทีน่ ิยมในคนรุ่นใหม่ เช่น เมื่อตุลาการเป็ นใหญ่ในแผ่นดิน, ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จ
การ และนิตริ ฐั ประหาร, เปรมาธิปไตย: การเมืองไทยระบอบไฮบริด, ศาสนากับความรุนแรง, นักเรียนเลวใน
ระบบการศึกษาทีแ่ สนดี เป็ นต้น
สาม ประวัตศิ าสตร์ สานักพิมพ์รนุ่ ใหม่ผลิตงานประวัตศิ าสตร์เชิงวิพากษ์ในพืน้ ทางประวัตศิ าสตร์ใหม่
ๆ จานวนมากนับ้ ตัง้ แต่การรือ้ ฟื้ นประวัตศิ าสตร์คนธรรมเพื่อท้าทายประวัตศิ าสตร์ชนชัน้ นา งานทีท่ า้ ทาย
ประวัตศิ าสตร์นิยมและกษัตริยน์ ยิ มของไทย การตัง้ คาถามต่อการรือ้ สร้างประวัตศิ าสตร์ในแบบเรียน เช่น ขุน
ศึก ศักดินา และพญาอินทรีย,์ ประวัตศิ าสตร์ความลับ: ความคิดทางการเมืองจากยุคโบราณถึงสมัยใหม่, อาณา
นิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์, แผนทีส่ ร้างชาติ: รัฐประชาชาติ กับการทาแผนทีห่ มู่บา้ นไทย ในยุคสงครามเย็น,
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์) เป็ นต้น

วชิรวิชญ์ กิตชิ าติพรพัฒน์, ““สื่อขนาดเล็กมีโอกาสอยู่รอดง่ายกว่า” ทีปกร วุฒพิ ทิ ยามงคล ผูก้ ่อตัง้ The MATTER,” The
Standard, เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564, https://thestandard.co/news-business-thematter-champ-teepagorn/; นริศา สุมะ
มานนท์, “‘สานักพิมพ์แซลมอน’ ปลาทีแ่ ข็งแรงผูว้ ่ายทวนกระแสการเปลีย่ นแปลงของวงการสื่อสิง่ พิมพ์,” Urban Creature,
เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564, https://urbancreature.co/salmon-publishing/; นภษร ศรีวลิ าศ, “รูจ้ กั สานักพิมพ์แซลมอน ผ่าน
หนังสือ 13 เล่มทีแ่ ทนความเป็ นแซลมอนได้ดีทสี่ ุด,” The Cloud, เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2564
,https://readthecloud.co/salmon-books/.
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สี ่ การเมืองเปรียบเทียบ สานักพิมพ์และเว็บไซต์ขอ้ มูลออนไลน์รุ่นใหม่ ผลิตงานจานวนมากทีช่ ่วยขยาย
เส้นขอบฟ้ าของผูอ้ ่านให้เข้าใจการเมืองและพัฒนาการการเมืองของทีอ่ ่นื ๆ ในโลก ทัง้ การเมืองในสภา นอก
สภา การเมืองของคนธรรมดาและผูย้ ากไร้ เช่น ความทุกข์ของชาวอุยกูรภ์ ายใต้คอมมิวนิสต์จนี , เสียงเพรียกหา
สิทธิมนุษยชน และ สิบมายาคติอสิ ราเอล ของสานักพิมพ์สามย่าน
และ ห้า งานศึกษาเกีย่ วกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทัวโลก
่
สานักพิมพ์รุ่นใหม่พานักอ่านไปไกล
กว่างานเขียนเกีย่ วกับขบวนการภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่ทเ่ี ฟื่ อนฟูในยุค 2510 หนังสือและข่าวสารข้อมูล
ข่าวสารชุดใหม่ ๆ เกีย่ วขบวนการเคลือ่ นไหวทัวโลกได้
่
รบั การแปล เรียบเรียน และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
เช่น กบฏชาวนา: มูลฐานจิตสานึกในอินเดียยุคอาณานิคม, นีไ่ ม่ใช่เรื่องล้อเล่น: คู่มอื กลุ่มขบถต่อต้านการสูญ
พันธุ,์ คู่มอื ปลุกปั น่ เพือ่ สร้างสรรค์: กล่องเครื่องมือเพือ่ การปฏิวตั ิ เป็ นต้น
แม้ว่าสื่อออนไลน์จะเป็ นจุดเริม่ ต้นของความสนใจและความตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ผเู้ ข้าร่วม
ชุมนุมทางการเมือง ทีเ่ รียกว่าปรากฏการณ์ “ตาสว่าง” แต่การขยายตัวของสิง่ พิมพ์ทม่ี เี นื้อหาและข้อมูลเชิง
วิพากษ์ชุดใหม่ ๆ จานวนมากมายคือทรัพยากรทีส่ าคัญไม่แพ้กนั ไม่ว่าจะเป็ นฐานเริม่ ต้นและแหล่งข้อมูล
สาหรับสื่อออนไลน์เชิงวิพากษ์ และ แหล่งข้อมูลสาหรับคนรุ่นใหม่ทงั ้ ในระดับแกนนาและผูส้ นับสนุนการ
เคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ ทีเ่ ริม่ ต้นตื่นตัวทางการเมืองผ่านสือ่ ออนไลน์ แต่ตอ้ งการความรู้ ข้อมูล และแรง
บันดาลใจทางการเมืองและสังคมในเชิงลึกซึ้งกว่าสื่อออนไลน์
แม้ว่าสื่อออนไลน์จะเป็ นช่องทาง (platform) ในการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แต่การมีชอ่ งทางเพียง
อย่างเดียวคงไม่สามารถช่วยกระตุน้ ให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองทีส่ าคัญในปี 2563 ได้ การขยายตัวของ
เนื้อหาการวิพากษ์วจิ ารณ์ วิเคราะห์ และเสนอทางออกของสื่อสิง่ พิมพ์รุ่นใหม่ เป็ นแรงบันดาลใจและช่วย
จัดเตรียมเนื้อหา (content) เชิงวิพากษ์ให้กบั นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ในการผลิตสือ่ ออนไลน์ ที่เป็ น
จุดเริม่ ต้นในความตื่นตัวทางการเมืองของคนรุน่ ใหม่ เช่น Twitter เป็ นช่องทางการสือ่ สารของคนรุ่นใหม่มานาน
ก่อนการเคลือ่ นไหวในปี 2563 โดยเฉพาะในหมูค่ นรุ่นใหม่เพศหญิงทีเ่ ป็ นแฟนคลับหนังและวงดนตรีเกาหลี
การขยายตัวเนื้อหาเชิงวิพากษ์และข้อมูลเกีย่ วกับการลุกขึน้ ต่อสูเ้ พื่อสิทธิเสรีภาพของคนรุ่นเขาในช่วงต้นปี
2563 ผ่าน Twitter ส่งผลให้เยาวชนกลุม่ ทีเ่ คยใช้ Twitter เป็ นเครือ่ งมือการเขาถึงข้อมูลและลงคะแนนโหวต
เชียร์ดาราและนักร้องทีช่ ่นื ชอบ กลายเป็ นกลุม่ พลังหลักทีส่ าคัญในขบวนการคนรุ่นใหม่ในปี 2563 หลังเนื้อหา
เชิงวิพากษ์ใหม่เข้าสู่ช่องทาง Twitter ไม่ว่าจะเป็ น สถิตงิ บประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูลหนังสือเบิก
เนตร ประวัตศิ าสตร์การปฏิวตั ิ 2475 เหตุการณ์ 14 ตุลา เหตุการณ์ 6 ตุลา และอื่น ๆ รวมทัง้ การติดตาม
ข่าวสารการเมืองและการเคลือ่ นไหวรายวันผ่านแฮชแท็ก (#) ม๊อบต่างๆ

นอกจากการจัดเตรียมเนื้อหา (content) เชิงวิพากษ์ให้กบั สือ่ ออนไลน์เพื่อกระตุน้ ความสนใจทาง
การเมืองให้กบั คนรุ่นใหม่ในวงกว้างแล้ว สือ่ สิง่ พิมพ์รุ่นใหม่ยงั เป็ นแห่งข้อมูลทีส่ าคัญในการพัฒนาความรูแ้ ละ
ทางออกในการแก้ไขปั ญหาเชิงโครงสร้างให้กบั คนทีต่ ่นื ตัวทางการเมืองแล้ว ความต้องการบริโภคข้อมูล บท
วิเคราะห์ และข้อเสนอใหม่ ๆ เชิงลึกขยายตัวเพิม่ มากขึน้ ในหมู่นักอ่านหน้าใหม่ ถึงขนาดช่วงพลิกพืน้ วงการ
หนังสือ หนังสือเชิงวิพากษ์ขายดีมากขึน้ อย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมากก่อน หนังสือเล่มสาคัญอย่าง ขุนศึก ศักดินา และ
พญาอินทรีย,์
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
วิวฒ
ั นาการรัฐไทย, ขอฝั นใฝ่ ในฝั น อันเหลือเชือ่
ของสานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
การเมืองแห่ง
ความหวัง ของสานักพิมพ์มติชน สามัญสานึก
หนังสือแปลของสานักพิมพ์ Bookscape14 และ
วรรณกรรมแปลอย่าง 1984 และ Animal Farm
ของสานักพิมพ์สมมติ กลายเป็ นหนังสือขายดี
อันดับต้น ๆ ของ ลาดับหนังสือขายดีกระแส
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หลัก นักเรียนมัธยมเข้าคิวกันซื้อหนังสือในช่วง
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ การอ่านชุดประสบการณ์การเคลือ่ นไหวทางการเมืองของประเทศอื่น ๆ ช่วย
นาเสนอคาตอบและเป็ นกาลังใจให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมทัง้ ในการสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ ของตนเองและการยืน
หยัดสนุบสนุนสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่
แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าสือ่ ออนไลน์คอื ปั จจัยสาคัญต่อการก่อตัวและพัฒนาการของขบวนการคนรุ่นใหม่
ไทยในทศวรรษ 2560 แต่ความสาเร็จของสื่อออนไลน์มไิ ด้เกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยีในการขยาย
เครือข่ายทีร่ วดเร็วและมีปฏิสทิ ธิภาพ (network effect) เท่านัน้ การเติบโตของสื่อสิง่ พิมพ์เชิงวิพากษ์รุ่นใหม่
และการผสมผสานของสื่อสิง่ พิมพ์ สานักข่าว และสื่อออนไลน์ เป็ นปั จจัยเบือ้ งต้นทีส่ าคัญทีท่ าให้กระแส
การเมืองแบบประชาธิปไตย การต่อต้านเผด็จการและชนชัน้ นาอนุรกั ษ์นิยม แนวคิดเสรีนยิ มและสังคมนิยม
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