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วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ได้ประกาศผ่าน
เพจของกลุ่มว่า เวลาของการอดทนต่อการจับกุม ความแร้นแค้น และการปลูกฝังค่านิยมที่ผิด ที่ดำเนินมากว่า
80 ปีได้จบสิ้นลงแล้ว จะไม่มีการทนรออีกต่อไป โดยนัดหมายให้ไปรวมตัวกันวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา
17.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อร่วมกันถอนรากเผด็จการที่หยั่งลึกอยู่ในสังคมและการเมืองไทยมา
ยาวนาน พร้อมกับลงท้ายในประกาศว่า “อย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องของลูกหลานเราที่ต้องมาเรียกร้องความ
ยุติธรรมไม่จบสิ้น ให้มันจบในรุ่นของเรา” (shorturl.at/swO19) ขณะที่ในวันต่อมากลุ่มเยาวชนปลดแอก
หรือ Free Youth ได้เผยแพร่ข้อเรียกร้อง 3 ข้อผ่านทางเพจของกลุ่ม ประกอบด้วย การยุบสภา การหยุด
คุกคามประชาชน และการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ พร้อมกับมีข้อความและนัดหมายการชุมนุมในวันเวลาและ
สถานที ่ เ ดี ย วกั น กั บ ในประกาศของ สนท. รวมทั ้ ง ลงท้ า ยด้ ว ยข้ อ ความ “ให้ ม ั น จบในรุ ่ น ของเรา”
(shorturl.at/yHNOT) เหมือนกัน
การนัดชุมนุมของ สนท. และ เยาวชนปลดแอก วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ค่อนข้างประสบความสำเร็จ เพราะแม้จะอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 และมีคำสั่ง
ห้ามการชุมนุมตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉินฯ ทว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า
2,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชน ซึ่งนับเป็นการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมมากสุด
หลังจากรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อีกทั้งยังมีการแสดงความเห็นในสื่อทางสังคมอย่างคึกคักในวันและ
คืนนั้น โดยเฉพาะใน Twitter ซึ่งมีการใช้แฮชแท็ก “#ให้มันจบที่รุ่นเรา” ประกอบข้อความแสดงความเห็น
กว่า 600,000 ครั้งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และส่งผลให้แฮชแท็กดังกล่าวติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศ
ไทยในวันนั้น (https://voicetv.co.th/read/ROv-a-_ap) ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีการจัดการชุมนุมภายใต้
แฮชแท็ก “#ให้มันจบที่รุ่นเรา” ติดตามมาในเวลาไล่เลี่ยกันจำนวนหนึ่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
นอกจากนี้ การชุมนุมวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชนภายใต้วิกฤตการเมืองร่วมสมัย เพราะแม้ก่อนหน้านี้
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมจะมีการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ แต่ก็ยังจำกัดอยู่
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ภายในสถานศึกษาเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้มีการเสนอข้อเรียกร้องที่ชัดเจนหรือเป็นระบบ การชุมนุม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณอนุสาวรี ย์ประชาธิปไตยจึงเป็นการชุมนุมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา
นอกสถานศึกษาเป็นครั้งแรกของการเคลื่อนไหวที่ก่อตัวขึ้นในช่วงต้นปี หรือเป็นการ “ลงถนน” ตามที่มีกระแส
เรียกร้องในสื่อทางสังคมกันมาเป็นระยะ รวมทั้งมีการประมวลหรือขมวดข้อเรียกร้องที่กระจัดกระจายอยู่ใน
การชุมนุมก่อนหน้าให้เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีการตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นภายใน
ช่วงอายุของพวกเขา และเป็นต้นธารให้กับการชุมนุมที่ติดตามมา ทั้งที่เป็นการชุมนุมใหญ่ และการชุมนุมย่อย
จำนวนมาก ประมาณการว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2563 มีการจัดการชุมนุมทางการเมือง
385 ครั้งใน 62 จังหวัดโดยกลุ่มต่างๆ จำนวน 112 กลุ่ม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองไทยครั้งใหญ่ (McCargo 2021: 11-12,
14)
การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำโดยนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นจุด
เปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทยมีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย 4 ประการ ประการแรก การชุมนุมดังกล่าวเป็น
การหวนคืนสู่สนามการเมืองของนิสิตนักศึกษาหลังจากห่างหายไปกว่าสี่ทศวรรษ ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังจากการ
ลุกฮือในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และปิดฉากลงด้วยการล้อมปราบในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 นิสิตนักศึกษา
ไม่ได้เป็นตัวแสดงหลักในเหตุการณ์ทางการเมืองอีก ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ซึ่งตัวแสดงหลัก
คือชนชั้นกลาง หรือในความขัดแย้งการเมืองเสื้อสีช่วงปลายทศวรรษ 2540 ถึงปลายทศวรรษ 2550 ที่ตัว
แสดงหลักคือชนชั้นกลางกับชนชั้นกลางล่าง โดยนิสิตนักศึกษามีสถานะเป็นแนวร่วมหรือพันธมิตร หรือเป็น
สัญลักษณ์ของพลังบริสุทธิ์ที่ช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับการชุมนุมเคลื่อนไหวของทั้งสองเสื้อสี และแม้นิสิต
นักศึกษาเริ่มแสดงบทบาทเป็นตัวแสดงทางการเมืองที่สำคัญหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ในช่วงก่อน
หน้านี้ ทว่ายังเกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจาย ในจำนวนไม่มาก และยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากนิสิตนักศึกษาใน
สถานศึกษาอย่างกว้างขวาง (ดู กนกรัตน์ 2564: 13; Kanokrat 2021: 2-3, 5 ประกอบ) รวมทั้งจากคนวัยสูง
กว่าในกลุ่ม “คนเสื้อแดง” (ดู Saowanee 2021 ประกอบ)
ประการที่สองคือการจัดรูปองค์กรและแนวทางการเคลื่อนไหว เพราะแม้จะมีกลุ่มหลักในการจัดการ
ชุมนุมใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนปลดแอก แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ประชาชนปลดแอก หรือ
คณะราษฎร แต่กลุ่มเหล่านี้ไม่ได้มีลักษณะเป็น “องค์กรนำ” ที่มีการ “จัดตั้ง” เหมือนเช่นขบวนการนักศึกษา
ในทศวรรษ 2510 หรือมีลักษณะ “กึ่งจัดตั้ง” เช่น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แนวร่วมต่อต้านเผด็จ
การแห่งชาติ รวมถึง กปปส. ในช่วงการเมืองเสื้อสี ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มย่อยอีกจำนวนมากโดยเฉพาะในระดับ
มหาวิทยาลัยที่ทั้งเข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ที่จัดโดยกลุ่มหลักและที่แยกกันจัดควบคู่กันไป ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ต่อมากลุ่มหลัก เช่น คณะราษฎร ได้ปรับแนว
ทางการเคลื่อนไหวเป็นในลักษณะไร้แกนนำ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น ราษฎร ขณะที่กลุ่มที่เกิดขึ้นล่าสุด
เช่น REDEM เน้นหลักการและแนวทาง “มวลชนเท่ากัน” หรือ “ทุกคนเป็นแกนนำ” โดยให้ผู้เข้าร่วมชุมนุม
หรือ “มวลชน” เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้การชุมนุมในแต่ละครั้งเป็นอย่างไร และในการชุมนุมจะไม่มีเวที
ปราศรัย ไม่มีแกนนำ ไม่มีเจ้าหน้าที่ และไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัย จะมีแต่ “มวลชน” ที่ดูแลกันและกัน
ประการที่สามคือการใช้สื่อทางสังคม (Social Media) การเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
หรื อ ว่ า เยาวชนในปั จ จุ บ ั น ก่ อ ตั ว ขึ ้ น ในสื ่ อ ทางสั ง คมก่ อ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการแสดงความเห็ น หรื อ
วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองในสื่อทางสังคมอย่างแหลมคมโดยเฉพาะใน Twitter ตั้งแต่ปี 2562 เป็น
ต้นมา ขณะที่การชุมนุมในสถานศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2563 คือการขยับจาก “โลกออนไลน์”
สู่ “โลกออฟไลน์” เมื่อตระหนักว่าลำพังแต่การเคลื่อนไหวใน “โลกออนไลน์” ไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวใน “โลก” ทั้งสองใบควบคู่กันไป ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ “สื่อเก่า” เช่ น
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนุนการชุมนุมเหมือนการชุมนุมในยุคก่อนหน้า (ดู กนกรัตน์ 2564: 64, 181186 ประกอบ) และยิ่งการชุมนุมในระยะหลังเป็นแนวทาง “ไร้แกนนำ” หรือ “ทุกคนเป็นแกนนำ” ก็ยิ่งทำให้
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มีการใช้ส ื่อทางสังคมในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกันมากยิ่งขึ้น ดังกรณีกลุ่ม REDEM ที่อาศัย
TELEGRAM เป็นช่องทางหลักในการให้สมาชิกร่วมกันแสดงความเห็นและตัดสินใจในการชุมนุมแต่ละครั้งว่า
จะเป็นในลักษณะใด
ประการที่สี่คือข้อเรียกร้อง เพราะแม้ในช่วงแรกข้อเรียกร้องจะเป็นไปตามการชุมนุมทางการเมือง
ทั่วไป และไม่แตกต่างจากการชุมนุมทางการเมืองอื่นก่อนหน้ามากนัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้มีการยุบ
สภา การให้ น ายกรั ฐ มนตรีล าออก หรื อ ว่ า การแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ทว่ า หลัง จากการชุ ม นุ มของแนวร่ว ม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีการอ่านข้อ
เรียกร้อง 10 ข้อเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ส่งผลให้ข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นส่วนหนี่งของการ
ชุมนุมเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องมา และเป็นข้ อเรียกร้องหลักของการชุมนุมในช่วงเวลาหนึ่ง รวมถึงเป็นเป้าหมาย
ของการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาในสายตาของอีกฝ่าย ถือเป็นข้อเรียกร้องที่ “ทะลุเพดาน” ซึ่งไม่เคยมีการ
ชุมนุมทางการเมืองใดเคยเสนอมาก่อน (ดู (Pongsapak 2020: 19-23 ประกอบ)
คำถามจึงเป็นว่าเหตุใดนักเรีย นนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนซึ่งก่อนหน้านี้มักถูกปรามาสว่าเฉื่อยชา
หรือว่าไม่สนใจปัญหาสังคมและการเมืองจึงตัดสินใจออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างกว้างขวางทั่ว
ทุกภูมิภาค ซึ่งแต่ละแห่งมีประวัติศาสตร์และประเด็นปัญหาจำเพาะแตกต่างกันออกไป บริบททางการเมือง
รวมถึงสังคม เศรษฐกิจ และสภาพชีวิตแบบใดที่แวดล้อมการตัดสินใจของพวกเขา อะไรคือมูลเหตุห รื อ
แรงจูงใจในการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหว และพวกเขาอธิบายการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของตน
ว่าอย่างไร ขณะเดียวกันเหตุใดคนรุ่นก่อนหน้าจำนวนหนึ่งจึงเข้าร่วมหรือสนับสนุนการชุมนุ มของพวกเขา
เป้าหมายร่วมระหว่างพวกเขากับคนวัยสูงกว่ากลุ่มนี้คืออะไร และมีการประสานเชื่อมโยงกันอย่างไร ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของอดีตมวลชน อดีตแกนนำกลุ่มเคลื่อนไหว นักกิจกรรมทางสังคม นักวิชาการ ภาคประชาสังคม
หรือพรรคการเมือง นอกจากนี้ การจัดการชุมนุมที่ไม่เน้นแกนนำจะดำเนินการในทางปฏิบัติอย่างไร และจะ
ขับเคลื่อนข้อเรียกร้องในลักษณะใด ขณะที่การใช้สื่อทางสังคมในการเคลื่อนไหวจะเพิ่มโอกาสและศักยภาพใน
การชุมนุมได้หรือไม่อย่างไร และจะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงในโลกทางกายภาพได้มากน้อย
เพียงใด
ในทางกลับกัน การเคลื่ อนไหวเรียกร้องของพวกเขาได้รับการตอบสนองจากคนในสังคมมากน้อย
เพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในคนรุ่นก่อนหน้าที่มีโลกทัศน์ ความเชื่อ ระบบคุณค่า และอุดมการณ์ทาง
การเมืองแตกต่างจากพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นอดีตกลุ่มเคลื่อนไหว นักวิชาการ นักการเมือง ข้าราชการ ชนชั้น
กลาง หรือประชาชนทั่วไป รวมถึงในส่วนของนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นเดียวกับพวกเขาที่ไม่ได้
ออกมาร่วมชุมนุมเคลื่อนไหว นอกจากนี้ ข้อเรียกร้องของพวกเขาได้รับการตอบสนองหรือไม่อย่างไร ไม่ว่าจะ
เป็นจากนายกรัฐมนตรี รัฐสภา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสถาบันกษัตริย์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีส่วนกำหนดว่าการ
เคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนจะสามารถดำเนินการ “ให้มันจบที่รุ่นเรา” ตามที่พวกเขาตั้ง
ปณิธานไว้ได้หรือไม่ เหล่านี้เป็นคำถามที่โครงการวิจัยจะทำการสำรวจตรวจสอบอย่างรอบคอบรัดกุม
2.2 วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
1. ศึกษาขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยในแง่ขององค์ประกอบผู้เข้าร่วม มูลเหตุ แรงจูงใจ บริบท และ
ปัจจัยแวดล้อม
2. ศึกษาการจัดรูปองค์กร การสร้างเครือข่าย การพัฒนาข้อเรียกร้อง และกลวิธีการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยทั้งในพื้นที่ทางกายภาพและในสื่อดิจิทัล
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นคนภายใต้ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย ทั้งในส่วนที่สนับสนุนและ
ในส่วนที่เห็นต่าง
2.3 วิธีการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
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โครงการวิจัยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก เสริมด้วยการวิจัยเอกสาร รวมถึงการวิจัยสื่อ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การสั ม ภาษณ์ จำนวน 110 คน แบ่ ง เป็ น ส่ ว นกลาง 34 คน ภาคเหนื อ 27 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คน ภาคใต้และชายแดนภาคใต้ 27 คน
2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การชุมนุม ทั้งที่เป็นการชุมนุมอยู่กับที่ การชุมนุมที่มีการ
เคลื่อนขบวน และการชุมนุมที่ใช้ยานพาหนะตระเวน เช่น คาร์ม็อบ ทั้งในกรุงเทพฯ และใน
ภูมิภาค
3. การวิเคราะห์สื่อทางสังคม ในประเด็นดังนี้ การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
การสนับสนุนการชุมนุม เช่น การนัดหมาย การให้ข้อมูลในการเตรียมตัวในการชุมนุม การระดม
ทุน การ live การรณรงค์เคลื่อนไหว เช่น การใช้เครื่องหมายแฮชแท็ก
4. การวิจัยเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นบริบททางการเมืองรวมถึงเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งและการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วม
สมัยในช่วงก่อนหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนไทยใน
ปัจจุบัน
2.4 ผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการวิจัย “ให้มันจบที่รุ่นเรา”: ขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยในแง่ขององค์ประกอบผู้เข้าร่วม มูลเหตุ แรงจูงใจ
บริบท และปัจจัยแวดล้อม 2) ศึกษาการจัดรูปองค์กร การสร้างเครือข่าย การพัฒนาข้อเรียกร้อง และกลวิธี
การเคลื่อนไหวของขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยทั้งในพื้นที่ทางกายภาพและในสื่อดิจิทัล และ 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นคนภายใต้ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย ทั้งในส่วนที่สนับสนุนและในส่วนที่เห็นต่าง
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ครอบคลุมบุคคลทั้งที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรอง และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และเสริม
ด้วยการวิจัยเอกสาร โดยอาศัยแนวคิดเรื่อง “รุ่น”เป็นกรอบแนวคิดเริ่มต้นในการวิจัย ซึ่งหมายถึงกลุ่มคน
หลายช่วงวัยที่เกาะเกี่ยวกันด้วยประสบการณ์ร่ วมและอุดมการณ์ทางการเมือง ที่ไม่ยินยอมอยู่ภายใต้การนำ
เดิมอีกต่อไป โดยแสดงออกทั้งในชีวิตประจำวันและในการชุมนุมเคลื่อนไหว ทั้งในโลกกายภาพและในโลก
เสมือน
การวิจัยพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่เกิดในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความนิยมใน
สถาบันกษัตริย์เริ่มถูกท้าทาย และเป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2540 เป็น
ต้นมา เยาวชนมีโอกาสซึมซับรับรู้ความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านี้ ที่เป็ นเบ้าหลอมให้กับการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของพวกเขาในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นปัจจัยผลักดันให้พวก
เขาแสดงบทบาทหลัก เนื่องจากกลุ่มการเมืองก่อนหน้าได้สลายตัวลง ในช่วงแรกเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหว
ยังมีจำนวนไม่มาก ไม่ได้เป็นกระแสใหญ่ในหมู่ เยาวชน จนกระทั่งรัฐบาลคณะรัฐประหารได้รุกล้ำชีวิตส่วนตัว
ของพวกเขา ประกอบกับความเหลวแหลกของคณะรัฐประหารที่อวดอ้างศีลธรรมความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือความผิ ดหวั งจากการใช้ส ิ ทธิเลื อ กตั้ ง ครั้ ง แรก ประกอบกับ ความไม่ พ อใจในเหตุ ก ารณ์ท ี่ เป็น ผลสื บ
เนื่องมาจากสถาบันกษัตริย์ พวกเขาจึงเริ่มแสดงออกทางการเมืองกันอย่างกว้างขวาง พร้อมกับสำนึกในความ
เป็น “รุ่น” ที่ก่อตัวขึ้นในหมู่พวกเขา
การแสดงออกทางการเมือ งของเยาวชนในช่ว งแรกเกิดขึ้น ในสื่อทางสังคม ทว่าหลังจากที่ศาล
รัฐ ธรรมนูญมีคำวิน ิจฉัย ยุบ พรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมื องผู้บริห ารพรรค การแสดงออกได้
เคลื่อนย้ายไปในโลกกายภาพในสถานศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยม ก่อนจะขยายออกไปด้านนอก
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สถานศึกษา หลังจากมีการควบคุมตัวเยาวชนอย่างผิดขั้นตอนตามกฎหมายที่ จ.ระยอง ประกอบกับความโกรธ
เคืองต่อการลักพาตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างอุกอาจในประเทศกัมพูชา
การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาเริ่มจากเยาวชนสองกลุ่มจัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เรียกร้องให้ยุติการคุกคามประชาชน ยุบสภา และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ขณะที่ต่อมากลุ่มเยาวชน
อีกกลุ่มได้จัดชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งข้อเรียกร้องนี้ได้ก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างใน
กลุ่มเยาวชน และส่งผลให้กลุ่มเยาวชนที่เสนอข้อเรียกร้องนี้ถอนตัวจากการเป็นกรรมการของกลุ่มเยาวชนที่
ตั้งขึ้นใหม่ ก่อนจะประสานความร่วมมือกันภายใต้กลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่อีกกลุ่มหลังจากนั้น พร้อมกับเรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีลาออก ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งได้รับการขานรับในระดับภูมิภาคที่
บางแห่งได้ผนวกข้อเรียกร้องเฉพาะของกลุ่มและพื้นที่เข้าไปด้วย และข้อเรียกร้องสามข้อนี้ยังได้รับสานต่อมา
จนถึงปัจจุบัน
หลังการสลายการชุมนุมกลุ่มที่ตั้งใหม่ ต่อมาได้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเยาวชนย่อย ที่เน้นการชุมนุม
แบบเคลื่อนที่และมีลักษณะเผชิญหน้าท้าทาย โดยกลุ่มหนึ่งได้ถูกปราบปรามและยุติการเคลื่อนไหว ขณะที่
กลุ่มที่เหลือได้คลี่คลายตัวไปในลักษณะของการจัดกิจกรรมที่กว้างและหลากหลายขึ้น ขณะที่ต่อมาแกนนำ
กลุ่มก่อนหน้าที่ถูก สลายไปส่วนหนึ่งได้รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
ขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวของกลุ่มย่อยที่พุ่งเป้าไปที่สถาบันกษัตริย์โดยตรง
นอกจากโลกกายภาพ เยาวชนยังเคลื่อนไหวในโลกเสมือนด้วย นับตั้งแต่การใช้เป็นช่องทางในการ
แจ้งอัตลักษณ์การเคลื่อนไหว การใช้เป็นกรอบปฏิบัติการเคลื่อนไหว และการใช้เป็นช่องทางการเคลื่อนไหว
ควบคู่ไปกับโลกกายภาพ ทั้งในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเป็นพื้นที่เถียงหารือ การสร้างข้อเสนอ
และตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม การนัดหมาย รวมถึงการระดมทุน
การเคลื่อนไหวของเยาวชนได้รับการสนับสนุ นจากสังคมอย่างกว้างขวาง นอกจากการช่วยเหลือและ
เข้าร่วมการชุมนุมที่พวกเขาจัดแล้ว ยังประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญที่ริเริ่มและดำเนินการโดยอดีตนักกิจกรรม
ทางสังคมและนักเคลื่อนไหวทางเมือง ภายใต้ความร่วมมือกับนักวิชาการ ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุน
จากภาคการเมืองโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้าน ทั้งการเข้าร่วมการชุมนุม การสนับสนุนการชุมนุม การไปเยี่ยมและ
ให้กำลังใจผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมคุมขัง การใช้ตำแหน่งประกันตัว รวมถึงการขึ้นเวทีปราศรัยในระยะหลัง อย่างไร
ก็ดี มีกลุ่มต่อต้านเยาวชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการจัดชุมนุมประจันหน้า การแจ้งความดำเนินคดี และ
การเดินทางเข้าพบบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการดำเนินคดียาวชนรวมถึงผู้สนับสนุน ส่วนใน
ภาคใต้แม้ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่มกี ลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับเยาวชนโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพราะเห็น
ว่าสถาบันกษัตริย์มีบุญคุณต่อประเทศและประชาชน ทั้งยังเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนมีลักษณะก้าวร้าว
รุนแรง แม้ว่าท่าทีของพวกเขาต่อเยาวชนจะเป็นลักษณะของ “ผู้ใหญ่” เป็นห่วงลูกหลานก็ตาม
ในส่วนของรัฐ นอกจากไม่มีการนำข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนข้อใดไปพิจารณา รัฐยังโต้กลับการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนอย่างเข้มข้น โดยนอกจากการขัดขวางและสลายการชุมนุมด้วยมาตรการที่รุนแรง
และไม่ได้สัดส่วนแล้ว รัฐได้ตั้งข้อหาดำเนินคดีประชาชนที่เห็นต่างจำนวนมาก พร้อมกับปฏิเสธการขอปล่อยตัว
ชั่วคราวผู้ต้องหาหลายคน ขณะที่อีกด้าน พระมหากษัตริย์ได้แสดงความขอบคุณประชาชนที่แสดงความ
จงรักภักดีอย่างกล้าหาญท่ามกลางการชุมนุมของเยาวชน ควบคู่ไปกับการอาศัยสถานศึกษาเป็นช่องทางใน
การบ่มเพาะพสกนิกรที่จงรักภักดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา พร้อมกับ ลงทัณฑ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กระด้าง
กระเดื่อง
ทั้งนี้ แม้การเคลื่อนไหวจะเป็นในนามเยาวชนและมีคนรุ่นเยาว์เป็นองค์ประกอบหลักในช่วงแรก แต่
ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มให้ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย อีกทั้งคนช่วงวัยสูงกว่า มีบทบาทและจำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคนต่างช่วงวัยเหล่านี้ในด้านหนึ่งถูกยึดโยงเข้าด้วยกันจากการมีประสบการณ์ร่วมใน
เรื่องของปัญหาและความยากลำบากในการดำรงชีวิต ความคับแค้นจากความอยุติธรรม และความโกรธเคืองที่
ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ขณะที่อีกด้านพวกเขาถูกเชื่อมร้อยด้ว ยแนวคิดหรือ
5

อุดมการณ์ทางการเมือง ปัจจัยทั้งสองประการนี้ได้หลอมรวมคนต่างช่วงวัยให้เป็นคน “รุ่น” เดียวกันในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ถึงแม้คนสูงวัยกว่าจำนวนหนึ่งมีความเห็นต่างจากคนรุ่นเยาว์ในบางประเด็น แต่ก็ไม่เป็นเหตุให้พวก
เขาหันหลังให้กับการเคลื่อนไหวของเยาวชน เพราะยังคงมีประเด็นอื่นที่พวกเขาสามารถเคลื่อนไหวร่วมกับ
เยาวชนได้ ส่งผลให้กระแสการชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนไม่ได้ขาดหาย นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวเรียกร้อง
ของเยาวชนที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง จึงมีโอกาส
และความเป็นไปได้ที่ขบวนการเยาวชนไทยที่ประกอบด้วยคนหลายช่วงวัยจะสามารถบรรลุในสิ่งที่พวกเขาตั้ง
ปณิธานไว้ได้ใน “รุ่น” ของพวกเขา
2.5 ผลสำเร็จและความคุ้มค่า
- เข้าใจขบวนการเคลื่อนไหวของเยาวชนไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย เพื่อร่วมกำหนด
เป้าหมายของสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจของสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.6 กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. เข้าใจขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย นับตั้งแต่ในส่วนของบริบท ปัจจัยแวดล้อม องค์ประกอบ
ผู้เข้าร่วม มูลเหตุ และแรงจูงใจ
2. เข้าใจการจัดรูปองค์กร การสร้างเครือข่าย การพัฒนาข้อเรียกร้อง และกลวิธีการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยทั้งในพื้นที่ทางกายภาพและในสื่อดิจิทัล
3. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นคนภายใต้ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย ทั้งในส่วนที่สนับสนุนและ
ในส่วนที่เห็นต่าง ซึ่งมีส่วนกำหนดศักยภาพและข้อจำกัดของขบวนการ
2.7 การนำไปใช้ประโยชน์ (ให้อธิบายวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ด้วย)
- ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์
2.8 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ในปีต่อไป)
- รัฐบาลรวมถึงสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาข้อค้นพบจากการวิจัยอย่างจริงจัง
เพื่อนำไปประกอบการกำหนดนโยบายและแนวทางในการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองใน
ปัจจุบัน
- ควรมีการวิจัยในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงของขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยเพิ่มเติม
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2. Activity summary
2.1 Backgrounds
On 16 July 2020 The Student Union of Thailand (SUT) made an announcement on its
Facebook page that the time for tolerance to arrest, impoverishment, and incorrect value
indoctrination which has lasted for more 80 years is over. There will be no more patient
waiting. It made an appointment of gathering on 18 July 2020 at 17:00 hrs. at the Democracy
Monument to uproot the dictatorship. The announcement ends with “do not let our children
endlessly demand for justice. Let’s finish it in our generation.” A day after, Free Youth
disseminated 3 demands though its Facebook page, including parliament dissolution, stop
harassing people, and drafting a new constitution. It also made the same announcement as
that of the SUT, which also ended with “let’s finish in our generation”.
The gathering of the SUT and Free Youth on 18 July 2020 at the Democracy Monument
was quite successful. Although there was a spread of COVID-19 and a ban on gathering under
the Emergency Decree, there were more than 2,000 participants, mostly students or youths.
It was the largest gathering since the 22 May 2014 coup. There were also vibrant comments
in social media especially Twitter where there were more than 600,000 uses of hatch tag
#let’sfinishitinourgeneration along with comments on 18 July 2020, making it a trend in Twitter
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of the day. It also led to gatherings under the hatch tag #let’sfinishitinourgeneration in Bangkok
and the provinces later for a few days.
Besides, the gathering on 18 July 2020 is a turning point of students or youths in
contemporary political crisis. This is because although there were protests of students across
the country in February and March, they were held inside educational institutes. There were
no clear or systematic demands either. The gathering then is the first students’ gathering held
outside educational institutes or to “take to the street” as constantly demanded in social
media. There was a synthesis of demands scattered in previous gatherings. Particularly, there
was a resolution that they will finish the mission in their generation and it was an inspiration
of many gatherings that followed. It is estimated that from July – December 2020, there were
385 political gatherings in 62 provinces by 112 groups, an unprecedented phenomenon in
Thai political history and a big change in Thai political landscape.
The student-led or youth-led protests in 2020, which is an important turning point in
Thai politics, should have at least four considerations. First, they are the return of students to
political arena after being absent for more than four decades. This is because after the uprising
of 14 October 1973 and ending with a massacre on 6 October 1976, students were no longer
the main actors in political gatherings. Whether it is the events of May 1992, where the main
character is the middle class or in the shirt-colored political conflict in the late 1997 to the
late 2007 decade where the main actors were middle-class and lower-middle class. Students
have the status of an alliance or as a symbol of the pure power that helped legitimize the
movement of the two shirts of color. And although students began to play their roles as
important political actors after the 22 May 2014 coup in the previous period, but they were
still scattered in small numbers and have not received widespread support from students in
educational institutes as well as the elderly in the “red shirts”.
The second is the organization and movement guidelines. This is because despite the
main group in organizing large gatherings whether Free Youth, United Front of Thammasat and
Demonstration, Free People, or the People's Party, but they are not as "leading organizations"
that were “organized” as the student movements in the 1970s, or "semi-organized" as the
People's Alliance for Democracy, the United Front of Democracy against Dictatorship, and the
PDRC during the color shirt politics. Meanwhile, there are many smaller groups, especially at
the university level, that both attend large gatherings organized by the main group and that
are held separately, both in Bangkok and in the provinces across the country. In addition, later
the main group such as the People's Party has adjusted the movement to be leaderless and
changed the name of the group to People, while more recent groups such as REDEM
emphasize "Equal masses" or "everyone is a leader" principles and guidelines, with the
participants or the "mass" to decide how each gathering will be. And at the gatherings, there
would be no oratory, no leaders, no officials. And there is no security guard; only the “mass”
takes care of each other.
Third is the use of social media. The student or youth movements formed in social
media first. This can be seen with sharp comments or criticisms of political issues on social
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media, especially on Twitter since 2019. The February and March 2020 school rallies were a
shift away from the “online world” to the "offline world" when students realized that the
movement in the "online world" alone is not enough to cause change. As a result, there were
movements both two "worlds" in tandem. It is not simply the use of “old media” such as
radio, television, and newspapers to support rallies as in previous eras. And since recent rallies
employed “leaderless” or “everyone is the leader” approach, social media were increasingly
used to communicate and collaborate, as is the case with REDEM, which uses TELEGRAM as
a primary channel for members to share their opinions and make decisions on how to hold
each gathering.
Fourth is the demands. This is because in the beginning, the demands were like those
of general political gatherings and not much different from other political gatherings before,
whether calling for the dissolution of the parliament, the resignation of the prime minister, or
amendments to the constitution. However, after the gathering of United Front of Thammasat
and Demonstration on 10 August 2020 at Thammasat University, Rangsit Center, in which 10
demands on the reform of the monarchy were read, these demands became part of the
movement that followed and were the main demand for a period of time, including being
the goal of the movement in the eyes of the opponent. These demands were considered
“piercing the ceiling” that have never been proposed by any political rally before.
The question then arises as to why students or youth, who were previously accused of
inactivity or indifferent to social and political issues, decided to rally in all regions, each of
which has a different history and specific issues. What did political, social, and economic
contexts and life conditions surround their decisions? What are the causes or motivations for
coming out to the movement? And how did they explain their involvement in the political
movement? At the same time, why did a number of previous generations join or support their
gathering? What is the common goal between them and this group of older people? And how
are they linked together, whether in the case of former mass, former leaders of the previous
movements, social activists, academics, civil society or political parties? In addition, how will
the organization of leaderless gatherings be implemented in practice? And how to drive
demands? Also, will the use of social media in the movement increase the opportunity and
capacity for gatherings or not, and how? And how much will it cause impact or change in the
physical world?
On the other hand, to what extent are their demanding responded by people in
society? This is particularly the case for previous generations whose worldviews, beliefs, values
and political ideology differed from theirs. Be it former activists, academics, politicians,
government officials, middle class or the general public. These include students or youth who
did not come out to join the movement. In addition, whether their demands were met or
not, whether from the Prime Minister, the parliament, and especially the monarchy? All of
these will determine whether student or youth movements will be able to perform “Let’s
finish it in our generation” as they aspired? These are questions that the research project will
examine carefully.
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2.2 Objectives of activities to promote and support research
1. Study contemporary Thai youth movements in terms of participant composition,
causes, motivations, context and surrounding factors.
2. Study the organizational arrangement, networking, demands, and the movement
strategies of the contemporary Thai youth movements both in physical space and in digital
media.
3. Study the relationship between generations in the contemporary Thai youth
movements both in the supporters and in the opponents.
2.3 Methods for promoting and supporting research activities
The research project primarily employed qualitative research, supplemented by
document research including media research. The details are as follows.
1. The interviews consisted of 110 people, divided into 34 people in the central region,
27 in the northern region, 22 in the northeastern region, and 27 in the southern and southern
border regions.
2. Participant observations consist of gatherings, both stationary and a moving and
rallies that use patrol vehicles such as car mobs, both in Bangkok and in the regions.
3. Social media analysis on the following issues; group identity making, network
buildings, supports for gatherings such as scheduling appointments, providing information on
rally preparations, fundraising, live broadcast, campaigns such as using hashtags.
4. Document research include information on the political, economic and social
contexts at both national and regional levels, previous contemporary political conflicts and
movements, and Thai student or youth movements at present.
2.4 Outcomes of research support and associated activities
The research project entitled “Let’s finish it in our generation.”: Thai youth
movements in contemporary socio-political contexts” was undertaken with the following
objectives: 1) to explore the current youth movement in terms of its members, causes,
incentives, contexts, and political environment, 2) to examine the movement’s organization
structure, network building, demand forming, and movement strategies both in physical and
digital spaces, and 3) to study relationships between different generations of those related to
the movement, be they supporters or opponents, using qualitative research methods
including in-depth interviews and focus groups with key and general informants and
participant observation of events in Bangkok and provinces, complemented by analysis of
relevant documents. The research was guided by the concept of “generation” assuming the
existence of different generations of people banding together with shared experiences and
political ideologies, who refuse to be under the “old ruling powers”. They expressed their
resistance through daily-life activities and political protests in both physical and virtual worlds.
Key findings are as follows. Most youth activists were born towards the end of Rama
IX’s reign, which was when popularity of the monarchy started facing challenges. This became
a condition for political conflicts since the BE 2540s. These youths became fully aware of the
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conflicts, which later became a mould shaping their political movement. The May 22, 2014
military coup was a push factor that turned these youths into main political actors because
political movements prior to that had collapsed. At first, only a few youths step out to do
political activism; then it was not in the mainstream interest of youths. It was not until the
junta government began invading their personal spaces that more youths began to express
themselves politically. This happened around the time the junta’s self-proclamation as a
moral guardian failed miserably; the youths were disappointed by the outcomes of their first
opportunity to vote; they were also dissatisfied with issues related to the monarchy. This was
when the sense of being of the same “generation” took shape among them.
Initially youths’ political expressions took place on social media but after the
Constitutional Court gave a verdict that dissolved Future Forward Party that also resulted in
the barring of key party leaders from politics, they began to move from the virtual world to
the physical world of school campuses both at high school and university campuses. This
later expanded to other public spaces especially after a wrongful detention of youths in the
incident in Rayong Province and the abduction of a Thai political activist in exile in Cambodia.
Youths’ political rallies off-campus began when two youth groups jointly hosted a
rally at the Victory Monument calling for an end to state harassments to people, parliament
dissolution and a new constitution. Another youth group later held a rally demanding a
monarchical reform. This new demand then created disagreements among youth groups. The
group proposing the new demand later retracted its involvement in the youth coalition which
had just been newly formed. It later formed a new group with the following demands: a
resignation of the prime minister, a new constitution, and the monarchical reform. These
demands were supported by certain political groups in provinces, and in some provinces local
demands and needed were also incorporated into the causes. These three demands still
stand until today.
The dissolution of the original youth coalition, smaller groups were formed that
focused on mobile and confrontational protests. One group stopped its political activities
after being fully suppressed while the remaining groups transformed their activism to include
a wide and diverse range of activities. Their key leaders later banded together to call for the
abolition of Article 112 while some smaller groups still focus on the monarchy.
In addition to the physical world, the virtual world is also a space for youth activism.
Youth protesters use it to show their political identity, to frame their movement activities, and
to express their activism in parallel with their activities in the physical world including
dissemination of news and information, engagement in debates, formation of demands,
responses to opposing views, announcement of events, and fundraising.
Youth movement activities have been supported widely from the public. In addition
to joining political events that the youths hosted, the general public has joined activities
initiated by former social and political activists through collaboration with academics and
intellectuals. Their activities have also been supported by politicians, especially those in the
opposition parties. They personally joined protests, supported the protests, visited and gave
moral support to protesters who had been charged and detained, used their political title to
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pose bail for legally charged protesters, and gave rally speeches. However, some politicians
opposed the youth protests. They hosted counter-protests, filed charges against youth
protesters, and organized meetings with officials to pressure them to use heavy-handedness
in legal cases involving youth protesters and supporters. However, in southern Thailand,
despite the absence of protests, there were groups opposing the youth movement’s
demands, especially the one on the monarchial reform because they regarded the monarchy
as deserving gratitude from the people. They also characterized the youth movement as filled
with aggression and violence despite these groups’ outward expression was masked with the
kind gesture of “seniors” with legitimate concerns for the well-being of the youths who they
regarded as their children.
As for the government, not only has it not considered any of the movement’s
demands, it has responded with the heavy-handedness of harsh measures. In addition to
obstructing and dispersing protests with excessive force, the government has bombarded
protesters with serious legal changes, not to mention the refusal to grant bail to several
protesters. The monarchy itself has expressed its appreciation to those who show deep their
loyalty in a confrontational manner amid the protests. Academic institutions have continued
to be a space to nurture loyal subjects and punish those students who dare to think otherwise.
However, although the movement has been under the leadership of youths in the
beginning, it has been officially renamed to signify the inclusion of all generations. Older
generations have become more active and steadily increased in number. These protesters of
different generations in a way have been united by their shared problems and grievances in
their lived experiences, discontent with injustice, and anger from having their rights and
freedom of political expression taken away. In another regard, they are unified by shared
beliefs and political ideologies. These two factors have blended people of different
generations into one political, economic, and social “generation”.
Even though some people of older generations who have disagreements with these
youths in some aspects, they do not turn their backs towards the youths’ demands because
they can still find consensus with the youth in other causes. Thus, the movement has not
been fully disrupted. So far, the movement has created a great deal of profound change in
the society. It is thus possible for the movement, which unites different generations to achieve
what they set out as a goal in their “generation”.
2.5 Successes and academic values
The research has contributed to the current understanding of Thailand’s youth
movement during this transitional period. Such understanding is needed to determine the
society’s goal, which is a mission of scholars in humanities and social sciences.
2.6 Target beneficiaries and research benefits
1. Understanding of the contemporary youth movement in Thailand in terms of its
context, political environment, members/supporters, causes, and incentives.
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2. Understanding of the youth movement’s organizational structure, development of
demands, and movement strategies in the physical and digital worlds.
3. Understanding of relationships between generations of those involved in the
movement including supporters and opponents, which determine the movement’s potential
and limitations.
2.7 Implications
None (as the moment)
2.8 Suggestions based on research support and associated activities (academic, policy,
and implicational suggestions for next year’s projects)
The government and relevant agencies should seriously consider the research findings
for future policy making in the process of solving Thailand’s current political conflicts.
There should be additional research aiming to examine specific aspects of the current
youth movement.

13

ก
บทคัดย่อ
โครงการวิจัย “ให้มันจบที่รุ่นเรา”: ขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยในแง่ขององค์ประกอบผู้เข้าร่วม มูลเหตุ แรงจูงใจ
บริบ ท และปัจ จัย แวดล้อม 2) ศึกษาการจัดรูปองค์กร การสร้างเครือข่าย ข้อเรียกร้อง และกลวิธ ีการ
เคลื่อนไหวของขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย ทั้งในพื้นที่ทางกายภาพและในสื่อดิจิทัล และ 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นคนภายใต้ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เสริมด้วยการวิจัย
สื่อทางสังคมและเอกสาร โดยอาศัยแนวคิดเรื่อง “รุ่น”เป็นกรอบแนวคิดเริ่มต้นในการวิจัย ซึ่งหมายถึงกลุ่มคน
หลายช่วงวัยที่เกาะเกี่ยวกันด้วยประสบการณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมือง
การวิจัยพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่เกิด ในช่วงเวลาที่ความนิยมในสถาบันกษัตริย์เริ่มถูกท้าทาย และเป็น
เงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา พวกเขามีโอกาสซึมซับรับรู้
ความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านี้ และเป็นเบ้าหลอมให้กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพวกเขาในเวลา
ต่อมา โดยรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นปัจจัยผลักดันให้พวกเขาแสดงบทบาทหลัก เนื่องจากกลุ่ม
การเมืองก่อนหน้าได้สลายตัวลง ขณะเดียวกันความเหลวแหลกของคณะรัฐประหารที่อวดอ้างศีลธรรมความดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความผิดหวังจากการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ประกอบกับความไม่พอใจใน เหตุการณ์ที่
เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถาบันกษัตริย์ พวกเขาจึงเริ่มแสดงออกทางการเมืองกันอย่างกว้างขวาง โดยในช่วงแรก
เกิดขึ้นในสื่อทางสังคม ทว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการ
เมืองของผู้บริหารพรรค พวกเขาได้ขยายพื้นที่การแสดงออกไปในโลกกายภาพ เริ่มจากในสถานศึกษา ก่อนจะ
ขยายออกไปสู่ด้านนอกในเวลาต่อมา โดยพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนการจัดรูปองค์กรและกลวิธีการเคลื่อนไหวมา
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อเรียกร้องหลักสามข้อ คือ การให้นายกรัฐมนตรีลาออก การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ
การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
นอกจากโลกกายภาพ กลุ่มเยาวชนยังเคลื่อนไหวในโลกเสมือนด้วย นับตั้งแต่การใช้เป็นช่องทางในการ
แจ้งอัตลักษณ์การเคลื่อนไหว การใช้เป็นกรอบปฏิบัติการเคลื่อนไหว และการใช้เป็นช่องทางการเคลื่อนไหว
ควบคู่ไปกับโลกกายภาพ ทั้งในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเป็นพื้นที่ถกเถียงหารือ การสร้างข้อเสนอ
และตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม การนัดหมาย รวมถึงการระดมทุน
การเคลื่อนไหวของเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากคนวัยสูงกว่า
จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนและร่วมการชุมนุมที่เยาวชนจัด หากแต่ยังจัดกิจกรรมหนุนเสริมเยาวชน
ด้วย ขณะที่พรรคฝ่ายค้านก็ให้การสนับสนุน เยาวชนเช่นกัน ฉะนั้น แม้รัฐ บาลและสถาบัน ที่เกี่ยวข้อ งไม่
ตอบสนองข้อเรียกร้องของเยาวชน หากแต่โต้กลับด้วยมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
มีกลุ่มเห็น ต่างซึ่ งเป็น คนช่ว งวัย สูงกว่า แต่การที่ขบวนการเยาวชนไทยประกอบด้ว ยคนหลายช่ว งวั ย ที่
ประสบการณ์ร่วมและอุดมการณ์ ทางการเมืองได้ร้อยรัด พวกเขาไว้เป็นคน “รุ่น” เดียวกัน ประกอบกับการ
เคลื่อนไหวของพวกเขาได้ก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง ก็มีโอกาส
และความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน “รุ่น” ของพวกเขา

ข
Abstract
A research project “‘Let’s finish it in our generation.’: Thai youth movements in
contemporary socio-political contexts” aims to 1) study contemporary Thai youth movements
in terms of participants, causes, motivations, contexts and factors, 2) study the organizations,
networks, demands, and strategies of the movements, physically and digitally, and 3) study
relationship between generations in the movements. It employs qualitative research methods
complemented with digital media and document studies. It draws on the notion of
“generation,” which means several age groups bound together by shared experiences and
political ideologies, as a preliminary framework.
The research found that youths were born in a period during which the monarchy’s
popularity was challenged, and it was a factor contributing to a political crisis starting from
mid 2000s. Youths witnessed this political crisis and it was a crucible for their political
movements later. The 22 May 2014 Coup is a factor pushing them to play a leading role
because previous political groups were dispersed. Meanwhile, the disgraces of the selfproclaimed righteous junta, and especially their disappointment from exercising their electoral
rights for the first time in conjunction with dissatisfaction in events related to the monarchy,
combined to render youths widely express their political concerns. Initially, they did it online.
But after the Constitutional Court ruled that the Future Forward Party disbanded and its
executives deprived of political rights, they extended the space of expression to a physical
world, starting in educational institutes before expanding to outside. They adjusted the
organizations and movement strategies continually under three demands, including the
resignation of the prime minister, drafting a new constitution, and reform of the monarchy.
Besides a physical world, the youth movements also took place in a virtual world.
Youths employed social media as a channel to inform movement identities, a frame for
movement operations, and a channel for movements along with the physical world. They
used social media in distributing information, discussion, making demands, countering the
opponents, making appointments, and raising funds.
The youth movements gained broad supports from society. This is particularly the case
for a large portion of the elderly who not only assisted and joined rallies held by the youths
but also held activities to support the youths. The opposition parties also supported the youth
movements. However, the government and the monarchy did not respond to the youths’
demands and instead countered with laws and judiciary. There were also the opponents most
of whom are the elderly.
Still, given that the Thai youth movements were composed of people of various age
groups bound together by shared experiences and political ideology as people of the same
“generation,” combined with the facts that they have created deep and wide impacts and
changes in Thai society, there is a chance and possibility that they may attain their goals in
their “generation.”
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บทนำ
ความสำคัญของปัญหา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ได้ประกาศผ่านเพจ
ของกลุ่มว่า เวลาของการอดทนต่อการจับกุม ความแร้นแค้น และการปลูกฝังค่านิยมที่ผิด ที่ดำเนินมากว่า 80
ปีได้จบสิ้นลงแล้ว จะไม่มีการทนรออีกต่อไป โดยนัดหมายให้ไปรวมตัวกันวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา
17.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อร่วมกันถอนรากเผด็จการที่หยั่งลึกอยู่ในสังคมและการเมืองไทยมา
ยาวนาน พร้อมกับลงท้ายในประกาศว่า “อย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องของลูกหลานเราที่ต้องมาเรียกร้องความ
ยุติธรรมไม่จบสิ้น ให้มันจบในรุ่นของเรา” (shorturl.at/swO19) ขณะที่ในวันต่อมากลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ
Free Youth ได้เผยแพร่ข้อเรียกร้อง 3 ข้อผ่านทางเพจของกลุ่ม ประกอบด้วย การยุบสภา การหยุดคุกคาม
ประชาชน และการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ พร้อมกับมีข้อความและนัดหมายการชุมนุมในวันเวลาและสถานที่
เดียวกันกับในประกาศของ สนท. รวมทั้งลงท้ายด้วยข้อความ “ให้มันจบในรุ่นของเรา” (shorturl.at/yHNOT)
เหมือนกัน
การนัดชุมนุมของ สนท. และ เยาวชนปลดแอก วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ค่อนข้างประสบความสำเร็จ เพราะแม้จะอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และมีคำสั่งห้าม
การชุมนุมตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 2,000 คน
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชน ซึ่งนับเป็นการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมมากสุดหลังจาก
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อีกทั้งยังมีการแสดงความเห็นในสื่อทางสังคมอย่างคึกคักในวันและคืนนั้น
โดยเฉพาะใน Twitter ซึ่งมีการใช้แฮชแท็ก “#ให้มันจบที่รุ่นเรา” ประกอบข้อความแสดงความเห็น กว่า
600,000 ครั้งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และส่งผลให้แฮชแท็กดังกล่าวติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศไทย
ในวันนั้น (https://voicetv.co.th/read/ROv-a-_ap) ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีการจัดการชุมนุมภายใต้แฮช
แท็ก “#ให้มันจบที่รุ่นเรา” ติดตามมาในเวลาไล่เลี่ยกันจำนวนหนึ่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
นอกจากนี้ การชุมนุมวัน ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชนภายใต้วิกฤตการเมืองร่วมสมัย เพราะแม้ก่อนหน้านี้
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมจะมีการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ แต่ก็ยังจำกัดอยู่
ภายในสถานศึกษาเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้มีการเสนอข้อเรียกร้องที่ชัดเจนหรือเป็นระบบ การชุมนุม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงเป็นการชุ มนุมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา
นอกสถานศึกษาเป็นครั้งแรกของการเคลื่อนไหวที่ก่อตัวขึ้นในช่วงต้นปี หรือเป็นการ “ลงถนน” ตามที่มีกระแส
เรียกร้องในสื่อทางสังคมกันมาเป็นระยะ รวมทั้งมีการประมวลหรือขมวดข้อเรียกร้องที่กระจัดกระจายอยู่ใน
การชุมนุมก่อนหน้าให้เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีการตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นภายใน
ช่วงอายุของพวกเขา และเป็นต้นธารให้กับการชุมนุมที่ติดตามมา ทั้งที่เป็นการชุมนุมใหญ่ และการชุมนุมย่อย
จำนวนมาก ประมาณการว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2563 มีการจัดการชุมนุมทางการเมื อง
385 ครั้งใน 62 จังหวัดโดยกลุ่มต่างๆ จำนวน 112 กลุ่ม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อ นใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองไทยครั้งใหญ่ (McCargo 2021: 11-12,
14)
การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำโดยนิสิตนักศึกษาหรื อว่าเยาวชนในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นจุด
เปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทยมีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย 4 ประการ ประการแรก การชุมนุมดังกล่าวเป็น
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การหวนคืนสู่สนามการเมืองของนิสิตนักศึกษาหลังจากห่างหายไปกว่าสี่ทศวรรษ ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังจากการ
ลุกฮือในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และปิดฉากลงด้วยการล้อมปราบในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 นิสิตนักศึกษา
ไม่ได้เป็นตัวแสดงหลักในเหตุการณ์ทางการเมืองอีก ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ซึ่งตัวแสดงหลัก
คือชนชั้นกลาง หรือในความขัดแย้งการเมืองเสื้อสีช่วงปลายทศวรรษ 2540 ถึงปลายทศวรรษ 2550 ที่ตัวแสดง
หลั กคือชนชั้นกลางกับ ชนชั้นกลางล่าง โดยนิส ิตนักศึกษามีสถานะเป็นแนวร่วมหรือพันธมิตร หรือเป็น
สัญลักษณ์ของพลังบริสุทธิ์ที่ช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับการชุมนุมเคลื่อนไหวของทั้งสองเสื้อสี และแม้นิสิต
นักศึกษาเริ่มแสดงบทบาทเป็นตัวแสดงทางการเมืองที่สำคัญหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ในช่วงก่อน
หน้านี้ ทว่ายังเกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจาย ในจำนวนไม่มาก และยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากนิสิตนักศึกษาใน
สถานศึกษาอย่างกว้างขวาง (ดู กนกรัตน์ 2564: 13; Kanokrat 2021: 2-3, 5 ประกอบ) รวมทั้งจากคนวัยสูง
กว่าในกลุ่ม “คนเสื้อแดง” (ดู Saowanee 2021 ประกอบ)
ประการที่สองคือการจัดรูปองค์กรและแนวทางการเคลื่อนไหว เพราะแม้จะมีกลุ่มหลักในการจัดการ
ชุมนุมใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนปลดแอก แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ประชาชนปลดแอก หรือ
คณะราษฎร แต่กลุ่มเหล่านี้ไม่ได้มีลักษณะเป็น “องค์กรนำ” ที่มีการ “จัดตั้ ง” เหมือนเช่นขบวนการนักศึกษา
ในทศวรรษ 2510 หรือมีลักษณะ “กึ่งจัดตั้ง” เช่น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แนวร่วมต่อต้านเผด็จ
การแห่งชาติ รวมถึง กปปส. ในช่วงการเมืองเสื้อสี ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มย่อยอีกจำนวนมากโดยเฉพาะในระดับ
มหาวิทยาลัยที่ทั้งเข้าร่วมการชุมนุ มใหญ่ที่จัดโดยกลุ่มหลักและที่แยกกันจัดควบคู่กันไป ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ต่อมากลุ่มหลัก เช่น คณะราษฎร ได้ปรับแนว
ทางการเคลื่อนไหวเป็นในลักษณะไร้แกนนำ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น ราษฎร ขณะที่กลุ่มที่เกิด ขึ้นล่าสุด
เช่น REDEM เน้นหลักการและแนวทาง “มวลชนเท่ากัน” หรือ “ทุกคนเป็นแกนนำ” โดยให้ผู้เข้าร่วมชุมนุม
หรือ “มวลชน” เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้การชุมนุมในแต่ละครั้งเป็นอย่างไร และในการชุมนุมจะไม่มีเวทีปราศรัย
ไม่มีแกนนำ ไม่มีเจ้าหน้าที่ และไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัย จะมีแต่ “มวลชน” ที่ดูแลกันและกัน1
ประการที่สามคือการใช้สื่อทางสังคม (Social Media) การเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ
ว่าเยาวชนในปัจจุบันก่อตัวขึ้นในสื่อทางสังคมก่อน ดังจะเห็นได้จากการแสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์
ประเด็นทางการเมืองในสื่อทางสังคมอย่างแหลมคมโดยเฉพาะใน Twitter ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา 2 ขณะที่
การชุมนุมในสถานศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2563 คือการขยับจาก “โลกออนไลน์” สู่ “โลก
ออฟไลน์ ” เมื่อตระหนั กว่าลำพั ง แต่ การเคลื ่ อนไหวใน “โลกออนไลน์ ” ไม่เพียงพอที่จ ะก่ อให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวใน “โลก” ทั้งสองใบควบคู่กันไป ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ “สื่อเก่า” เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนุนการชุมนุมเหมือนการชุมนุมในยุคก่อนหน้า (ดู กนกรัตน์ 2564: 64, 181-186
ประกอบ) และยิ่งการชุมนุมในระยะหลังเป็นแนวทาง “ไร้แกนนำ” หรือ “ทุกคนเป็นแกนนำ” ก็ยิ่งทำให้มีการ
1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพจ “เยาวชนปลดแอก Free YOUTH” ได้ประกาศเปิดตัวกลุ่ม “REDEM – ประชาชนสร้างตัว”
โดยอธิบายว่า REDEM ย่อมาจาก Restart Democracy พร้อมกับชี้แจงหลักการและแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ซึ่งมี
เนื้อหาบางส่วนดังนี้ “หากเราต้องการเอาชนะฝ่ายเผด็ จการ หากเราต้องการให้มันจบในรุ่นเราจริงๆ...ประชาชนจะต้องเชื่อ
ก่อนว่าเราทุกคนมีสิทธิและเสียงอย่างแท้จริง หากเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นในการต่อสู้เพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย เพื่อคนเท่ากัน
การเริ่มต้นด้วยการทำให้มวลชนสามารถตัดสินใจได้ว่าการต่อสู้ของมวลชนจะเป็นไปในลักษณะใด จึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะ
ทำให้มวลชนสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้โดยไม่ต้องรอการมีแกนนำหรือคณะใดคณะหนึ่ง แต่มวลชนทุกคนเสมอภาคกัน เป็น
มวลชนอย่างเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีแกนนำ ไม่มีการ์ด ไม่มี Staff ไม่มีรถเวทีที่จะรวมศูนย์ความสนใจ มีเพียงมวลชนที่จะดูแล
กันและกัน สามารถร่วมกันลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ด้วยการร่วมกันตัดสินใจ นี่อาจเป็นหนทางการต่อสู้ที่ยั่งยืนกว่า สร้างพลังให้กับ
มวลชน และสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง” (https://www.facebook.com/FreeYOUTHth/posts/462270188555377/)
2
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น #ขบวนเสด็จ #ปิดเกาะ (Penchan 2020: 3)
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ใช้สื่อทางสังคมในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกันมากยิ่งขึ้ น ดังกรณีกลุ่ม REDEM ที่อาศัย TELEGRAM
เป็นช่องทางหลักในการให้สมาชิกร่วมกันแสดงความเห็นและตัดสินใจในการชุมนุมแต่ละครั้งว่าจะเป็นใน
ลักษณะใด
ประการที่สี่คือข้อเรียกร้อง เพราะแม้ในช่วงแรกข้อเรียกร้องจะเป็นไปตามการชุมนุมทางการเมืองทั่วไป
และไม่แตกต่างจากการชุมนุมทางการเมืองอื่นก่อนหน้ามากนัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้มีการยุบสภา การ
ให้นายกรัฐมนตรีลาออก หรือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทว่าหลังจากการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และ
การชุมนุมในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีการอ่านข้อเรี ยกร้อง 10 ข้อ
เกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ส่งผลให้ข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นส่วนหนี่งของการชุมนุมเคลื่อนไหว
ที่ต่อเนื่องมา และเป็นข้อเรียกร้องหลักของการชุมนุมในช่วงเวลาหนึ่ง รวมถึงเป็นเป้าหมายของการชุมนุมของ
นิสิตนักศึกษาในสายตาของอีกฝ่าย ถือเป็นข้ อเรียกร้องที่ “ทะลุเพดาน” ซึ่งไม่เคยมีการชุมนุมทางการเมืองใด
เคยเสนอมาก่อน (ดู (Pongsapak 2020: 19-23 ประกอบ)
คำถามจึงเป็นว่าเหตุใดนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนซึ่งก่อนหน้านี้มักถูกปรามาสว่าเฉื่อยชาหรือ
ว่าไม่สนใจปัญหาสังคมและการเมืองจึงตัดสินใจออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างกว้างขวางทั่วทุก
ภูมิภาค ซึ่งแต่ละแห่งมีประวัติศาสตร์และประเด็นปัญหาจำเพาะแตกต่างกันออกไป บริบททางการเมืองรวมถึง
สังคม เศรษฐกิจ และสภาพชีวิตแบบใดที่แวดล้อมการตัดสินใจของพวกเขา อะไรคือมูลเหตุหรือแรงจูงใจใน
การออกมาชุมนุมเคลื่อนไหว และพวกเขาอธิบายการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของตนว่าอย่างไร
ขณะเดียวกันเหตุใดคนรุ่นก่อนหน้าจำนวนหนึ่งจึ งเข้าร่วมหรือสนับสนุนการชุมนุมของพวกเขา เป้าหมายร่วม
ระหว่างพวกเขากับคนวัยสูงกว่ากลุ่มนี้คืออะไร และมีการประสานเชื่อมโยงกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
อดีตมวลชน อดีตแกนนำกลุ่มเคลื่อนไหว นักกิจกรรมทางสังคม นักวิชาการ ภาคประชาสังคม หรือพรรค
การเมือง นอกจากนี้ การจัดการชุมนุมที่ไม่เน้นแกนนำจะดำเนินการในทางปฏิบัติอย่างไร และจะขับเคลื่อนข้อ
เรียกร้องในลักษณะใด ขณะที่การใช้สื่อทางสังคมในการเคลื่อนไหวจะเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการชุมนุมได้
หรือไม่อย่างไร และจะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงในโลกทางกายภาพได้มากน้อยเพียงใด
ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวเรียกร้องของพวกเขาได้รับการตอบสนองจากคนในสังคมมากน้ อย
เพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในคนรุ่นก่อนหน้าที่มีโลกทัศน์ ความเชื่อ ระบบคุณค่า และอุดมการณ์ทาง
การเมืองแตกต่างจากพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นอดีตกลุ่มเคลื่อนไหว นักวิชาการ นักการเมือง ข้าราชการ ชนชั้น
กลาง หรือประชาชนทั่วไป รวมถึงในส่วนของนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นเดียวกับพวกเขาที่ไม่ได้
ออกมาร่วมชุมนุมเคลื่อนไหว นอกจากนี้ ข้อเรียกร้องของพวกเขาได้รับการตอบสนองหรือไม่อย่างไร ไม่ว่าจะ
เป็นจากนายกรัฐมนตรี รัฐสภา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสถาบันกษัตริย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะมีส่วนกำหนดว่าการ
เคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนจะสามารถดำเนินการ “ให้มันจบที่รุ่นเรา” ตามที่ พวกเขาตั้ง
ปณิธานไว้ได้หรือไม่ เหล่านี้เป็นคำถามที่โครงการวิจัยจะทำการสำรวจตรวจสอบอย่างรอบคอบรัดกุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยในแง่ขององค์ประกอบผู้เข้าร่วม มูลเหตุ แรงจูงใจ บริบท และ
ปัจจัยแวดล้อม
2. ศึกษาการจัดรูปองค์กร การสร้างเครือข่าย การพัฒนาข้อเรียกร้อง และกลวิธีการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยทั้งในพื้นที่ทางกายภาพและในสื่อดิจิทัล
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3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นคนภายใต้ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย ทั้งในส่วนที่สนับสนุนและ
ในส่วนที่เห็นต่าง
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี
1. มานุษยวิทยาว่าด้วยรุ่นคน
รุ่นคน (Generation) เป็นมโนทัศน์สำคัญในทางมานุษยวิทยา เพราะแม้ รุ่นคนจะไม่เคยอยู่ “เวทีกลาง”
ของงานชาติพันธุ์วรรณาหรือทฤษฎีทางมานุษยวิทยา แต่ มโนทัศน์นี้ก็ถูกใช้โดยนักมานุษยวิทยาในการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชี้ให้เห็นความแตกต่างในหมู่สมาชิกของสังคม รวมถึงสำรวจวิธีที่ผู้คนจั ดรูป
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เส้นทางชีวิต และระเบียบสังคมและศีลธรรมมาอย่างต่อเนื่อง (Lamb 2015: 853854) โดยในบทความ “Generation in Anthropology” Lamb (2015) ได้ประมวลและจำแนกการศึกษารุ่น
คนในเชิงมานุษยวิทยาเป็น 4 หัวข้อด้วยกัน คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบศีลธรรมครอบครัวและการ
ดูแลคนชรา องค์กรทางสังคมเหนือครอบครัวขึ้นไป และรูปแบบของอัตลักษณ์และความไม่เท่าเทียม
ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Lamb เสนอว่ารุ่นคนถูกมองในฐานะเลนส์ในการทำความเข้าใจ
และจิน ตนาการการเปลี่ย นแปลงทางสั งคม มีจุดเริ่มต้น มาตั้ งแต่ August Comte ที่จัดวางแรงขั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมไว้ในคนรุ่นเยาว์ เขาเสนอว่าคนหนุ่มสาวมีสัญชาติญาณนวัตกรรม ทว่าการเพิ่มขึ้นของ
อายุขัยจะชะลอจังหวะของความก้าวหน้าทางสังคม เพราะว่าอิทธิพลเชิงอนุรักษ์นิยมของคนรุ่นแก่กว่าจะ
ปฏิบัติการในช่วงเวลาที่นานขึ้น (Lamb 2015: 853) ขณะที่ต่อมา Karl Mannheim เสนอว่าการเปลี่ยนรูป
ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นผ่านการอุบัติของคนรุ่นใหม่ เพราะขณะที่คนรุ่นใหม่แต่ละรุ่นมี “สัมผัสสดใหม่” กับมรดก
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ตกทอดมา พวกเขาก็ปรับเปลี่ยนมันด้วยในเวลาเดียวกัน (เพิ่งอ้าง: 853) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือ Pierre Bourdieu ที่ชี้ให้เห็นว่า Habitus ของคนต่างรุ่นมักจะขัดแย้งกัน เนื่องจากถูกสร้างขึ้น
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ดังที่ว่า “นี่คือทำไมความขัดแย้งระหว่างรุ่นคนจึงไม่ได้มาจากอายุที่แยกโดย
คุณลักษณะตามธรรมชาติ หากแต่มาจาก habitus ที่ถูกผลิตโดยวิถีของรุ่นคนที่ต่างกัน กล่าวคือ ภายใต้สภาวะ
ของการดำรงอยู่ ซึ่งมีการปลูกฝังนิยามของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เป็นไปได้ และสิ่งที่น่าจะเป็น ได้ส่งผลให้คน
กลุ่มหนึ่งเห็นว่าปฏิบัติการหรือความปรารถนาบางอย่างแลดูเป็นธรรมชาติหรือสมเหตุสมผล ซึ่งสำหรับคนอีก
กลุ่มเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคิดได้หรือว่าฉาวโฉ่” (Bourdieu อ้างใน เพิ่งอ้าง: 853)
Lamb ได้ ย กตั ว อย่ า งนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาจำนวนหนึ ่ ง ซึ ่ ง อาศั ย มโนทั ศ น์ ร ุ ่ น คนในการศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น Fortes อาศัย “ตัวแบบรุ่นคน” เป็นจินตภาพในการแสดงความต่อเนื่องและความ
ไม่ต่อเนื่องในชีวิ ตทางวัฒนธรรมและสังคมของชุมชนผ่านช่ว งเวลา เขาเสนอว่าสังคมได้ส่งต่อมรดกทาง
วัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นไปยังบุคคลผ่านทางครอบครัว (Lamb 2015: 853) นอกจากนี้ นัก
มานุษยวิทยาหลายคน เช่น Cole, Durham และ LiPuma ได้แสดงให้เห็นว่ารุ่นคนคือแหล่งสำคัญในการทำ
เข้าใจกระบวนการทางสังคมจำเพาะเกี่ยวกับความสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์ (เพิ่งอ้าง: 853-4) Lamb กล่าว
เพิ่มเติมว่าเพราะความที่เยาวชนมีความโดดเด่นในประเด็นที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมถูกจินตนาการ
อย่างไร จึงไม่น่าประหลาดใจว่ าเหตุใดเยาวชนจึงเป็นจุดรวมความสนใจของงานศึกษาเชิงมานุษยวิทยาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุ่นคนยิ่งกว่าคนกลุ่มอายุอื่น (เพิ่งอ้าง: 854)
ในหัวข้อสายสัมพันธ์เชิงเครือญาติระหว่างรุ่น Lamb ได้ยกงานของตนในอินเดียและงานของนัก
มานุษยวิทยาคนอื่น เช่น Ikels, Sokolovsky, Alber, Simic ชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างรุ่น
มีลักษณะขึ้นต่อกัน เป็นหนี้ต่อกัน และต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ซึ่งดำรงอยู่ชั่วชีวิตหรือกระทั่งหลังเสียชีวิต
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และไม่ได้มีนัยเฉพาะในช่วงวัยหรือครอบครัว หากแต่มีผลต่อวิวาทะเกี่ยวกับสภาพทางสังคม ศีลธรร ม และ
การเมืองของสังคมและชาติ โดยในสังคมกำลังพัฒนาขนาดเล็ก ความสัมพันธ์เชิงครอบครัวระหว่างรุ่นดูจะมี
ลักษณะพึ่งพากันและกันมากกว่าในสังคมทุนนิยมหลังอุตาหกรรม แม้จะมีข้อยกเว้นก็ตาม (Lamb 2015:
854-855)
ส่วนหัวข้อรุ่นคนในฐานะหลักในการจัดโครงสร้างสังคม Lamb ชี้ว่านักมานุษยวิทยาได้สำรวจวิธีที่
กลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมใช้มโนทัศน์รุ่นคนในการจัดรูปความสัมพันธ์ทางสังคมเหนือครอบครัวขึ้นไป ตัว
แบบรุ่นคนถูกปรับขยายเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับการควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคมในสังคมโดยรวม ในบาง
สังคม ระเบียบเชิงรุ่นคนทางสังคมมีลักษณะเป็นทางการและประณีตมาก มีพิธีกรรม เครื่องแต่งกาย การพูด
ภารกิจเฉพาะด้าน และที่ตั้งบ้านเรือน จำแนกคนรุ่นหนึ่งออกจากอีกรุ่น อย่างไรก็ดี รุ่นคนกับวัยมีความต่างกัน
รุ่นคนก่อเกิดจากครอบครัว ส่วนวัยเกี่ยวข้องกับการผ่านช่วงเวลา และในบางสถานการณ์ก็ขัดกัน เช่น ในบาง
สังคมผู้ชายไม่สามารถบรรลุความเป็นเอกเทศทางศาลได้จนกว่าบิดาจะเสียชีวิตแม้เขาจะมีอายุมากแล้วก็ตาม
(Lamb 2015: 855)
หัวข้อสุดท้ายเป็นการศึกษารุ่นคนในฐานะรูปแบบของอัตลักษณ์ที่แตกต่าง ซึ่งสามารถใช้ในการศึกษา
มุมมอง ประสบการณ์ และตำแหน่งของความไม่เท่าเทียมที่ หลากหลายและขับเคี่ยวกันที่ก่อให้เกิดสังคมหรือ
วัฒนธรรมขึ้นมา เพราะรุ่นคนในความหมายนี้ไปตัดกับแกนความแตกต่างอื่นในสังคม เช่น ชนชั้น เชื้อชาติ เพศ
สภาวะ ความสามารถ และวัย Lamb ยกตัวอย่างงานของ Ortner ที่พิจารณารุ่นคนในฐานะคุณลักษณะของ
ระบบเกียรติยศที่แตกต่าง เป็นการสำรวจว่ารุ่นคนตัดกับหลักการ เช่น เพศสภาวะ ชนชั้น และชาติกำเนิด ใน
สังคมต่างๆ อย่างไร รวมถึงงานของ Comaroffs ที่พิจารณารุ่นคนในฐานะหนึ่งในโวหารหลักที่เยาวชนใน
แอฟริกาใต้ยุคหลังอาณานิคมใช้ในการวางกรอบอัตลักษณ์และที่ทางในโลกของพวกเขา (Lamb 2015: 855)
นอกจากบทความของ Lamb บทนำหรื อ บทบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ Generations in Africa:
Connections and Conflicts ซึ ่ ง เขี ย นโดย Reynolds Whyte, Alber และ van der Geest ได้ ป ระมวล
การศึกษารุ่นคนในทางมานุษยวิทยาไว้เช่นกัน พวกเขาเสนอว่ารุ่นคนเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลัง
ที่สุดสำหรับการศึกษาสังคม เพราะมันบ่งถึงความสัมพันธ์ในห้วงเวลา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ ความตรง
ข้าม และบ่อยครั้งก็เป็นความขัดแย้ง (Reynolds Whyte et.al. 2008: 1) รุ่นคนสามารถพิจารณาได้ทั้งในเชิง
ตั้งรับและในเชิงรุก เพราะสมาชิกของรุ่นคนไม่ได้ยอมจำนนต่อตำแหน่งทางวัฒนธรรมและสังคมของพวกเขา
หากแต่ได้ใช้ตำแหน่งนั้นในการก่อให้เกิดความคิดและปฏิบัติการใหม่ รวมถึงแสวงหาผลประโยชน์ของพวกเขา
ภายในสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่พวกเขาดำรงอยู่ (เพิ่งอ้าง: 3)
Reynolds Whyte และคณะชี้ให้เห็นมโนทัศน์รุ่นคน 3 มโนทัศน์ ซึ่ง มีความคล้ายคลึงกับในบทความ
ของ Lamb มโนทั ศ น์ แ รกคื อ ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง วงศาวิ ท ยาของเครื อ ญาติ ซึ ่ ง มี ก ารใช้ ก ว้ า งขวางสุ ด ใน
มานุษยวิทยาแอฟริกา โดยนักมานุษยวิทยาที่ใช้มโนทัศน์นี้มักจะดูที่ข้อต่อและความต่อเนื่อง ทว่าด้วยความที่
การสืบทอดและปริมณฑลการเมืองและศาลมีผลประโยขน์เกี่ยวข้อง จึงมีความขัดแย้งแฝงฝังอยู่ในประเด็น
เหล่านี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างรุ่นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร หรือความขัดแย้งภายในรุ่น
เหนือสิทธิในการสืบทอดตำแหน่งหรือทรัพย์สิน (Reynolds Whyte et.al. 2008: 4) โดยบทความในหนังสือ
ได้ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพที่สำคัญสุดของความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นคนคือการต่างตอบแทน ห่วงโซ่ของการพึ่งพากัน
และกัน (เพิ่งอ้าง: 6) รวมถึงมีสนธิสัญญาระหว่างรุ่นซึ่งเป็นเสมือนข้อบังคับทางศีลธรรม (เพิ่งอ้าง: 7) ทว่าอีก
ด้านของการต่างตอบแทนเชิงรุ่นคนคือความขัดแย้งรวมถึงความรู้สึกกำกวมที่มีต่อกัน (เพิ่งอ้าง: 8)
มโนทัศน์ที่สองซึ่งเหลื่อมซ้อนกับมโนทัศน์แรกคือรุ่นคนในฐานะหลักในการจัดโครงสร้างสังคมซึ่งอยู่
เหนือข้อต่อเฉพาะของเครือญาติ ในแง่นี้รุ่นคนคล้ายคลึงกับวัย รุ่นคนเป็นศัพท์เชิงสัมพัทธ์ที่โยงกับการผลิตซ้ำ
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เชิงครอบครัว แต่อาจขยายความให้หมายถึงผู้อาวุโสและผู้เยาว์ในสังคมโดยรวม หนังสือของ Heinrich
Schurtz สามารถนับเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจทางมานุษยวิทยาในวัยและรุ่นคน เขาสนใจในศักยภาพเชิง
จัดโครงสร้างของชุดวัยในฐานะสถาบันทางการ และในนัยทางการเมืองของสถานภาพที่วางอยู่บนวัย ขณะที่
Fortes และ Eisenstadt เดินตามความพยายามของ Schurtz ที่จะสถาปนาวัยและรุ่นคนในฐานะมโนทัศน์ที่
จัดโครงสร้างสังคมทั่วโลก (Reynolds Whyte et.al. 2008: 5)
มโนทัศน์ที่สามคือรุ่นคนเชิงประวัติศาสตร์หรือรุ่นคนในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น (Cohort) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น
เป็นระบบโดย Mannheim ซึ่งศึกษา “ทำเล” (Location) ของเพื่อนร่วมรุ่นภายในประวัติศาสตร์ เขาเสนอว่า
คนที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันแบ่งปันประสบการณ์ ศักยภาพ และชะตากรรมร่วม คนรุ่นใหม่แต่ละรุ่นมี “สัมผัส
สดใหม่” กับมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาบนฐานของทำเลทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน โด ยภายใน
เพื่อนร่วมรุ่นจะมี “หน่วยรุ่นคน” (Generation Unit) ที่เป็นประเภทย่อยที่เผชิญประสบการณ์ร่วมด้วยวิธี
เฉพาะต่างกันออกไป ฉะนั้น การวิเคราะห์รุ่นคนเชิงประวัติศาสตร์จึงแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างไม่สม่ำเสมออย่างไร เนื่องจากความแตกต่างและความขั ดแย้งมีอยู่ทั้งภายในรุ่นคนและระหว่างรุ่นคน
(Reynolds Whyte et.al. 2008: 5-6)
มโนทัศน์รุ่นคนเชิงประวัติศาสตร์ของ Mannheim ถูกใช้ในการสำรวจความตรงข้ามกันเหล่านี้ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับเยาวชน (Reynolds Whyte et.al. 2008: 9) โดยขณะที่คนอายุมากบ่นหรือแสดงความไม่
พอใจในฐานะที่เป็นการต่อสู้ดิ้นรนเหนือการเคารพและชื่อเสียง (เพิ่งอ้าง: 10) คนรุ่นเยาว์ได้เริ่มต้นใหม่ ซึ่ง
หมายถึงการแตกหักอย่างถึงรากกับอดีต รวมถึงเพิกเฉยและทำให้ความทรงจำของคนอาวุโสเงียบงัน (เพิ่งอ้าง:
12) บทความในหนังสือศึกษาคนรุ่นเยาว์ โดยเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับคนรุ่นอาวุโสกว่าในบริบท
การเมืองชาติ เน้นย้ำวิภาษวิธีของการพึ่งพาและความเป็นเอกเทศ รวมถึงวิธีที่กระแสโลกของทรัพยากร วาท
กรรม และรู ป แบบทางวั ฒ นธรรม ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรุ ่ น คน (เพิ ่ ง อ้ า ง : 13) เช่ น
Bellagamba เปรียบเทียบคนรุ่นเยาว์ สองรุ่นที่เผชิญกับคนวัยสูงกว่าในการขับเคี่ยวเพื่ออำนาจในประเทศ
แกมเบีย เขาเสนอว่าเยาวชนมีความปีติกับรัฐประหาร 1994 เพราะเห็นความหวังในการไถ่บาปจากความสิ้น
หวังและคอรัปชันของคนวัยสูงกว่าที่ปกครองประเทศอยู่ ซึ่งเป็นพวกที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและประชาธิปไตยสมัย
เป็นคนรุ่นเยาว์ ทว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้เมื่อมาปกครองประเทศในวัยที่มากขึ้น
จึงสูญเสียความเคารพนับถือจากคนรุ่นหลังเหล่านี้ (เพิ่งอ้าง: 15) ขณะที่บทความบางชิ้นบรรยายสถานการณ์ที่
ลูกพบว่าพ่อแม่มีคุณธรรมบกพร่อง พวกเขาวิจารณ์ความบกพร่องทางศีลธรรมของรุ่นคนแก่กว่า (เพิ่งอ้าง: 17)
ซึ่งบางกรณีคนรุ่นนี้ก็ขาดปัญญาในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง (เพิ่งอ้าง: 18)
การประมวลจากงานทั้งสองชิ้นพบว่าการศึกษารุ่นคนในทางมานุษยวิทยาให้ความสำคัญกับประเด็น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นหลัก เพราะแม้สังคมจะมีสถาบัน กลไก และวิธีการสร้างความสืบเนื่อง แต่ก็แฝง
ไว้ด้วยความขัดแย้งแตกหักในเวลาเดียวกัน เพราะ “ทำเล” ในประวัติศาสตร์ และ Habitus ของคนแต่ละรุ่นที่
แตกต่างกัน ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรุ่นคน หากแต่ยังก่อให้เกิดความความขัดแย้งภายใน
รุ่นคนเดียวกันด้วย ขณะเดียวกันความแตกต่างดังกล่าวนี้ได้ตัดกับแกนหรือว่าอัตลักษณ์อื่นในสังคม อาทิ ชน
ชั้น เชื้อชาติ กำเนิด และเพศสภาวะ ทั้งภายในคนรุ่นเดียวกันและข้ามหรือหลากหลายรุ่น ส่งผลให้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านรุ่นคนมีความซับซ้อนเชื่อมโยงอย่างมาก ไม่สามารถพิจารณาเฉพาะประเด็น ของรุ่น
คนเพียงอย่างเดียวหรือแยกมาต่างหากได้ รวมถึงไม่สามารถศึกษาเฉพาะคนวัยเยาว์โดยตัดขาดจากคนวัยอื่นได้
เพราะความที่แกนหรืออัตลักษณ์เหล่านี้ตัดข้ามหลายช่วงวัย แม้จะมีนัยเป็นพิเศษในคนวัยเยาว์ก็ตาม ซึ่ง
โครงการวิจัยจะอาศัยข้อเสนอนี้เป็นแนวทางในการศึกษาขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยที่ไม่ได้มีเฉพาะคนรุ่น
เยาว์
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อย่างไรก็ดี แม้งานศึกษารุ่นคนในทางมานุษยวิทยาโดยเฉพาะในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จะสามารถอาศัยเป็นแนวทางในการศึกษาขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงทั้งในเชิง
ประเด็นและช่วงวัย แต่ก็มีข้อจำกัดในแง่ของการวิเคราะห์กลไก เงื่อนไข และกระบวนการที่ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง เพราะแม้แนวคิด Habitus ของ Bourdieu จะชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากรุ่นคนที่
แตกต่างกันได้อย่างไร แต่โดยพื้นฐานแล้วแนวคิด Habitus ถูกคิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการอธิบายว่าบุคคลจารึ ก
คุณค่า ระเบียบ กฎเกณฑ์ ไว้ในตัวผ่านกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาของสถาบันทางสังคมอย่างไร แม้จะ
เปิดช่องให้มีการ “ด้น” ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็ตาม อีกทั้งเมื่อพิจารณาร่วมกับแนวคิดอื่นของเขา ไม่ว่า
จะเป็นทุน (Capital) สนาม (Field) หรือการตระหนักพลาด (Misrecognition) (ดู Bourdieu 1977: 78-87,
171-183; 1984: 169-174, 226-229, Part III) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าชนชั้นนายทุนธำรงการกดขี่ขูดรีดหรือว่า
รักษาความแตกต่างระหว่างชนชั้นไว้อย่างไร ก็จะเห็นได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่ชี้ให้เห็นการสร้างความสืบเนื่อง
มากกว่าความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ Habitus ก่อตัวขึ้นในระดับจิตไร้สำนึก จึงไม่สามารถพิจารณาเจตจำนง
ของบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดหรืออยู่ในตำแหน่งใดในกระบวนการขูดรีดครอบงำ จำเป็นจะต้องอาศัย
แนวคิดอื่นเสริมให้เห็นในส่วนนี้
แนวคิดสภาวะนำ (Hegemony) ของ Antonio Gramsci สามารถชี้ให้เห็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นอย่างมี
สำนึกหรือภายใต้เจตจำนงของบุคคลหรือกลุ่มในบริบทของการต่อสู้ทางชนชั้นได้ เพราะแนวคิดนี้ถูกเสนอ
ขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นว่านายทุนหรือว่าชนชั้นปกครองสามารถสถาปนาและรักษาสภาวะนำทางการเมือง ปัญญา
และศีลธรรมเหนือชนชั้นอื่นอย่างไร ด้วยการหว่านล้อมให้ชนชั้นอื่นเชื่อว่าพวกเขาสามารถปกป้องผลประโยชน์
ของชนชั้นอื่นได้ดีที่สุด และการปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นพวกเขาก็เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชน
ชั้นอื่นในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ แนวคิดนี้ยังชี้ให้เห็นต่อไปอีกว่าชนชั้นอื่นโดยเฉพาะชนชั้นแรงงานหรือชนชั้น
ล่างสามารถจะปลดแอกตัวเองออกจากการหว่านล้อมครอบงำของชนชั้นปกครองหรือนายทุนได้ด้วยการให้
ปัญญาชน (Intellectual) ของพวกตนสร้างสภาวะนำทางเลือก (Alternative Hegemony) หรือสภาวะนำโต้
กลับ (Counter Hegemony) ขึ้นมาแข่งขันช่วงชิง หรือทำสงครามยึดกุมความคิด (War of Position) กลุ่ม
ก้อนประวัติศาสตร์ (Historical Bloc) ในอาณาบริเวณที่เรียกว่าสังคมประชา (Civil Society) (ดู Gramsci
1971: 3-23, 238-239, 245-246)
อย่างไรก็ดี Laclau และ Mouffe ชี้ให้เห็นว่าแม้แนวคิดของ Gramsci มีความสมบูรณ์กว่ าแนวคิด
มาร์กซิสม์ที่ตอบสนองต่อวิกฤติที่มีมาก่อนหน้า เช่น แนวคิดกลุ่มก้อนประวัติศาสตร์ช่วยให้แนวคิดสภาวะนำ
ของ Lenin บรรจบกับแนวคิดกลุ่มก้อนของ Sorel หรือมโนทัศน์สงครามยึดกุมความคิดของเขารอบคอบกว่า
ที่เสนอโดย Sorel และมโนทัศน์สภาวะนำของเขากว้างกว่าของ Lenin เพราะมีด้านศีลธรรมและปัญญาด้วย
ไม่ได้มีเฉพาะด้านการเมือง (ดู Laclau and Mouffe 2001: 7-46) แต่มีข้อจำกัดที่เสนอว่าพื้นที่การเมืองเดี่ยว
เป็นกรอบจำเป็นสำหรับการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ หรือการเสนอว่าทุกการก่อตัวทางสังคมจัดโครงสร้างรอบ
ศูนย์การนำเดี่ยว หรือองค์ประธานการนำต้องถูกสร้างขึ้นบนระนาบของชนชั้นรากฐาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถพูด
ถึงการการต่อสู้ทางประชาธิปไตยในพื้นที่การเมืองที่เป็นพหุลักษณ์ (ดู เพิ่งอ้าง: 137-138) รวมถึงการปฏิวัติ
ประชาธิปไตย การต่อต้าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “ประชาธิปไตยสุดขั้ว” ในฐานะที่เป็น “ทางเลือกสำหรับ
ซ้ายใหม่” (ดู เพิ่งอ้าง: 149-193)
ขณะเดียวกัน Scott (1985) ได้วิจารณ์แนวคิดสภาวะนำของ Gramsci ผ่านงานศึกษาเชิงชาติพันธุ์
วรรณาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย โดยเขาเสนอว่าชาวนาจนไม่ได้ยินยอมอยู่ภายใต้การนำของ
ชาวนารวยตามที่เห็น พวกเขาตระหนักถึงการกดขี่ครอบงำและการสร้างสภาวะนำของชาวนารวยผ่านสิ่งที่พวก
เขาประสบ แต่จำเป็นต้องแสร้งโง่หรือยอมจำนนเพื่อความอยู่รอด เพราะในความสัมพันธ์ทางชนชั้นที่มีลักษณะ
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กดขี่ครอบงำ การต่อต้านโครงสร้างอำนาจอย่างเปิดเผยมีต้นทุนสูงและมีโอกาสสำเร็จน้อย การแปรโครงสร้าง
อำนาจที่กดขี่ครอบงำให้อยู่ในรูปของบุคคลเช่นเจ้าของที่นาเปิดโอกาสให้ชาวนาจนสามารถท้าทายได้มากกว่า
ไม่ต้องวางแผนหรือประสานงาน และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ไม่ว่าจะโดยการซุบซิบนินทา อู้งาน ลักเล็กขโมย
น้อย หรือก่อวินาศกรรม ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงกันได้ ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและ
กฎหมายได้ นอกจากนี้ เขาเสนอว่าสภาวะการนำมีความขัดกันในตัว เปิดโอกาสให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือท้า
ทายโดยตัวเอง และชาวนาจนสามารถแทรกตัวเข้าไปฉวยใช้สภาวะการนำเพื่อประโยชน์ของตนเองได้
โครงการวิจัยอาศัยแนวคิดข้างต้นในการศึกษาขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยในกรอบของความ
ขัดแย้งระหว่างรุ่น โดยรุ่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกลุ่มคนช่วงวัยใดช่วงวัยหนึ่ง หากแต่ในด้านหนึ่งหมายถึงกลุ่มคน
หลายช่วงวัยที่เกาะเกี่ยวกันด้วยประสบการณ์ร่วมข้ามชนชั้นและอัตลักษณ์ทางสังคมอื่น และในอีกด้าน
หมายถึงกลุ่มก้อนประวัติศาสตร์ที่เกาะเกี่ยวกันด้วยสภาวะนำที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาชนในสงครามยึดกุม
ความคิดจิตใจในสังคมประชา โดยเน้นในส่วนของสภาวะนำทางเลือกหรือสภาวะนำโต้กลับ ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ที่ชนชั้นอื่นตระหนักในการหว่านล้อมกล่อมเกลาหรือสภาวะนำของชนชั้นปกครองผ่านสิ่งที่พวกเขาประสบ
พวกเขาจึงตั้งคำถาม และไม่ยินยอมพร้อมใจอยู่ภายใต้สภาวะการนำของชนชั้นปกครองต่อไป โดยแสดงออก
ผ่านทั้งการต่อต้านในชีวิตประจำวันและการเรียกร้องประชาธิปไตย โดยเฉพาะในรูปของการชุมนุมเคลื่อนไหว
ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
2. การเคลื่อนไหวของคนรุ่นเยาว์
การเคลื่อนไหวของคนรุ่นเยาว์หรือขบวนการเยาวชน (Youth Movement) เป็นปรากฏการณ์ ที่
เกิดขึ้นทั่วโลก มีพัฒนาการมาตามลำดับตามความจำเพาะของแต่ละประเทศ ภูมิภาค หรือทวีป เช่น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษ 1940 การเคลื่อนไหวของเยาวชนมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่คนรุ่นผู้ใหญ่
เป็นผู้ริเริ่มและบริหารจัดการ มักโยงกับระบบโรงเรียน โดยมีเยาวชนเป็นผู้เข้าร่วมและรับผลประโยชน์จาก
กิจกรรมนั้นๆ การเคลื่อนไหวของเยาวชนอเมริกันในช่วงนี้จึงมีลักษณะเป็นกิจกรรม “บริการเยาวชน” (Youth
Services) ในด้านต่างๆ เป็นหลัก ต่อมาจึงเริ่มมีกิจกรรมที่ริเริ่มโดยเยาวชนและมีเยาวชนเป็นกำลังหลั ก
(Roberts 2015) โดยปัจจุบันเยาวชนอเมริกันมีส่วนร่วมหรือเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในสองลักษณะ
ลักษณะแรกเป็นการเคลื่อนไหวผ่านองค์กร ซึ่งเป็นการรวมตัว จัดกลุ่ม และมีการจัดระเบียบที่ชัดเจน มัก
ตอบสนองเป้าหมายที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนและการรณรงค์ในระยะยาว เช่น การเรียกร้องสิทธิทางเพศ และ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนการเคลื่อนไหวอีกลักษณะคือการเคลื่อนไหวแบบไม่ผ่านองค์กร มีลักษณะไม่เป็น
ทางการ เป็นการขับเคลื่อนประเด็นที่ตนสนใจเป็นรายประเด็นไป โดยเยาวชนอเมริกันที่ทำกิจกรรมทางสังคม
และการเมืองมักใช้แนวทางการเคลื่ อนไหวแบบไม่เป็น องค์กรมากกว่าแบบที่เป็น องค์กร คำว่า Youth
Movement จึงหมายถึงทั้ง “การเคลื่อนไหว” และ “ขบวนการ (เคลื่อนไหว)” ที่เยาวชนเป็นกลุ่มขับเคลื่อน
หลัก ไม่ว่าจะมีรูปแบบเป็นองค์กรหรือไม่ก็ตาม (Elliott and Earl 2018)
ส่วนในทวีปยุโรป การเคลื่อนไหวของเยาวชนเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายองค์กรมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ดัง
กรณีกลุ่ม Young Turks ในประเทศตุรกี กลุ่ม Young Europe รวมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในเยอรมันนีที่
รวมตัวกันต่อสู้กับการโต้กลับของกลุ่มนิยมเจ้าที่เกิดขึ้นหลังความพ่ายแพ้ของนโปเลียน การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของเยาวชนเหล่านี้ให้ความสำคัญกับความเป็นกลุ่มก้อนของช่ว งวัยหนุ่ มสาว ถึงขนาดมีคำว่า
“Youth” อยู่ในชื่อกลุ่ม และมีการจัดระเบียบคล้ายองค์กร อีกทั้งในบางกรณีแฝงมิติของความขัดแย้งระหว่าง
รุ่นอยู่ด้วย คือระหว่าง กลุ่มคนรุ่นใหม่ กับ กลุ่มอำนาจเก่า นอกจากนี้ เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรป
เช่น การขึ้นสู่อำนาจของนาซี และสงครามโลกครั้งที่ 2 มีส่วนสำคัญในฐานะเป็นแรงขับให้เกิดขบวนการ
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เคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนในยุโรป (Reulecke 2001)การเคลื่อนไหวของเยาวชนในประเทศแถบ
ละตินอเมริกามีลักษณะเฉพาะต่างออกไป เพราะเยาวชนในประเทศเหล่านี้จำนวนมากชีวิตคาบเกี่ยวกับยุค
อาณานิคมและห้วงเวลาภายหลังได้รับเอกราชหลังทศวรรษ 1940 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่หลายประเทศประสบ
ปัญหาการแย่งชิงอำนาจระหว่างขั้วการเมืองต่างๆ ซึ่งรวมถึงทหาร (Kuznesof 2005) เยาวชนเป็นกลุ่มสำคัญ
ที่เคลื่อนไหวบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 ขบวนการนักศึกษามีบทบาทอย่างมาก
ในการชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย และในหลายครั้งในหลายประเทศ เช่น ชิลี อาร์เจนตินา
นักเรียนนักศึกษาถูกเผด็จการทหารกวาดล้างด้วยความรุนแรงถึงแก่ชีวิต ขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวที่มุ่งเน้นให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาธิปไตย เช่น กลุ่มแซนดินิสตา ในนิคารากัว และกลุ่มซาปาติสตา ในเมกซิโก ก็มีคน
หนุ่มสาวเป็นกำลังสำคัญ (Wolseth and Babb 2008)
เช่นเดียวกับในทวีปเอเชีย Anderson (1972) ได้ชี้ให้เห็นว่าเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติใน
อินโดนีเซียในช่วงปี ค.ศ. 1944 – 1946 ภายใต้สถานการการยึดครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยเขาสำรวจการกำเนิดของกลุ่มเยาวชน ทหารและพรรคการเมือง ซึ่งเป็นท้าทายขนบการตีความการปฏิวัติ
ในเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นบทบาทของปัญญาชนที่ขุ่นเคืองหรือไม่ก็ชนชั้นแรงงานที่ถูกกดขี่ แต่เขาให้
ความสำคัญกับขบวนการเยาวชนที่เข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930 ซึ่งเป็นการ
เคลื่อนไหวภายใต้สังคมประเพณีเพื่อเรียกร้องเอกราชและต่อต้านญี่ปุ่นภายใต้แนวคิดชาติ นิยม ผ่านการ
เดินขบวนพาเหรด การเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ กีฬา โรงเรียนสอนศาสนา และการสร้างคำ
ขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้าน เป็นต้น โดยมีแนวทางการต่อสู้ที่หลากหลาย มีทั้งการตั้งกองกำลังติดอาวุธใช้ความ
รุนแรงและการต่อสู้เชิงวัฒนธรรม ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการปฏิ วัติมิได้เกิดจากชนชั้นนำ ชนชั้นปัญญาชน หรือชนชั้น
แรงงาน หากแต่เป็นเยาวชนที่เปลี่ยมด้วยความหวังและพลังที่จะให้ชาติหลุดพ้นจากการยึดครองของเจ้าอาณา
นิคมและส่งผลให้มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก แม้จะถูกหว่านล้อม ขัดขวาง หรือว่าปราบปรามด้วยกองทัพญี่ปุ่นก็
ตาม
Braungart (1990) ได้ให้ภาพรวมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนทั่วโลกตั้งแต่ศตวรรษที่ 19
จนถึงปลายศตวรรษที่ 20 โดยสังเขป ช่วงแรกหรือระหว่างปี ค.ศ. 1815-1848 เป็นช่วงที่เยาวชนในยุโ รป
เคลื่อนไหวเรียกร้องอำนาจอธิปไตยแห่งชาติ ช่วงที่สองหรือหลังยุควิคตอเรียนซึ่งอยู่ระหว่า งปี ค.ศ. 18901918 เป็นช่วงที่เยาวชนเคลื่อนไหวปฏิเสธจักรวรรดินิยมยุคต่างๆ และนำเสนอการเมืองมวลชน ช่วงที่สามคือ
ช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่หรือในทศวรรษ 1930 คนหนุ่มสาวแสดงความไม่พอใจในเศรษฐกิจโลกที่ชะงัก
งัน การว่างงาน และความไม่มั่นคงของระบบการเมือง ช่วงที่สี่ คือทศวรรษ 1960 เป็นช่วงที่กิจกรรมทางการ
เมืองของคนหนุ่มสาวได้แพร่หลายเติบโตอย่างกว้างขวาง ในปี 1968 เพียงปีเดียวมีรายงานการชุมนุมประท้วง
ทางการเมืองของคนหนุ่มสาวกระจายไปใน 60 ประเทศทั่วโลก ประเด็นเคลื่อนไหวครอบคลุมทั้งการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยไปจนถึงปัญหาระดับชาติและระดับสากล
ช่วงที่ห้าคือทศวรรษ 1980 ซึ่งมีการชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนอย่างกว้างขวางและหลากหลายมาก
ขึ้น เช่น ในประเทศแถบยุโรปตะวันออก เยาวชนเคลื่อนไหวต่อต้านการเป็นฐานทัพขีปนาวุธให้สหรัฐอเมริกา
และต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ พวกเขาเรียกร้องสันติภาพ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน แสดงความไม่พอใจต่อการ
อยู่ภ ายใต้การควบคุมของรัฐราชการ ต่อต้านการปฏิรูปมหาวิทยาลัย รวมถึงเคลื่อนไหวในประเด็นทาง
นิเวศวิทยาด้วย ส่วนในอเมริกาเหนือมีการต่อต้านนโยบายสหรัฐอเมริกาที่มีต่อทวีปยุโรป ขณะที่ในประเทศ
แอฟริกาใต้มีการเคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่ งแยกผิวสีอย่างกว้างขวาง กระทั่งส่งผลให้เกิดการชุมนุมประท้วง
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หลายพัน คนในลอนดอนให้มีการปล่อยตัว เนลสัน แมนเดลา ส่ว นในตะวันออกกลางเยาวชนเคลื่อนไหว
ท่ามกลางความขัดแย้งที่ผสมกันระหว่างการเมืองกับศาสนา
Braungart (1990) เสนอว่าบริบททางประวัติศาสตร์เป็นแรงขับให้เกิดการรวมตัวกันของเยาวชนเพื่อ
เรียกร้องทางการเมือง โดยมีลักษณะสำคัญคือเป็นรูปแบบของพฤติกรรมร่วมที่มีสำนึกของรุ่นอายุเป็นตัวระดม
การขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองมัก
เกิดขึ้นในประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านภายในอย่างรวดเร็ว หรือในประเทศที่สถาบันทางการเมืองไม่มั่นคงเพราะ
ขาดประสิทธิภาพและความชอบธรรม อย่างไรก็ดี ด้วยความที่แต่ละประเทศมีประวัติศาสตร์และสภาพสังคม
การเมืองต่างกัน ทั้งในแง่ของสาเหตุป ัญหา ลักษณะความขัดแย้ ง และการตอบโต้จากผู้มี อำนาจ การ
เคลื่อนไหวของเยาวชนในแต่ละประเทศจึงมีข้อเรียกร้อง รูปแบบ และแนวทางแตกต่างกันออกไป
ส่ว นการเคลื่อนไหวของเยาวชนในปัจจุบัน Braxton (2016) ได้จำแนกออกเป็น 5 ประเภทตาม
ประเด็นและเป้าหมายในการเคลื่อนไหว ได้แก่ 1) กลุ่มที่มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองและภาวะผู้นำ
มักจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิพลเมือง 2) กลุ่มจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เน้นสวัสดิการนักศึกษาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนัก ศึกษาหรือวัยหนุ่มสาวโดยตรง เช่น หนี้สินจาการกู้ยืมเพื่อการศึกษา สิทธิของกลุ่ม
LGBT 3) กลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วมของพลเมืองและสนับสนุนนโยบายเป็นเรื่องๆ ไป 4) กลุ่มที่ให้ความสำคัญ
กับเยาวชนในฐานะผู้ใช้แรงงาน เพราะเยาวชนคือแรงงานหลักในบางอาชีพ เช่น ร้านอาหารฟาสต์ฟูด ห้างค้า
ปลีก ร้านสะดวกซื้อ และภัตตาคาร และ 5) กลุ่มที่เน้นการสร้างมวลชนเยาวชน ซึ่งมักเป็นกลุ่มผิวสี เพื่อจัด
กิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยอาศัยประเด็นหรือข่าวที่กำลังอยู่ในความสนใจ มีการใช้สื่อทาง
สังคมในการขับเคลื่อน มีการรวมตัวกันหลวมๆ ไม่มีแกนนำหลัก ไม่เน้นการสร้างองค์กรสำหรับทำงานเชิงลึก
ในประเด็นต่างๆ กับกลุ่มย่อยๆ ในชุมชน
อย่างไรก็ดี การจำแนกดังกล่าวค่อนข้างจะวางอยู่บนประเทศที่มีการเปิดกว้างทางการเมือง จึงไม่ค่อย
เห็นกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาบันทางการเมืองอย่างถอนรากถอนโคน ทว่าหาก
พิ จ ารณาจากประเทศที ่ ป ิ ด กั ้ น เสรี ภ าพในการแสดงออกก็ จ ะพบว่ า มี ก ารเคลื ่อ นไหวเรี ย กร้อ งให้ ม ี การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นโดยมีเยาวชนเป็นกำลังหลัก ดังกรณีการเคลื่อนไหวของคนหนุ่ม
สาวในฮ่องกงที่รู้จักกันในชื่อ The Umbrella Movement ในปี 2014 ที่เรียกร้องให้ชาวฮ่องกงมีส่วนร่วมใน
การปกครองอย่ า งแท้ จ ริง และตามกระบวนการที่ เป็น ประชาธิ ปไตย เนื ่ อ งจากกระบวนการปฏิ รู ปเพื่อ
ประชาธิปไตยที่เริ่มมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ดำเนินไปอย่างล่าช้า นักธุรกิจร่ำรวยที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
รัฐบาลจีนกลัวเสียผลประโยชน์จากความเป็นประชาธิปไตยหากข้อเรียกร้องของคนหนุ่มสาวบรรลุ จึงเกิดความ
ขัดแย้งในสังคมฮ่องกง ทั้งในมิติของวัย ฐานะทางเศรษฐกิจ และอุดมการณ์ทางการเมือง การชุมนุมถูก
ปราบปรามอย่างต่อเนื่อง มีการจับกุมแกนนำ บีบให้ออกนอกประเทศ และใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม ประกอบ
กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 จนทำให้ดูเหมือนว่าในปัจจุบันขบวนการอ่อนแรงลงและ
รัฐบาลเป็นฝ่าย “ชนะ” (Ortmann 2015)
นอกจากฮ่องกง ยังมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองของเยาวชนในที่อื่น เช่น ในปี 2019-2020
หลายประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาอื่นในสังคม ในประเทศชิลี นักเรียนจำนวนมาก
ออกมาเดินขบวนประท้วงในประเด็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ซึ่งมีความไม่เป็นกลาง ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ตามมา
เพราะไม่ส ามารถหางานที่ ให้ผ ลตอบแทนดีไ ด้ การประท้ว งมีทั้งการทำกิจ กรรมเชิงสั ญลัก ษณ์และการ
เผชิญหน้า และแม้การประท้วงจะเริ่นต้นด้วยนักเรียน แต่ต่อมาก็มีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วม อย่างไรก็ดี
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รัฐบาลปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก (Nugent 2020)
ก่อนที่จะมีการคลี่คลายปัญหาด้วยการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ประเทศไทยอยู ่ ใ นกระแสการเคลื ่อ นไหวทางการเมือ งของเยาวชนนี ้ เช่น กั น โดยหลั ง จากการ
เคลื่อนไหวในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จนถึงการล้อมปราบในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 นักศึกษาหรือว่า
เยาวชนไม่ได้เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหลักเป็นเวลาประมาณ 4 ทศวรรษ ก่อนที่จะเริ่มแสดงบทบาท
ทางการเมืองอีกครั้งหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตั้งแต่เดื อน
กุมภาพันธ์จนถึงพฤศจิกายน 2563 ที่มีการชุมนุมกระจายไปทั่วประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น มาก่อนใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย การชุมนุมเน้นระยะสั้น ไม่ยืดเยื้อเหมือนเช่นการชุมนุมทางการเมืองก่อนหน้า อีก
ทั้งไม่เน้นองค์กรหลักหรือว่าแกนนำ มีการใช้สื่อทางสังคมอย่างกว้างขวาง รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับขบวนการ
เยาวชนในต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกง และมีการนำกลวิธีการเคลื่อนไหวมาปรับใช้
ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันผู้เข้าร่วมชุมนุมจะลดจำนวนลงรวมถึงยังไม่มีข้อเรียกร้องข้อใดที่บรรลุ แต่การชุมนุม
เคลื่อนไหวก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการคลี่คลายตัวทั้งในเชิงแกนนำ กลุ่ม ข้อเรียกร้อง และกลวิธีการ
เคลื่อนไหว เนื่องจากปัญหายั งไม่ได้รับการแก้ไข ขณะที่การระบาดชองโรคโควิด -19 ได้สร้างความทุกข์ยาก
และความสิ้นหวังให้กับพวกเขาและคนช่วงวัยอื่นในสังคมเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเจ็บป่วย
ความตาย หรือว่าการประกอบอาชีพ และเป็นมูลเหตุสำคัญของการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหว แม้จะมีความ
เสี่ยงในด้านการติดเชื้อ การถูกสลายการชุมนุม และการถูกดำเนินคดี ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอารมณ์มีบทบาทสำคัญใน
ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย
ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับการเมือง Ahmed (2015) ได้ชี้ให้เห็นว่า “อารมณ์ทำ
อะไร” ในการเมืองโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและอยุติธรรม นับตั้งแต่การชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์
ความเจ็บปวดของปัจเจกบุคคลได้ถูกนำเสนอในวาทกรรมสาธารณะซึ่งเรียกร้องการตอบสนองร่วมหรือการ
แก้ปัญหาทางการเมือง ขณะที่ความเกลียดชังได้ถูกใช้เป็นกลไกปกป้องไม่ให้สิ่งที่บางกลุ่มถนอมถูกทำร้ายหรือ
ได้รับบาดเจ็บ เช่นเดียวกับที่คนบางกลุ่มถูกสร้างให้เป็นวัตถุที่น่าสะพรึงกลัวหรือเป็นภยันตรายสำหรับคนบาง
กลุ่ม ขณะเดียวกันก็มีการแสดงออกถึงความขยะแขยงต่อคนบางกลุ่ม รวมถึงการแสดงออกซึ่งความรักต่อคน
กลุ่มหนึ่งพร้อมไปกับต่อต้านคนอีกกลุ่ม
โครงการวิจัยจัดวางขบวนเยาวชนไทยร่วมสมัยอยู่ในกระแสการเคลื่อนไหวของเยาวชนที่เกิดขึ้นทั่ว
โลกในตอนนี้ โดยพิจารณาองค์ประกอบผู้เข้าร่วม มูลเหตุ แรงจูงใจ การจัดรูปองค์กร การประสานเครือข่าย
ข้อเรียกร้อง รวมถึงรูปแบบและวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการ ซึ่งมีทั้งความจำเพาะในเชิงประวัติศาสตร์และ
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสภาพชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรัชสมัย อนาคตที่ไม่
มั่นคง หรือการระบาดของโรค COVID-19 และความเป็นลักษณะร่วมของโลกยุคดิจิทัลที่ผู้คนไม่เพียงแต่ใช้ชีวิต
อยู่ในโลกเสมือนที่แยกไม่ออกจากโลกกายภาพ หากแต่ยังใช้โลกเสมือนเป็นพื้นที่หรือช่องทางในการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองอย่างสำคัญ ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
3. การเคลื่อนไหวในยุคดิจิทัล
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ประมาณการว่าในเดือนมกราคม 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 59.5 ของประชากรทั้งโลก พวกเขาใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมง 54 นาที และใช้ไปกับการมี
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ใ นสื ่ อ ทางสั ง คม (Social Media) เฉลี ่ ย วั น ละ 2 ชั ่ ว โมง 25 นาที (Kemp 2021) ซึ ่ ง การใช้
อินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวางเช่นนี้ส่งกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตผู้คนและความสัมพันธ์ทางสังคม
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หลายประการ ทั ้ ง นี ้ ก ็ เ พราะว่ า การสื ่ อ สารในโลกอิ น เตอร์ เน็ต ได้ ข ยายปฏิ ส ั ม พั นธ์ข องการสื ่อ สารและ
ความสัมพันธ์ในฐานะพื้นที่สาธารณะที่แตกต่างจากสื่อยุคก่อนหน้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ที่เป็นการ
สื่อสารทางเดียว ไม่มีการโต้ตอบไปมา หรือเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น โทรศัพท์ (Haas and Lesc
2013, Miller 2016) เพราะเป็นการสื่อสารแบบกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ตั้งแต่สามสี่คนจนถึงหลัก
ร้อย หลักพัน หรือตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับเมืองและระดับประเทศ หรือที่ Miller (2016) เรียกว่า
Scalable Sociality
ขณะเดียวกันอินเตอร์เน็ตได้ก่อให้เกิดชุมชนชนิดใหม่ ที่ไม่ใช่ทั้งปัจเจกบุคคลมารวมกัน และไม่ใช่อัต
ลักษณ์ร่วม หรือมีความเป็นหนึ่งเดียว แต่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน แต่มีจุดยืนบาง
ประการสอดคล้องกัน เป็นชุมชนที่มีการแบ่งปัน (sharing) เป็นฐาน ไม่ใช่การที่สมาชิกที่มีความคล้ายคลึงกัน
ทางเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ มาอาศัยอยู่ร่ว มกัน แต่เป็นชุมชนที่เปิดกว้างต่อการมีปฏิสัมพันธ์ ขยาย
ประสบการณ์และแบ่งปันความเป็นอื่นของตนเองและผู้อื่น เป็นชุมชนที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
กระจายออกจากศูนย์กลาง และส่งผลให้โลกแบบศูนย์กลางเลือนหายไป (Delanty 2003: 137-138)
นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้มนุษย์สามารถสร้างโลกเสมือนจริง 3 ขึ้นควบคู่หรือทดแทนโลกทาง
กายภาพ เป็นโลกที่เชื่อมต่อความหลากหลายและแบ่งปัน เกิดผลผลิตต่อร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างหลากหลาย
ซึ่งเป็นโครงข่ายความสัมพันธ์ที่ส่งเสริม “ปัญญาร่วม” (collective intelligence) ที่ไม่มีรูป ไม่มีตัวตน แต่เป็น
การรวมกันของความเหนือกว่าที่โลกทางกายภาพจะทำได้ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สุนทรียศาสตร์ ภว
วิทยา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ (Buchanan 1999: 193-201) เกิดเป็น “ร่างกายชีวข่าวสาร” 4 ซึ่งเป็น
ตัวตนแบบใหม่5 ที่เลื่อนไหลและเปลี่ยนรูปไปตามบริบทการเคลื่อนไหวที่ ผู้เข้าร่วมมีส่วนสร้างร่วมกัน เป็น
ตัวตนในโลกเสมือนจริงที่ซ้อนทับและสลับไปมากับโลกทางกายภาพ
3

Jean Baudrillard เสนอมโนทัศน์ความจริงเหนือจริง (Hyperreality) ซึ่งไม่ใช่ภาพเสมือนหรือสิ่งเทียมเลียนแบบ เช่น ภาพ
สะท้อนบนกระจกเงา และแผนที่ แต่เป็นความจริงจากโลกของจินตนาการมาสู่แบบจำลองที่สัมผัสจับต้องได้ โดยไม่หลงเหลือ
เค้าโครงความจริงในแบบเดิมอีกต่อไป ความจริงเหนือจริงจึงเป็นยิ่งกว่าความจริง ทำได้เหนือกว่า และลบเลือนความจริง
แบบเดิมให้สูญสลายไป (Baudrillard 1994: 1)
4
สื่อดิจิทัลได้เข้าคลุมครอบร่างกายที่เป็นอินทรีย์ เข้าไปจัดวางประกอบใหม่ในร่างกายแ บบเดิม กลายเป็นร่างกายกึ่งชีว
ข่าวสาร ที่ไม่ใช่ร่างกายทางอินทรีย์หรือชีวภาพ แต่เป็นร่างกายที่ถูกผูกเกี่ยวเข้ากับการซึมซับรับความหมายของข้อมูลข่าวสาร
ในรูปของดิจิทัลที่มองไม่เห็นรูปร่าง สถิตย์และปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ภายในร่างกาย สะท้อนออกมาในรูปของอารมณ์ความรู้ สึก
และเปลี่ยนรูปร่างให้กลายเป็นรูปธรรมซึ่งจับต้องได้ปรากฏออกมาทางร่างกาย เป็นการเปลี่ยนความหมายของร่างกาย
แบบเดิม โดยอาศัยประสบการณ์ ความทรงจำ บริบททางสังคมวัฒนธรรมผลิตสร้างภาพพจน์ให้เกิดความหมายต่อร่างกายขึ้น
ใหม่ (Clough 2008: 1-2, 5-6, 9-10) ขณะที่ภาษาหรือวาทกรรมในชีวิตประจำวันได้ปรับเปลี่ยนร่างกายให้เป็นร่างกายกึ่งชีว
ข่าวสาร โดยทำหน้าที่ผลิตสร้างความหมาย สร้างให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก ขยายอารมณ์ความรู้สึกจากภายในมาสู่ภายนอก
กลายเป็นร่างกายกึ่งชีวข่าวสาร ขณะเดียวกันภาษาก็สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้ กับผู้ชมผู้ฟัง โดยส่งผ่านความหมายที่ผลิตขึ้น
จากร่างกายกึ่งชีวข่าวสาร ไปยังร่างกายในแบบอื่นๆ ด้วยในขณะเดียวกัน (Poynton and Lee 2011: 638-641)
5
ในโลกเสมือนจริงร่างกายของมนุษย์ได้กลายเป็นร่างกายที่ไม่ใช่เพียงรูปทางกายภาพ การเชื่อมต่อเข้ากับสรรพสิ่งทำให้
ร่างกายมนุษย์กลายเป็น ร่างกายชีวข่าวสาร (biomedia bodies) ร่างกายเสมือนจริง (virtual bodies) ร่างกายไซเบอร์
(cyberbodies) ไซบอร์ก (cyborgs) และ ร่างกายอภิตัวบท (hypertext bodies) (Thacker 2003: 47-56) ซึ่งมีลักษณะร่วม
กันคือ การเชื่อมต่อกันของสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นจักรกลคอมพิวเตอร์ที่ซึมซับบูรณาการกันบนร่างกายทางชีวภาพของมนุษย์
จากการเผชิญหน้ากับวาทกรรมที่รายล้อมอยู่โดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นโลกไซเบอร์ สื่อรูปแบบใหม่ แบบจำลองเสมือนจริง หรือสื่อ
ดิจิทัล ซึ่งมีรหัสหลักเป็นแบบแผนคอยบ่งบอกเทคนิคการพูด การเขียน และการปฏิบัติ ซึ่งปรากฏในภาษาคอมพิวเตอร์ แสง สี
บนจอมอนิเตอร์จำลองภาพให้เราสามารถมองเห็นจินตนาการของเราได้ ขณะเดียวกันร่างกายทางชีวภาพมีรหัสทางพันธุกรรม
เมื่อรหัสพันธุกรรมและรหัสคอมพิวเตอร์มาผนวกกันทำให้เราสามารถรับรู้และกลายเป็นตัวตนใหม่ ซึ่งเกิดจากจักรกลที่ผสาน
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ในแง่นี้ สื่อทางสังคมจึงช่วยสร้างศักยภาพของการสื่อสารแบบใหม่ให้กับมนุษย์ เป็นการสื่อสารแบบ
กลุ่ม ไม่ใช่แบบตัวต่อตัวที่เราคุ้นเคย อีกทั้งยังได้เปิดพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คน โดยสื่อทางสังคม
อาจมีหลายประเภท ทว่ากลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคือความสัมพันธ์และเนื้อหา หรือเรื่องราวที่ผู้คนบอกกล่าว
สื่อสาร และมีป ฏิส ัมพัน ธ์กัน การศึกษาสื่อทางสังคมโดยเฉพาะในส่ว นของมานุษยวิทยาหรือที่เรียกว่า
มานุษยวิทยาดิจิทัล (Digital Anthropology) จึงแตกต่างจากงานศึกษาของสำนักสื่อศึกษา (Media Studies)
เพราะนอกจากจะให้ความสำคัญกับศักยภาพกระทำการของมนุษย์ (Human Agency) การศึกษาสื่อทางสังคม
ในแนวทางมานุษยวิทยายังให้ความสำคัญกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แวดล้อมชีวิตประจำวันของ "ผู้ใช้"
เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย (Gladwell 2010, Hindman 2008, Miller 2016) เช่น Miller (2016) ศึกษาสื่อทาง
สังคมกับการใช้ (why we post?) เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม ผ่านเนื้อหาและความสัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อตัว
ขึ้นในสื่อทางสังคมแต่ละประเภท
ขณะเดีย วกัน สื่อ ทางสัง คมได้ กลายเป็น พื ้นที่ส ร้า งประสบการณ์ร ่ว มกัน ของผู้ ต้ องการเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง พวกเขามาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนและขยายขอบเขตการเคลื่อนไหวจากร่างกายมนุษย์ไปสู่ร่างกาย
ที่ไม่ใช่มนุษย์ เป็นสื่อดิจิทัลที่ให้ภาพ เสียง และแบบจำลองเสมือนจริง ทำให้ร่างกายมนุษย์ที่ปรากฏในสื่อ
สังคมออนไลน์มีสถานะ “เหนือมนุษย์” คือ ให้ภาพ แสง เสียง จังหวะ ตลอดจนความสมจริงที่เร้าอารมณ์
ความรู้สึก ทำให้เกิดอารมณ์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้คนที่หลากหลาย นำไปสู่การเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ
(Hynnä, Lehto and Paasonen 2019: 1–5) เช่น คนข้ามเพศสร้างสังคมในสื่อออนไลน์อย่างมีชีวิตชีวา
สมาชิกรับรู้อารมณ์ความรู้สึกการถูกกดทับ การถูกกระทำจากสังคม สร้างความเห็นอกเห็นใจและจินตนาการ
ต่อลักษณะข้ามเพศของตนเองร่วมกัน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เกิดการนับรวมและกันลักษณะที่ไม่ใช่พวกตน
ลักษณะข้ามเพศกลายเป็นสิ่งที่มีตัวตนในสังคมและเปิดพื้นที่ของตนเองในชีวิตประจำวัน (Steinbock 2019:
10-12)
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสื่อทางสังคมได้กลายเป็นปริมณฑลสาธารณะ (public sphere) เครือข่าย
ข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ได้กลายมาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม (Miller 2562) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคือเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนกลุ่มต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ทางการเมืองในหลายกรณี เช่น “อาหรับสปริงส์” (Arab Spring) (Haas and Lesc 2013) และการประท้วง
ในสหรัฐอเมริกา (Dainotti et al. 2011) ซึ่งอาศัยเครื อข่ายสื่อทางสังคมในการขับเคลื่อนขบวนการ ถือเป็น
ขบวนการทางการเมืองแบบใหม่ เป็นพื้นที่ใหม่ที่คนกลุ่มต่างๆ เข้ามาเคลื่อนไหวผ่านประเด็นปัญหาต่างๆ ที่
เผชิญในชีวิตประจำวันที่มีบริบทและเงื่อนไขต่างกัน คนที่เคลื่อนไหวอาจไม่เห็นหน้าค่าตากัน แต่เข้ามาสู่พื้นนี้
ด้วยประเด็นร่วมของแต่ละคน ซึ่งมีทั้งที่แสดงตัวตนชัดเจนและที่ปกปิดตัวตน (Marin 2011)
ในประเทศไทยมีการใช้สื่อทางสังคมในทางการเมืองอย่างเข้มข้นเช่นกัน เช่น ในการเลือกตั้งปี พ.ศ.
2562 พรรคการเมืองบางพรรค เช่น พรรคอนาคตใหม่ ได้ใช้สื่อทางสังคมทั้ง Facebook, LINE และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือ Twitter ปลุกเร้าอารมณ์ของผู้คนที่สัมพันธ์กับบริบททางการเมืองขณะนั้น จนก่อให้เกิดกระแส
ความนิยมในพรรคโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสใช้สิทธิในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก และส่งผลให้
เข้ากับการทำหน้าที่ของร่างกาย หรือด้วยการแลกเปลี่ยนรหัสระหว่างจักรกลกับร่างกาย เช่น เครื่องมือตรวจวัดที่ให้ข้อมูลเป็น
ตัวเลขทำนายสถานะความเจ็บป่วย หรือสภาวะสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ทำหน้าที่กำกับควบคุม ชี้บอกให้ร่างกายต้อง
พยายามปรับตัวเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้มีสถานะสมบูรณ์แข็งแรงตามที่จักรกลชี้บอก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ร่างกายได้เปลี่ยนผ่าน
การทำหน้าที่ของร่างกายที่มีชีวิตให้สอดคล้องกับรหัสของข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่มีชีวิต เป็นตัวตนใหม่ที่เกิดจากเชื่อมต่อกัน
ระหว่างร่างกายกับเครื่องกลคอมพิวเตอร์
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ผู้สมัครของพรรคได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจำนวนมาก (Aim 2021: 5) นอกจากนี้ การปิดกั้นสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกทางการเมืองภายใต้รัฐบาลคณะรัฐประหารได้ส่งผลให้มีการใช้สื่อทางสังคมเป็นพื้นที่ในการ
แสดงออกทางการเมืองมากขึ้น สื่อทางสังคมได้เป็นสื่อกลางของการเคลื่อนไหวสังคมของคนรุ่นใหม่ นำมาสู่
การรวมกลุ่มคนที่แตกต่างให้มาอยู่ในบทสนทนาร่วมกัน สร้างโอกาส ขยายเครือข่าย และเอื้อให้ “ผู้ตื่นตัวทาง
การเมือง” ได้เชื่อมต่อกับผู้มีประสบการณ์ด้านอื่นๆ จนนำไปสู่การชุมนุมประท้วงในพื้นที่จริง (อัจฉรา 2562)
ขณะเดียวกันก็เกิดการสร้างตัวตนทางการเมืองแบบใหม่ผ่านการใช้สื่อทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เชื่อมต่อระหว่างสื่อดิจิทัลกับร่างกายของมนุษย์ ก่อให้เกิดร่างกายที่ถูกประทับด้วยอารมณ์ความรู้สึกร่วม เช่น
การใช้โบว์สีขาว การสวมเสื้อสี เป็นผลสะท้อนจากภายในสู่ภายนอก ซึ่ งแสดงออกถึงความสุขหรือ ความ
เจ็บปวดเมื่อร่างกายได้สัมผัสกับข้อมูลข่าวสารในรูปของสื่อดิจิทัล รวมถึงมีการเกิดขึ้นของชุมชนการเคลี่อนไหว
ที่เชื่อมโยงโลกเสมือนจริงและจินตนาการของมนุษย์เข้าด้วยกัน ทำให้ส่วนที่มีการแบ่งปัน (share) ปรากฏขึ้น
เป็นรูปร่าง เช่น การเกิด จินตกรรมร่วมกันในกลุ่มทาง Facebook ชื่อว่า “ย้ายประเทศกันเถอะ” ซึ่งต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม “โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย V2” หลังจากกลุ่ม “ย้ายประเทศกันเถอะ” ถูกปิดกั้นโดย
รัฐบาล ชุมชนดังกล่าวนี้ได้สร้างภาพฝันที่สมาชิกแต่ละคนนำมาแบ่งปัน คือ จินตนาการถึงประเทศที่พลเมืองมี
ความสุข เป็นประเทศที่พวกเขาต้องการจะย้ายไปอยู่ รวมถึงเป็นประเทศที่พวกเขาอยากจะให้ประเทศไทยเป็น
อย่างไรก็ดี ศักยภาพของสื่อทางสังคมโดยเฉพาะในส่วนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้เกิดขึ้น
อย่างสม่ำเสมอหรือตรงไปตรงมา เพราะแม้สื่อทางสังคมได้เชื่อมประสานผู้คนต่างเวลาและสถานที่เข้าด้วยกัน
แต่ก็จำแนกกลุ่มคนที่เข้าถึงสื่อในช่องทางที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดความเชื่อทางการเมืองของคนบนฐาน
ความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ เช่น วัย ถิ่นที่อยู่ และรายได้ ความแตกต่างดังกล่าวอาจถือว่าเป็นช่องว่างทาง
วัฒนธรรม และสิ่งที่สะท้อนผ่านเนื้อหาที่ในสื่อทางสังคมก็มิใช่ช่วงวัยเพียงอย่างเดียว คำอธิบายปรากฎการณ์
บนสื่อทางสังคมในสถานที่หรือสังคมหนึ่งๆ จึงไม่สามารถใช้กับสื่อทางสังคมโดยทั่วไปหรือในลักษณะเหมารวม
ได้ (Miller 2562)
นอกจากนี้ แม้มีการเสนอว่าโลกออนไลน์เป็น “พื้นที่ที่สาม” ของการเคลื่อนไหว ที่ “ปราศจากอำนาจ
การควบคุมแบบสมบูรณ์ของรัฐ” (Soja 1996) หรือมีการใช้พื้นที่ออนไลน์เพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตย
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ (Loader and Mercea 2011) แต่ก็มีการเสนอเช่นกันว่าโลกออนไลน์ไม่ได้สร้าง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แท้จริง (Gladwell 2010) หรือเป็นเพียง “มายาภาพของระบอบประชาธิปไตย”
(Hindman 2008) และในความเป็นจริงผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับคนรู้จักใน
สื่อทางสังคม และไม่อยากเสี่ยงการเสียเพื่อนหรือเสียความสัมพันธ์กับญาติหรือเพื่อนร่วมงานไปกับการแสดง
ความเห็นหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อทางสังคม (Benson 1999)
ขณะที่ในบางประเทศ เช่น ตุรกี และจีน ซึ่งรัฐควบคุมการใช้สื่อทางสังคมอย่างเข้มงวด ทว่าการ
ควบคุมเหล่านี้ไม่ได้เป็น ปัจ จัย หลั ก ที่ส ่งผลต่ อ การแสดงออกทางการเมื องในสื่อ ทางสังคม หากแต่เป็ น
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัยหลัก เพราะผู้คนมักกังวลว่าการแสดงความเห็นทางการเมืองของตนจะ
ส่งผลต่อครอบครัวและมิตรภาพ พวกเขากังวลว่าการแสดงความเห็นทางการเมื องอาจเป็นการสร้างศัตรูหรือ
ความขัดแย้ง การถกเรื่องการเมืองจึงจำกัดอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวและกลุ่มญาติมิตรที่สนิทสนมกัน เฉพาะในพื้นที่ที่
คนใช้บัญชีปลอมหรือนามแฝงเท่านั้นที่มีการแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้
พัฒนาการของสื่อทางสังคมในประเทศทั้ง สองทำให้คนในประเทศมองว่าสื่อทางสังคมเป็นพื้นที่สำหรับความ
บันเทิงและมิตรภาพ ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมือง แม้ไม่มีการห้ามปรามก็ตาม สื่อทาง
สังคมจึงมักเป็นช่องทางที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มเล็กๆ ดังนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศทั้งสองการ
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ฉวยใช้การเมืองมาส่งเสริมสื่อทางสังคมจึงเข้าท่ากว่าการใช้สื่อทางสังคมสำหรับ “กระทำ” การเมือง (Miller
2016, 2562)
โครงการวิจัยอาศัยแนวคิดที่ชี้ให้เห็นศักยภาพรวมถึงข้อจำกัดของสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะที่อยู่ในรูปของ
สื่อทางสังคมในการสร้างตัวตน กลุ่ม ชุมชน รวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในการศึกษาขบวนการเยาวชน
ไทยร่วมสมัย โดยพิจารณาว่า กลุ่มเยาวชนอาศัยสื่อทางสังคมสร้างตัวตน ชุมชน และเครือข่ายอย่างไร แต่ละ
กลุ่มใช้สื่อทางสังคมในการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไร วางอยู่บนเงื่อนไขรวมถึงข้อจำกัดใด และมี
ความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวในโลกทางกายภาพอย่างไร
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สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย

สภาะนาโต้กลับที่
ขับเคลื่อนโดยปัญญาชน
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพชีวิต ที่สร้างความ
ตระหนักรู้และอารมณ์ความรู้สึกร่วม
ประสบการณ์ร่วมข้าม
ช่วงวัยและชนชั้น

การชุมนุม
ผลกระทบและความ
เปลี่ยนแปลง

รุ่น
การเคลื่อนไหวในโลกเสมือน

โครงการวิจัยอาศัยแนวคิด “รุ่น” (Generation) เป็นกรอบแนวคิดเริ่มต้นในการวิจัย ทว่าไม่ใช่ใน
ความหมายของคนช่วงวัยเดียวกันตามที่ใช้กันโดยทั่วไป หากแต่หมายถึงกลุ่มคนหลายช่วงวัย โดยในด้านหนึ่งมี
ลักษณะเป็นกลุ่มก้อนประวัติศาสตร์ที่เกาะเกี่ยวกันด้วยสภาวะนำที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาชนในสงครามยึดกุม
ความคิดในสังคมประชา โดยให้ความสำคัญกับสภาวะนำโต้กลับที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาชนอินทรีย์ ขณะที่อีก
ด้านหมายถึงกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ร่วมกันในทางการเมืองรวมถึงเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนรัชสมัย ความไม่มั่นคงในชีวิต การเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล หรือการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ก่อให้เกิด
อารมณ์ความรู้สึกร่วม เช่น ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความโกรธแค้น ความสิ้นหวัง ที่เป็นมูลเหตุสำคัญให้พวก
เขาไม่ยินยอมอยู่ภายใต้การนำเช่นเดิมอีกต่อไป
คนใน “รุ่น” ดังกล่าวแสดงความไม่ยินยอมอยู่ภายใต้การนำเช่นเดิมในหลายลักษณะ ที่สำคัญได้แก่
การชุมนุม ซึ่งมีการจัดรูปองค์กร สร้างเครือข่าย เสนอข้อเรียกร้อง และเคลื่อนไหวเพื่อบรรลุข้อเรียกร้องด้วย
กลวิธีที่หลากหลาย ขณะที่อีกส่วนคือการเคลื่อนไหวในโลกเสมือน ซึ่งมีการสร้างตัวตน ชุมชน และเครือข่าย
และเคลื่อนไหวทางการเมืองควบคู่ไปกับการชุมนุมในโลกกายภาพ โดยมีการปฏิกิริยาของสังคมและการ
ตอบสนองของรัฐเป็นตัวแปรกำกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชนที่มีความเข้มข้นในปี พ.ศ. 2563 ได้รับความ
สนใจในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีนัยสำคัญหลายประการดังที่กล่าวในความสำคัญของปัญหา เช่น
กนกรัตน์ เสนอว่าความเข้าใจขบวนการนักศึกษาในอดีตไม่สามารถใช้อธิบายได้ว่าอะไรทำให้คนรุ่นใหม่หรือ
“คนรุ่นโบว์ขาว” ลุกขึ้นมาแสดงออกทางการเมือง อะไรทำให้พวกเขากล้าผลักดันข้อเรียกร้องที่ไม่มีใครกล้า
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เรียกร้องมาก่อน อะไรที่ทำให้ขบวนการเคลื่อนไหวของพวกเขาขยายตัวอย่างกว้างขวาง หลากหลาย และ
สร้างสรรค์ และอะไรที่ทำให้การเคลื่อนไหวของพวกเขาไม่พึ่งพิงแกนนำมากเท่าในอดีต (กนกรัตน์ 2564: 13)
เธอเสนอว่าทัศนะที่แตกต่างระหว่าง “คนรุ่นโบว์ขาว” กับ “คนรุ่นสงครามเย็น” นับตั้งแต่โลกทัศน์ ระบบ
การศึ ก ษา การแสดงออก สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ประชาธิ ป ไตย ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง รวมถึ ง สถาบั น
พระมหากษัตริย์ เป็นเงื่อนไขหรือว่าปัจจัยในการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของพวกเขา (เพิ่งอ้าง : 80169) ขณะที่การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคอนาคตใหม่ การอุ้มหายนายวันเฉลิม และความ
กังวลต่ออนาคตจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 คือปัจจัยที่ส่งผลให้พวกเขาขยับการเคลื่อนไหวจาก
“โลกออนไลน์” สู่ “ท้องถนน” (เพิ่งอ้าง: 174-175, 190-196)
นอกจากนี้ กนกรัตน์ ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าร่วมชุมนุมของนักเรียนมัธยมโดยเปรียบเทียบกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ และพบว่าขณะที่นักศึกษาเข้าร่วมชุมนุมเพราะความโกรธเคืองจากกรณี
การยุบพรรคอนาคตใหม่และปัญหารัฐธรรมนูญ นักเรียนมัธยมมีแรงจูงใจมาจากความขุ่นเคืองต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และกองทัพ (Kanokrat 2021: 5) รวมถึงระบบการศึกษาที่มีลักษณะอำนาจนิยม อนุรักษ์นิยม
และไม่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง (เพิ่งอ้าง: 2, 7) และขณะที่นักศึกษาเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ผ่านกระบวนการรัฐสภา นักเรียนมัธยมเห็นว่าจะแก้ไขรากเหง้าของปัญหา คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ก็
ด้วยการปฏิรูป (เพิ่งอ้าง: 8) ขณะเดียวกันพวกเขาได้จัดตั้ง กลุ่มและเครือข่ายของตนเอง ทั้งในระดับประเทศ
เช่น นักเรียนเลว ระดับภูมิภาค เช่น เครือข่ายนักเรียนล้านนา เด็กเปรต และระดับจังหวัด เช่น ภาคีนักเรียน
มหาสารคาม พร้อมกับรณรงค์เคลื่อนไหวในประเด็นเฉพาะของตนควบคู่กันไป เช่น การชู 3 นิ้วระหว่างยืนร้อง
เพลงเคารพธงชาติ การไม่สวมเครื่องแบบนักเรียน และการชุมนุมหน้ากระทรวงศึกษาธิการ (ดู เพิ่งอ้าง: 5-7)
เป็นต้น
ทั้งนี้ ประเด็นที่ได้รับความสนใจในวงวิชาการเป็นพิเศษคือบทบาทของสื่อทางสังคมในการชุ มนุม
เคลื่อนไหว โดยนอกจากงานของกนกรัตน์ (2564: 123-124, 176-186) ที่ชี้ให้เห็นว่า “คนรุ่นโบว์ขาว” อาศัย
สื่อทางสังคมโดยเฉพาะ Twitter ในการสร้าง “พื้นที่การเมืองในฝัน” รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
การสร้างประชาธิปไตยอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการ share การ live หรือการ “ปั่น hashtag” ยังมีงานชิ้นอื่นที่
ศึกษาประเด็นนี้อย่างจำเพาะเจาะจง เช่น Aim ศึกษาการใช้แฮชแทก (hashtag activism) #FreeYouth
รวมถึง #เยาวชนปลดแอก ในการชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนที่ผ่านมา โดยดูว่าการใช้แฮชแทกทั้งสองใน
Twitter มีลักษณะอย่างไร มีวัตถุประสงค์ใด และมีเรื่องเล่าหรือเนื้อหาอย่างไร (Aim 2021: 2-4) และพบว่า
เริ่มมีการใช้ Twitter เพื่อการเมืองอย่างกว้างขวางในการปกป้องพรรคอนาคตใหม่ไม่ให้ถูกยุบ คือ #save
อนาคตใหม่ ก่อนที่ต่อมาแฮชแทก #FreeYouth จะเป็นที่นิยมสุด มีกิจกรรม 12.4 ล้านครั้งในเดือนกรกฎาคม
2563 (เพิ่งอ้าง: 5) โดยการใช้แฮชแทกนี้เป็นไปเพื่อแสดงออกความคับแค้นเป็นหลัก รองลงมาคือใช้ในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในวันชุมนุม มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้ขับเคลื่อนผู้ชุมนุม (เพิ่งอ้าง : 6-8) ขณะที่
Penchan ชี้ว่าบริบททางการเมือง เช่น รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 การเลือกตั้งที่เป็นเครื่องมือสืบทอด
อำนาจของคณะรัฐประหาร และการปฏิบัติตนของสถาบันกษัตริย์ รวมถึงการอุ้มหายนายวันเฉลิมและการยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ได้ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวใน Twitter อย่างคึกคัก (Penchan 2020: 3) โดยเฉพาะในรูป
ของการใช้ hashtag ในการแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทเหล่านี้ (เพิ่งอ้าง: 5-6)
นอกจากนี้ มีงานศึกษาในประเด็นอื่นของขบวนการเคลื่อนไหวเยาวชน เช่น Saowanee ศึกษาการเข้า
ร่วมการชุมนุมที่นำโดยเยาวชนของคนอีสานทั้งในภาคอีสานและในกรุงเทพฯ ว่ามีลักษณะอย่างไรและมีสาเหตุ
หรือแรงจูงใจมาจากอะไร เธอเสนอว่าภาคอีสานเป็นดินแดนที่มีการต่อต้านอำนาจมาแต่อดีต นับตั้งแต่ กบฏผี
บุญ คอมมิวนิส ต์ จนกระทั่งคนเสื้อแดงซึ่งมีคนอีส านเป็นองค์ประกอบหลัก และแม้หลังรัฐ ประหาร 22
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พฤษภาคม 2557 คนเสื้อแดงหยุดการเคลื่อนไหว แต่ก็มีนักศึกษากลุ่มดาวดินในภาคอีสานเป็นกลุ่มต่อต้าน
หลักกลุ่มหนึ่ง (Saowanee 2021: 2-4) เช่นเดียวกับในการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนใน
ปี พ.ศ. 2563 ที่คนอีสานเข้าร่วมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในระดับแกนนำ เช่น “ทนายอานนท์” “ไผ่ ดาวดิน”
หรือ “ครูใหญ่” ที่ขึ้นปราศรัยทั้งการชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพฯ และการชุมนุมย่อยในภาคอีสาน หรือว่าในระดับ
ผู้เข้าร่วม ทั้งในกรุงเทพฯ และในภาคอีสาน และทั้งในฐานะคนอีสานและคนเสื้อแดง (เพิ่งอ้าง: 6-7) โดยในการ
ชุมนุมในภาคอีสาน นอกจากผู้ชุมนุมจะสะท้อนข้อเรียกร้องของนักศึกษาในกรุงเทพฯ พวกเขามองการชุมนุม
เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การต่อสู้อำนาจของรัฐไทยในภาคอีสาน และเปรียบเทียบการชุมนุมเป็นเหมือน
กบฏผู้มีบุญ (เพิ่งอ้าง: 10) โดยแรงจูงใจในการร่วมชุมนุมคือการสานต่อภารกิจที่ยังไม่ลุล่วง นั่นคือการทำให้
สิทธิทางการเมืองของพวกเขาได้รับการเคารพ (เพิ่งอ้าง: 2)
ส่วน McCargo ศึกษาทางสองแพร่ง (Dilemma) ที่ผู้ชุมนุมในฐานะที่เป็น “ตัวขัด” (Disruptor) ต้อง
เผชิญ เขาเสนอว่าผู้ชุมนุมซึ่งเป็นคนรุ่น Z หรือคนอายุต่ำกว่า 25 ปี มีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ ความเคารพ
และความชอบธรรม ต่างจากประชากรกลุ่มที่อายุมากกว่าในระดับรากฐาน การชุมนุมของพวกเขาจึงเน้นเรื่อง
เล่าที่ขัดกับหลักเกี่ยวกับการเมืองของประเทศที่คนรุ่นก่อนหน้ายึดถือ (McCargo 2021: 2) McCargo เสนอว่า
แม้ขบวนการเยาวชนจะขยายตัวอย่างกว้างขวางอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย แต่ก็
มีปัญหาเชิงอุดมการณ์ เพราะขณะใช้โวหารปฏิวัติ ข้อเรียกร้องของพวกเขาเป็นการปฏิรูป และแม้ข้อเรียกร้อง
จะเป็นการปฏิรูป ทว่าด้วยน้ำเสียงของแกนนำก็ทำให้ไม่สามารถสร้างพันธมิตรในวงกว้างเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ และแกนนำก็ไม่มียุทธศาสตร์ด้านนี้ นอกจากนี้ พวกเขาไม่สามารถบรรลุข้อเรียกร้องข้อใด (เพิ่งอ้าง: 7-9)
แม้จะสามารถทำให้การพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นเรื่องทั่วไป หรือเป็นการแสดงออกอำนาจแบบ
ที่สาม คือ อำนาจของการขัดเรื่องเล่าแห่งชาติ ก็ตาม (เพิ่งอ้าง: 15)
ขณะที่ Pongsapak เปรียบเทียบปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของขบวนการนักศึกษาปี พ.ศ. 2516 กับ
ปัจจัยที่กำกับขบวนการนักศึกษาปี พ.ศ. 2563 ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เหมื อนกันหรือไม่
(Pongsapak 2020: 18) เขาเสนอว่าปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของขบวนการนักศึกษาปี พ.ศ. 2516 คือ
เครือข่ายวาทกรรมนักศึกษา และการได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจใน
ปัญหาเศรษฐกิจ และอีกส่วนมาจากการชูชาตินิยมและสถาบันกษัตริย์ จึ งได้การสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้งฝ่าย
อนุรักษ์นิยม กษัตริย์นิยม คนงาน และเสรีนิยม และจบลงด้วยการขึ้นมาของกษัตริย์ในฐานะผู้สนับสนุน
ประชาธิปไตย (เพิ่งอ้าง: 19-20) ขณะที่ขบวนการนักศึกษาปี พ.ศ. 2563 ก็มีการสร้างเครือข่ายวาทกรรม
เช่นกัน โดยอาศัยสื่อทางสังคมเป็นช่องทางหลัก แต่ก็แตกต่างที่ประสานงานผ่านพื้นที่ออนไลน์และไม่รวมศูนย์
มีองค์กรหลากหลายและไร้แกนนำ ส่งผลให้ขบวนการขาดเป้าหมายร่วมและองค์กรกลางในการต่อรองกับ
รัฐบาล (เพิ่งอ้าง: 21) และแม้การชุมนุมจะเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่
ไม่พอใจรัฐบาลเหมือนกัน แต่ก็มีความต่างในสังคมต่อนักศึกษาที่ไม่ได้มองพวกเขาเป็นผู้ปกป้องอนาคตของ
ประเทศเหมือนเช่นในปี พ.ศ. 2516 หากแต่เป็นเพียงกลุ่มทางสังคมกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งยังมีความรู้สึกต่อต้านพวก
เขาในกลุ่มชนชั้นกลาง และสังคมบางส่วนยังสนับสนุนรัฐบาล โดยเฉพาะอย่ างยิ่งขณะที่ขบวนการนักศึกษาปี
พ.ศ. 2516 ได้รับการสนับสนุนจากทุกกลุ่มในสังคมเพราะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ขบวนการนักศึกษาปี
พ.ศ. 2653 ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกษัตริย์นิยม เพราะวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์
(เพิ่งอ้าง: 21- 23) การชุมนุมของพวกเขาจึงจะไม่นำไปสู่การยุบสภา และจะไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อม
และอำนาจต่อรองได้เหมือนกรณีการชุมนุมปี พ.ศ. 2516 (เพิ่งอ้าง: 23-24)
งานวิจัยข้างต้นมีประโยชน์ในการพิจารณานัยสำคัญด้านต่างๆ ของการชุมนุมเคลื่อนไหวของนักเรียน
นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชนในปี พ.ศ. 2563 แต่ก็สร้างข้อถกเถียงอื่นตามมารวมถึงเผยให้เห็นประเด็นปัญหา
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ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาในเวลาเดียวกัน เช่น การชุมนุมเคลื่อนไหวเป็นความขัดแย้งระหว่างรุ่นคนที่มีอายุเป็นตัว
ตั้ง หรือว่าเป็นความขัดแย้งในประเด็นอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระบบคุณค่าและอุดมการณ์ จนไม่สามารถ
อาศัยช่วงอายุเป็นเกณฑ์ได้ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์และประเด็นปัญหาที่มีความจำเพาะแตกต่าง
ในแต่ละภูมิภาค หรือแม้กระทั่งภายในคนช่วงอายุเดียวกันก็อาจมีความแตกต่างหลากหลายภายในเกินกว่าจะ
เหมารวมเป็นก้อนที่มีเนื้อเดียวกันได้ จนอาจทำให้การพิจารณาการชุมนุมเคลื่อนไหวผ่านความขัดแย้งระหว่าง
รุ่นคนมีความคลาดเคลื่อนไปด้วย นอกจากนี้ การชุมนุมไม่ได้มีเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชน
หากแต่ยังประกอบด้วยกลุ่มทางสังคมอื่นอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะในระยะหลังที่ก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำในการ
ชุมนุมด้วย ที่มีความแตกต่างทั้งในเชิงช่วงวัยและจุดเน้นในการเคลื่อนไหว จะทำความเข้าใจการผนึกตัวของ
กลุ่มเหล่านี้อย่างไร อะไรคือเงื่อนไขปัจจัยหรือพลังที่ร้อยรัดกลุ่มเหล่านี้เข้าด้วยกัน ขณะที่แม้สื่อทางสังคมมี
บทบาทในการเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก แต่ก็มีข้อจำกัดในตัวเอง รวมถึงสามารถถูกใช้ โดยอีกฝ่ายในการบ่อน
เซาะต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหวได้เช่นกัน จะทำความเข้าใจนัยของสื่อทางสังคมอย่างรอบคอบรัดกุมอย่างไร
นอกจากนี้ แม้การจัดรูปองค์กรและแนวทางการเคลื่อนไหวที่ไม่มีองค์กรนำและไร้แกนนำจะสอดรับกับ
“ธรรมชาติ” ของผู้ร่วมชุมนุมรวมถึงสภาพการณ์ของยุคดิจิทัล แต่จะเป็นกลวิธีที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่อย่างไร จะประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของการชุมนุมเคลื่ อนไหวครั้งนี้อย่างไร
ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยจะสามารถเคลื่อนไหวเรียกร้องได้สำเร็จในรุ่นของพวกเขาตามที่ตั้งปณิธานไว้ได้
หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากคนรุ่นก่อนหน้าหรือคนวัยสูงกว่าที่มีโลกทัศน์ ระบบคุณค่า รวมถึง
อุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างจากพวกเขา โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งสำรวจตรวจสอบประเด็นปัญหาเหล่านี้อย่าง
รอบรัดกุม โดยอาศัยงานศึกษาก่อนหน้าเหล่านี้เป็นฐานหรือ “คู่สนทนา” ควบคู่กับอาศัยแนวคิดทฤษฎีเป็น
แนวทางในการตั้งคำถาม จัดระเบียบ และตีความข้อมูลดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ในเชิงเนื้อหา โครงการวิจัยกำหนดขอบเขตไว้ที่การศึกษาขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมและ
การเมืองร่วมสมัย โดยพิจารณาว่าขบวนการประกอบด้วยคนกลุ่มวัยใด มีมูลเหตุหรือแรงจูงใจอะไร เกิดขึ้น
ภายใต้บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงมีปัจจัยแวดล้อมแบบใด ขณะเดียวกันก็ ศึกษาว่า
ขบวนการมีการจัดรูปองค์กรและสร้างเครือข่ายอย่างไร มีการพัฒนาข้อเรียกร้องและมีกลวิธีในการขับเคลื่อน
ข้อเรียกร้องทั้งในพื้นที่กายภาพและในสื่อดิจิทัลอย่างไร นอกจากนี้ โครงการวิจัยพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นคนภายใต้ขบวนการ ทั้งในกลุ่มที่สนับสนุนและในกลุ่มที่คัดค้าน ทั้งในส่วนที่เคลื่อนไหวในช่วงก่อน
หน้าและปัจจุบันและในกลุ่มที่ไม่เคยร่วมชุมนุม และทั้งในส่วนกลุ่มเคลื่อนไหว นักกิจกรรม นักวิชาการ
ข้าราชการ นักการเมือง รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเพื่อทำความเข้าใจความสลับซับซ้อนและความ
เชื่อมโยงของขบวนการ ยังเป็นไปสำหรับการพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการได้รับการตอบสนองมาก
น้อยเพียงใด
ทั้งนี้ ด้วยความที่ความขัดแย้งหรือวิกฤตการเมืองร่วมสมัยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2540 ต่อเนื่อง
เรื่อยมาจนปัจจุบัน โครงการวิจัยจึงกำหนดขอบเขตในเชิงเวลาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2540 อย่างไรก็ดี
ช่วงเวลาที่โครงการวิจัยให้ความสำคัญเป็นหลักจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่คนรุ่นก่อน
หน้าหรือคนรุ่นวัยสูงกว่าได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชน ทั้งในเชิงสนับสนุนและในเชิง
เห็นต่าง
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นอกจากนี้ ด้วยความที่ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยขยายตัวอย่างกว้างขวางไปทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ไม่ได้จ ำกัดเฉพาะในกรุงเทพฯ แม้กรุงเทพฯ จะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดและความถี่ของการชุม นุ ม
เคลื่อนไหวสูงสุดก็ตาม ขณะที่แต่ละภูมิภาคมีประวัติศาสตร์และประเด็นปัญหาที่มีความจำเพาะแตกต่างที่มี
การเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่อง โครงการวิจัยจึงกำหนดขอบเขตเชิงพื้นที่เป็นภูมิภาคต่างๆ ที่มีการชุมนุม
เคลื่อนไหว ได้แก่ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ซึ่งรวม
จังหวัดชายแดนใต้ด้วย โดยในแต่ละภาคจะเน้นในจังหวัดที่ชี้ให้เห็นความจำเพาะของการเคลื่อนไหวในภาค
นั้นๆ ที่เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวในกรุงเทพฯ ในเวลาเดียวกัน
วิธีการดำเนินการวิจัยและสถานที่เก็บข้อมูล
โครงการวิจัยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก เสริมด้วยการวิจัยเอกสาร รวมถึงการวิจัยสื่อ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การสั ม ภาษณ์ จำนวน 110 คน แบ่ ง เป็ น ส่ ว นกลาง 34 คน ภาคเหนื อ 27 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คน ภาคใต้และชายแดนภาคใต้ 27 คน ประกอบด้วย
ก. ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนกลาง ได้แก่
- แกนนำกลุ่มเยาวชนหลัก เช่น เยาวชนปลดแอก แนวร่ว มธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ประชาชนปลดแอก คณะราษฎร 2563 ทะลุฟ้า และแกนนำกลุ่มเยาวชนรอง เช่น เสรีเกษตร มหานคร
เพื่อประชาธิปไตย เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย และศาลายาเพื่อประชาธิปไตย
- แกนนำกลุ ่ ม และองค์ ก รพั น ธมิ ต ร เช่ น กลุ ่ ม ฟื ้ น ฟู ป ระชาธิ ป ไตย กลุ ่ ม 24 มิ ถ ุ น า
ประชาธิปไตย พลเมืองโต้กลับ สมัชชาคนจน กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง คณะรณรงค์
เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และกองทุนราษฎรประสงค์
- แกนนำองค์กรพัฒนาเอกชนพันธมิตร เช่น ILaw ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ประชา
ไท และ People Go Network
ข. ผู้ให้ข้อมูลหลักใน 4 ภาค ได้แก่
- แกนนำกลุ่มนักศึกษาและเยาวชน
- แกนนำกลุ่มและองค์กรพันธมิตร
- แกนนำนักวิชาการ
- แกนนำภาคประชาสังคม
ค. ผู้ให้ข้อมูลรอง ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนที่สนับสนุนและคัดค้านการเคลื่อนไหว ใน 8 ประเภท ได้แก่
- เยาวชน
- ประชาชน
- นักวิชาการ
- ภาคประชาสังคม
- นักธุรกิจ
- ข้าราชการ
- นักการเมือง
2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
ก. การชุมนุม ทั้งที่เป็นการชุมนุมอยู่กับที่ การชุมนุมที่มีการเคลื่อนขบวน และการชุมนุมที่ใช้
ยานพาหนะตระเวน เช่น คาร์ม็อบ ทั้งในกรุงเทพฯ และในภูมิภาค
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ข. การจัดกิจกรรม เช่น การจุดเทียนไว้อาลัย การยืนสงบนิ่ง “ยืนหยุดขัง” “ยืนหยุดทรราช”
ค. การเสวนาเชิงวิชาการและกึ่งวิชาการ
3. การวิเคราะห์สื่อทางสังคม ในประเด็นดังนี้
ก. การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
ข. การสนับสนุนการชุมนุม เช่น การนัดหมาย การให้ข้อมูลในการเตรียมตัวในการชุมนุม การ
ระดมทุน การ live
ค. การรณรงค์เคลื่อนไหว เช่น การใช้เครื่องหมายแฮชแท็ก
4. การวิจัยเอกสาร ประกอบด้วย
ก. ข้อมูลที่เป็นบริบททางการเมืองรวมถึงเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งและการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมสมัยในช่วงก่อนหน้า
ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนไทยในปัจจุบัน
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บทที่ 2 บริบท เงื่อนไข และแรงจูงใจ
บทนี้กล่าวถึงบริบทและเงื่อนไขทางการเมืองรวมถึงแรงจูงใจในการชุมนุมเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิต
นักศึกษาหรือว่าเยาวชนที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ประกอบด้วย 3 หัวข้อ
หัวข้อที่ 1 ชี้ให้เห็นว่าเยาวชนส่วนใหญ่เกิดในช่วงปลายรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นช่วงที่ ความขัดแย้งทางการเมืองที่มี
ความเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์เริ่มก่อตัวขึ้น พวกเขาโดยเฉพาะในส่วนที่อยู่ในครอบครัวที่เข้าร่วมการชุมนุม
ทางการเมืองทั้งสองฝ่ายจึงได้ซึมซับรับรู้ความขัดแย้งนี้โดยปริยาย หัวข้อที่ 2 ชี้ให้เห็นว่ารัฐประหาร 22
พฤษภาคม 2557 เป็นบริบทหรือเงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลให้เยาวชนเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหลั ก
เนื่องจากกลุ่มการเมืองก่อนหน้าได้สลายลง แม้จะยังไม่ขยายวงกว้างหรือเป็นกระแสในเยาวชนทั่วไป ส่วน
หัวข้อที่ 3 ชี้ให้เห็นว่าการที่รัฐบาลคณะรัฐประหารก้าวล่วงชีวิตส่วนตัว รสนิยม ความชอบ ส่งผลให้ค วามไม่พึง
พอใจเริ่มขยายวงกว้างในเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความผิดหวังในการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ประกอบ
กับประสบการณ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ส่งผลให้ความไม่พอใจปะทุออกมาเป็นกระแสใหญ่ในหมู่เยาวชนใน
ที่สุด ดังแสดงให้เห็นเป็นลำดับ
2.1 ฉันเกิดในปลายรัชกาลที่ 9
นักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนที่ชุมนุมเคลื่อนไหวในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดประมาณต้นทศวรรษ
2540 หรือในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นช่วงที่ ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบัน
กษัตริย์เริ่มก่อตัวขึ้น และพวกเขาอยู่ในวัยที่สามารถรับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวได้ โดยความขัดแย้งทางการเมือง
ทีว่ ่านี้ปรากฏขึ้นในกลุ่มนักการเมืองก่อน เริ่มจากการทีน่ ายเสนาะ เทียนทอง ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภาใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ให้ยุติการทูลเกล้าฯ เสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ เพราะเห็นว่าเป็นการ
กระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นการบีบบังคับพระมหากษัตริย์ รวมถึงสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐสภา อันจะนำมาซึ่งความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท (ผู้จัดการออนไลน์
2548) จากนั้นต่อมาวันที่ 8 มิถุนายน 2548 นายเสนาะได้อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาว่าอำนาจอธิปไตยมา
จากพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงสละพระราชอำนาจให้แก่ราษฎร ไม่ใช่แก่บุคคลหรือ คณะบุคคลใดที่จะใช้อำนาจ
นั้นตามอำเภอใจ เขายกเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ พฤษภาคม 2535 เป็นตัวอย่างของการลุกฮือของ
ประชาชนในการช่วงชิงอำนาจอธิปไตยกลับมาจากคณะบุคคลที่ใช้อำนาจผิดพระราชประสงค์ การอภิปราย
ของเขาได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง และถูกหมายความว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ระหว่าง “พันธมิตร
กังฉินของแผ่นดินกับคนที่รักในหลวงบูชาในหลวงด้วยปฏิบัติบูชา” (ผู้จัดการออนไลน์ 2548)
การเคลื่อนไหวในสภาของนายเสนาะได้รับการสานต่อโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในรายการ “เมืองไทย
รายสัปดาห์” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โดยนายสนธิได้อ่านข้อเขียน “ลูกแกะหลงทาง” 6 ของเขาซึ่งมีเนื้อหา
โจมตีทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในประเด็นเกี่ยวกับ การก้าวล่วงพระราชอำนาจ ส่งผลให้เขาถูกทักษิณ
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท และถูกผู้บริหารองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยถอดรายการของเขาออกจากผัง
รายการในเวลาต่อมา (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 16, 83-84) หลังจากนั้นนายสนธิได้ปรับรูปแบบรายการ
เป็น “เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร” ทุกเย็นวันศุกร์ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการ
6

เนื้อความในข้อเขียน “ลูกแกะหลงทาง” ส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นดังนี้ “พ่อบอกว่าเราควรมีเศรษฐกิจแบบพอเพียง พวกลูกแกะ
หลงทางกลับบอกว่าจะเอาอะไรกิน เราไปอยู่กระต๊อบกันดีไหมพวกโง่ทั้งหลาย [...] ลูกแกะคนโตยังหลงทางต่อไป...ต่อไป...
และต่อไป ลูกๆ ทั้งหลาย ตื่นเถิด ตาสว่างได้แล้ว ชีวิตนี้ของพวกท่านเป็นของพ่อโดยไม่ต้องมีกฎใดๆ มารองรับ...กราบแทบเท้า
พ่อของแผ่นดิน” (คำนูณ 2549: 59)
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ถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV และสื่ออื่นในเครือผู้จัดการ ต่อมาเมื่อมีผู้เข้าร่วมฟังเพิ่มมากขึ้นเขาได้
ย้ายไปจัดรายการที่อาคารลีลาศ สวนลุมพินี (เพิ่งอ้าง: 16-17)
นอกจากผู้เข้าร่วมฟังทั่วไป บุคคลที่มีชื่อเสียงและแกนนำกลุ่มต่างๆ ได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับนาย
สนธิด้วย อาทิ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรมและประธานมูลนิธิกองทัพธรรมในสังกัด
สำนักสันติอโศก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทักษิณปฏิเสธการคัดค้านการนำเบียร์ช้ างเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่พลตรี
จำลองเป็นแกนนำ และในช่วงเวลานี้มีการขยายพื้นที่ชุมนุมไปยังลานพระบรมรูปทรงม้าและบริเวณใกล้เคียง
และเป็นช่วงที่ พล.ต.จำลอง ทวีบทบาทการนำ การที่มีเครือข่ายกองทัพธรรมและสันติอโศกส่งผลให้การชุมนุม
ยืดเยื้อข้ามคืน (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 18-19) นอกจากนี้ แกนนำจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อ
ประชาธิปไตย (ครป.) เช่น นายสุริยะใส กตะศิลา แกนนำจากสหภาพการรถไฟ เช่น นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
นักวิชาการ เช่น นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ และครูโรงเรียนทางเลือก เช่น นายพิภพ ธงไชย ก็ได้เข้าร่วมชุมนุม
ด้วย (เพิ่งอ้าง: 21)
ขณะเดียวกันมีกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมชุมนุมอย่างต่อเนื่อง อาทิ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เครือข่ายสลัมสี่ภาค กลุ่มนักวิชาการ กลุ่ม
นักเรียนเพื่อประชาธิปไตย ชมรมแพทย์ชนบท กลุ่มสันติวิธี เครือข่ายแพทย์อาวุโส คณาจารย์อาวุโสสาย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฯลฯ มีเป้าหมายคือขับไล่ทักษิณ และมีการปรับกลยุทธ์ในการชุมนุม เปลี่ยนจุด
ศูนย์รวมจากนายสนธิเป็น “แกนนำภาคประชาชน” (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 29, 32-34)
เมื่อมีผู้เข้าร่วมชุมนุมมากขึ้น รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและกลุ่มต่างๆ นายสนธิจึงระดม
พลังประชาชนจำนวนห้าแสนคนวันที่ 9 ธันวาคม 2548 แต่ไม่ได้ตามเป้า เขาจึงชุมนุมต่อเพื่อระดมผู้ชุมนุมเพิ่ม
โดยอาศัยประเด็นพระราชอำนาจเป็น ตัวเคลื่อน โดยวันที่ 13 มกราคม 2549 ในรายการ “เมืองไทยราย
สัปดาห์สัญจร” เขาได้รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาผ่านทางพลเอกเปรมเพื่อให้มีการ
ปฏิรูปการเมือง (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 27) ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 เขาได้นัดชุมนุมที่หน้าพระ
ที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านทางพลเอกเปรมโดยมี พล.ร.ท. พะจุณณ์
ตามประทีป นายทหารคนสนิทมาเป็นตัวแทนรับ และในการชุมนุมครั้งนี้มีการเปิดตัว “พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย” พร้อมกับตั้งแกนนำห้าคน ประกอบด้วย นายสนธิ พล.ต.จำลอง นายสุริยะใส นายพิภพ และ
นายสมศักดิ์ โดยมีนายสุริยะใสเป็นผู้ประสานงาน (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 23, 84-85; คำนูณ 2549:
243-250)
พันธมิตรฯ กล่าวหา “ระบอบทักษิณ” ว่าทำลายชาติ (การเลี่ยงภาษีจากการขายหุ้น) ศาสนา (การ
แต่งตั้งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) และพระมหากษัตริย์ (ปฏิญญาฟินแลนด์ การทำบุญใน
อุโบสถวัดพระแก้ว) เริ่มต้นด้วยการเรียกร้องให้ทักษิณ ลาออก ต่อมาได้ขยายไปสู่การเรียกร้องให้ทักษิณเลิกยุ่ง
เกี่ยวกับการเมือง และ “ล้างระบอบทักษิณให้สิ้นจากการเมืองไทย” (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 73) ทั้งนี้
ในการเคลื่อนไหว พันธมิตรฯ เลือกที่จะบ่งชี้หรือหมายความตนเองเข้ากับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลัก ดัง
จะเห็นได้จากการที่นายสนธินำเสื้อสีเหลืองที่มีข้อความว่า “เราจะสู้เพื่อในหลวง” มาสวมทับขณะแถลงข่าว
วันที่ 15 กันยายน 2548 หลังทราบว่าบอร์ด อสมท. มีมติถอดรายการ “เมืองไทยรายสัปดาห์” ออกจากผั ง
รายการช่อง 9 (คำนูณ 2549: 52) และข้อความสกรีนที่ขายดีในช่วงปี 2549 คือ “เราจะสู้เพื่อในหลวง” (มติ
ชน 2551: 53) นอกจากนี้ ชื่อหนังสือที่น ายคำนูณเรียบเรียงคือ “ปรากฏการณ์ส นธิ : จากเสื้อเหลืองถึง
ผ้าพันคอสีฟ้า” (คำนูณ 2549) ชี้ให้เห็นความพยายามที่จะบ่งชี้การเคลื่อนไหวของนายสนธิและกลุ่มพันธมิตรฯ
เข้ากับพระมหากษัตริย์และพระราชินีอย่างเด่นชัด เนื่องจากสีเหลืองเป็นสีสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และสี
ฟ้าเป็นสีสัญลักษณ์ของพระราชินี (นอกเหนือจากการกล่าวอ้างบนเวทีปราศรัยถึงที่มาของผ้าพันคอสีฟ้า)
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พัน ธมิตรฯ เคลื่อนไหวกดดัน อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทักษิณ ต้องประกาศยุบสภาในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2549 และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่ 2 เมษายน 2549 ทว่าการเลือกตั้งมีปัญหา ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินให้เป็นโมฆะ และมีการกำหนดเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 ทว่าเกิดรัฐประหาร 19
กันยายน 2549 เสียก่อน พันธมิตรฯ จึงยุติการเคลื่อนไหวลงชั่วคราว (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 85-88)
เนื่องจากเป้าหมายส่วนหนึ่งได้บรรลุแล้ว
ถึงแม้ทักษิณรวมถึงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยจะถูกต่อต้านอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากพันธมิตรฯ
แต่ก็ได้รับการสนับสนุนหรือปกป้องจากกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยเช่นกัน โดยในระยะแรกมีสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่ม
คนจาก “ชนบท” หรือ “ภาคเกษตรกรรม” ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ในนาม “คาราวานคนจน”
และกลุ่ม “คนรากหญ้า” ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วยคนขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ภายใต้การนำของ “กลุ่มสมาคมพิทักษ์ผลประโยชน์ผู้ขับแท็กซี่ ” โดย “คาราวานคนจน” เริ่มเดินทางเข้า
กรุงเทพฯ สมทบกับกลุ่มสมาคมฯ เปิด หมู่บ้านคาราวานคนจน ที่สวนจตุจักร วันที่ 18 มีนาคม 2549 ประกาศ
สนับสนุนทักษิณ และนโยบายแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาล คู่ขนานหรือต้านการเคลื่อนไหวของพันธมิตร
ฯ (ยุกติ และอุเชนทร์ 2555: 32-33)7
ต่อมาหลังเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ได้เกิดกลุ่มต่อต้านสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ “เครือข่าย 19
กันยา ต้านรัฐประหาร” ซึ่งประกอบด้วยนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง ชุมนุมบริเวณห้างสรรพสินค้า
พารากอน วันที่ 20 กันยายน 2549 ชูแผ่นกระดาษมีข้อความและสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐประหาร และในเวลา
ต่อมามีการตั้งกลุ่มขึ้นในมหาวิทยาลัย เช่น กลุ่มโดมแดง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายนิสิตจุฬาฯ เพื่อ
เสรี ภ าพ ที ่ จ ุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ เครื อ ข่ า ยนั ก ศึ ก ษาเพื ่ อ ประชาธิ ป ไตย เชี ย งใหม่ ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านรัฐประหารและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเพื่อพาประเทศเข้าสู่
สภาวะปกติ
กลุ่มที่สองคือนักกิจกรรมและประชาชนทั่วไป เช่น คนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ พิราบขาว จัดกิจกรรม
ชุมนุมปราศรัยที่สนามหลวง ต่อต้านรัฐประหาร และวิจารณ์บทบาททางการเมืองของพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ ประธานองคมนตรี ในการรัฐประหารและแทรกแซงการเมือง ขณะที่ ต่อมาวันที่ 23 มีนาคม 2550 กลุ่ม
ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ PTV ซึ่งเป็น “เครือข่าย” ทักษิณ หรือพรรคไทยรักไทย ได้ออกมาจัดชุมนุมครั้งแรกที่
สนามหลวง เน้นการตรวจสอบคณะรัฐประหาร หรือ คมช. และจากนั้น เดือนพฤษภาคม 2550 กลุ่มย่อย
จำนวน 22 กลุ่ม เช่น กลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ กลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญ 2540 สมาพันธ์ประชาธิปไตย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พันธมิตรสหภาพแรงงานประชาธิปไตย เป็นต้น ที่ดำเนินกิจกรรมมา
ก่อนหน้าหรือเคียงคู่กันมาได้ร่วมกันก่อตั้ง แนวร่วมประชาชนต้านรัฐประหาร เป็นองค์กรร่มในการต่อ ต้าน
รัฐประหารร่วมกัน (ยุกติ และอุเชนทร์ 2555: 35)
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นโยบาย “ประชานิยม” ของพรรคไทยรักไทยที่เอื้อประโยชน์คนจนโดยเฉพาะในชนบท ทำให้เกิดมิติใหม่ทางการเมืองที่
เรียกว่า “ประชาธิปไตยที่กินได้” ทำให้เกิดสำนึกความเป็นเจ้าของประเทศ ที่ทุกคนมีส่วนในประเทศนี้ มิใช่แต่คนรวย หรือคน
ชั้นกลางเท่านั้นที่ผูกขาดความเป็นเจ้าของประเทศ ทำให้คนกลุ่มนี้มีสำนึกทางการเมืองใหม่ ที่เชื่อมั่นศรัทธาต่อระบอบ
ประชาธิปไตย ที่มีการเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญ รวมถึงเชื่อว่าระบอบนี้สร้างความเป็นธรรมเท่าเทียมให้คนในสังคมไทย
ขณะเดียวกันก็ทำให้พวกเขามีทางเลือกในการต่อรองกับนักการเมืองมากขึ้น รวมถึงทำให้นักเลง เจ้าพ่อ ผู้อุปถัมภ์ท้องถิ่นลด
อิทธิพลลง และทำให้เกิดชนชั้นใหม่ที่มี “สำนึกทางการเมือง” ในการมีส่วนร่วมกับรัฐในหลายมิติ พวกเขาไม่จำยอมให้ “ชนชั้น
กลางในเมือง” ล้มรัฐบาลที่เขาเลือกตั้งได้ ทำลายมายาคติ “โง่ จน เจ็บ” ที่คิดว่าประชาชนในชนบทตั้งรัฐบาล และชนชั้นกลาง
ในเมืองล้มรัฐบาลดังที่ เอนก (2552) ได้เคยเสนอไว้ พวกเขาไม่เพียงแต่เลือกพรรคไทยรักไทยอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งในปี
พ.ศ. 2548 หากแต่ยังเดินทางมาเข้าร่วมคาราวานคนจนที่ชุมนุมที่สวนลุมพินีด้วย (ชัยพงษ์ 2562)
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หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทยวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 กลุ่ม PTV ได้เริ่มต้น
ปักหลักชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวงในวันที่ 2 มิถุนายน 2550 ประกาศ ขับไล่ คมช. และจัดองค์กรการนำใหม่ใน
ชื่อ แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) ซึ่งเป็นการผนวกรวมการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ก่อนหน้า
รวมทั้งมีการระดมผู้สนับสนุนจากต่างจังหวัดมาเข้าร่วม มียุทธศาสตร์หลักคือการโค่นล้ม คมช. มีการเคลื่อน
ขบวนกดดันให้พลเอกเปรมลาออกจากตำแหน่งต่างๆ จากนั้นรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ก่อนจะ
เปลี่ยนชื่อเป็น แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดย
หลังจากที่พรรคพลังประชาชนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง วันที่ 23 ธันวาคม 2550 และเป็นแกนนำในการตั้ง
รัฐบาล แกนนำ นปช. บางส่วนไปทำงานกับรัฐบาล และยุติการเคลื่อนไหวนอกสภาไปโดยปริยาย ซึ่งนอกจาก
ส่งผลให้การนำใน นปช. อยู่กับแกนนำย่อยที่ไม่ได้ยึดโยงกับรัฐบาลโดยตรง (ยุกติ และอุเชนทร์ 2555: 35-36)
ยังส่งผลให้ไม่มีการเคลื่อนไหวใหญ่ของ นปช. ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
ในทางกลับกัน พันธมิตรฯ กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 หลังจากพรรคพลัง
ประชาชนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายสมัคร สุนทรเวช เป็น
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นว่านายสมัครเป็นร่างทรงของ พ.ต.ท.ทักษิณ การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีลักษณะเป็น
เครือข่ายและมีการตั้งพันธมิตรฯ ประจำจังหวัด (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 35-36) การเคลื่อนไหวครั้ง
สำคัญเริ่มจากรุ่งสางวันที่ 26 สิงหาคม 2551 นายสนธิอ่านแถลงการณ์ “เพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 2550 และ
โค่นล้มระบอบทักษิณ ขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติ และสร้างการเมืองใหม่” กำหนดให้เคลื่อนไหวภายใต้
“กองทัพประชาชนกู้ชาติ” (เพิ่งอ้าง: 103) ถัดมาในเวลาไล่เลี่ยกัน “นักรบศรีวิชัย” ประมาณหนึ่งร้อยคนเข้า
ยึดสถานีโทรทัศน์ NBT ทว่าถูกจับกุม จากนั้น “กองทัพประชาชนกู้ชาติ” ตามไปสมทบและกระจายไปตามจุด
ต่างๆ และต่อมาก็สามารถยึดทำเนียบรัฐบาลภายใต้แผน “ปฏิบัติการไทยคู่ฟ้า” ได้สำเร็จ (เพิ่งอ้าง: 103-108)
ขณะที่ในต่างจังหวัดมีการปิดสนามบิน เช่น ภูเก็ต หาดใหญ่ และกระบี่ (เพิ่งอ้าง: 119-122)
ต่อมาวันที่ 9 กันยายน 2551 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ต่อกรณีนายสมัครเป็น
พิธีกรรายการ “ชิมไปบ่นไป” และ “ยกโขมงหกโมงเช้า” ว่าเป็นการกระทำต้องห้าม ส่งผลให้นายสมัครและ
คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากหน้าที่ (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 137) ในช่วงแรกเกิดความเห็นต่างในกลุ่ม
ส.ส. ทว่าต่อมา ส.ส. ส่วนใหญ่ไม่ต้องการไปหาเสียงเพื่อเลือกตั้งใหม่ จึงประนีประนอมกันเพื่อรักษาสถานะเดิม
ไว้ พรรคพลังประชาชนจึงหลอมรวมเป็นหนึ่งอีกครั้งและเสนอชื่อนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีใน
วันที่ 18 กันยายน 2551 ท่ามกลางเสียงคัดค้านของพันธมิตรฯ รวมทั้ง ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ (เพิ่งอ้าง:
174-175)
พันธมิตรฯ ได้ยกระดับการชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2551 ด้วยการยึดสนามบินดอน
เมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ เรียกร้องให้นายสมชายลาออก และแม้จะได้รับการคัดค้านจากหลายฝ่าย ทว่า
พันธมิตรฯ ยังคงยึดสนามบินทั้งสองแห่งต่อ ไป จนกระทั่งวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย
ให้ยุบพรรคพลังประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาลอีกสองพรรค คือ พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย อัน
เนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช พันธมิตรฯ จึงถือโอกาสนี้ประกาศยุติการชุมนุม
ทั้งที่ทำเนียบรัฐบาล สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองในวันที่ 3 ธันวาคม 2551 เพราะเห็นว่าการ
ชุมนุมได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว คือการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และการขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดของทักษิณเป็น
การปิดฉากการชุมนุมที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย คือ 193 วัน โดยหลังจากนั้นวันที่ 17
เมษายน 2552 นายสนธิถูกยิงแต่รอดชีวิต และหลังจากนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใหญ่ของพันธมิตรฯ อีก (กอง
บรรณาธิการมติชน 2551: 137)
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ในส่วนของ นปช. หลังจากที่ พันธมิตรฯ ชุมนุมขับไล่รัฐบาล นปช. รวมถึงกลุ่มย่อยอื่นที่สนับสนุน
รัฐบาลได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านทันทีที่สนามหลวง จากนั้นแกนนำ PTV ได้จัดรายการ “ความจริงวันนี้”
ทางสถานีโทรทัศน์ตอบโต้ข้อกล่าวหาของพันธมิตรฯ ก่อนจะจัดรายการสัญจรครั้งแรกวันที่ 11 ตุลาคม 2551
ที่เมืองทองธานีแล้วตระเวนไปตามที่ต่างๆ ในชื่อ “ครอบครัวความจริงวันนี้” โดยหลังจากที่พันธมิตรฯ ยุติการ
ชุมนุมแล้วมีการเปลี่ยนขั้วการเมือง พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลและนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี รายการ
“ครอบครัวความจริงวันนี้ ” ได้เปิดโปงการแทรกแซงการเมืองของ “อำมาตย์” พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาล
ดำเนินคดีพันธมิตรฯ ที่ยึดทำเนียบรัฐบาลและสนามบิน รวมถึงนำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาใช้ และยุบสภา
พร้อมกับเดินสายจัดงาน “แดงทั้งแผ่นดิน” ในต่างจังหวัด ก่อนมาปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลวันที่ 26
มีนาคม 2562 แต่ถูกปราบในเดือนเมษายน 2552 หรือที่เรียกว่า “เมษาเลือด” (ยุกติ และอุเชนทร์ 2555: 3638)
หลังจากนั้น นปช. ได้ทำการสรุปบทเรียน จัดกิจกรรมย่อย ทำงานระดับพื้นที่ จัดตั้งแกนนำย่อยและ
มวลชนในต่างจังหวัดเพื่อเตรียมการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ รวมทั้งมีการปรั บองค์กรการนำใหม่เป็น “นปช. แดง
ทั้งแผ่นดิน”8 ในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยในการเคลื่อนไหวรอบใหม่มีการล่ารายชื่อถวายฎีกาเพื ่ อ ขอ
พระราชทานอภัย โทษ พ.ต.ท.ทักษิณ ตรวจสอบ “อำมาตย์ ” และจัด ชุมนุมใหญ่ ในเดือนมีนาคม 2553
เรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ยุบสภา แต่ก็ถูกปราบอย่างรุนแรงอีกครั้งในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 (ยุกติ
และอุเชนทร์ 2555: 38) มีผู้เสียชีวิต 94 คน แกนนำและผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งถูกตั้งข้อหา ดำเนินคดี และคุมขัง
บางรายลี้ภัยไปต่างประเทศ (ดู ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย. พ.ค. 53, 2555) และไม่มีการเคลื่อนไหวใหญ่เป็นเวลานาน โดยเฉพาะหลังจากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง
3 กรกฎาคม 2554 และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
ในทางกลับกัน ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซึ่งรวมถึงพันธมิตรฯ รวมตัวเคลื่อนไหวอีกครั้ง ภายใต้การนำของ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ หลังจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพยายามผลักดันพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยวันที่
30 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่ร่างพระราชบัญญัติ ฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระสาม นายสุเทพได้นัด
ชุมนุมที่สถานีรถไฟสามเสน ก่อนย้ายไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ต่อมามีผู้เข้าร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน
มาก ส่งผลให้ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ขอพระราชทานร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่
ทูลเกล้าฯ ถวายไปในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 คืน ทว่านายสุเทพไม่ยุติการชุมนุม หากแต่ยกระดับให้เข้มข้นขึ้น
เพื่อกดดันรัฐบาล จากการชุมนุมโดยสงบในที่ตั้งเปลี่ยนเป็นการเดินขบวนไปปิดล้อมและบุกยึดสถานที่ราชการ
หลายแห่ง ต่อมาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มีการจัดตั้ง คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) โดยมีนายสุเทพเป็น
เลขาธิการ เรียกร้องให้รัฐบาลลาออก เพื่อเปิดทางให้มีการปฏิรูปประเทศ โดยจัดตั้งสภาประชาชนที่มาจาก
การแต่งตั้ง และให้มี “นายกรัฐมนตรีคนกลาง” (อภิชาต และอนุสรณ์ 2560)
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“คนเสื้อแดง” ในภาคเหนือคนหนึ่งกล่าวถึงเหตุผลที่เขาเป็น “คนเสื้อแดง” และเดินทางมาเข้าร่วมการชุมนุมที่กรุงเทพฯ
ในช่วงเวลาดังกล่าวดังนี้ “การเป็นเสื้อแดงนี้บ่ใช่ไคเป็น (ไม่ได้อยากเป็น) แต่ว่าหลายปีมานี้ท่านทักษิณเปิ้น (เขา) ได้หื้อเงินมัน
มาถึงคนตุ๊กคนยาก (ทำให้เงินมาถึงคนจน) ถ้าบ่มี (ไม่มี)นโยบายหมู่นี้ (เหล่านี้)เฮาบ่ (เราไม่)มีทางได้เข้าถึง อยู่มาเมินนานบ่ปะ
สักเตื้อ (อยู่มานานไม่เคยเจอ) พี่ตึงฮัก (พี่รัก) ไปชุมนุมแผว (ถึง)กรุงเทพฯ เจียง(เชียง)ใหม่ เขาไปไหนไปหมด ไปกับเพื่อนสอง
สามคนตึงบ่กลัว (ไม่กลัว) ถ้าเฮายอมเฮาก่าบ่เหลือหยัง (เรายอมก็ไม่เหลืออะไร) หมู่ (พวก) อำมาตย์เขาเอาคืนหมด เขาบ่ใช่
เอาทักษิณลงอย่างเดียวมันจะเอาคืนหมด เขาไม่แค่เอาทักษิณลงจากอำนาจ แต่จะเอา (นโยบาย) ลงด้วย กองทุนเงินล้าน 30
บาท เฮา (เรา) ต้องฮักษาหมู่นี้ไว้” (อ้างใน, ชัยพงษ์ 2562)
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จากนั้นวันที่ 8 ธันวาคม 2556 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้แถลงข่าวต่ อ
สื่อมวลชน ประกาศนํา ส.ส. ของพรรคทั้งหมด 153 คนยื่นใบลาออกจากการเป็น ส.ส. เพื่อกดดันให้นางสาวยิ่ง
ลักษณ์ยุบสภา ส่งผลให้วันต่อมานางสาวยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภา ด้วยหวังให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นวิถีทาง
ในการคลี่คลายความขัดแย้ง แต่ไม่ได้ผล เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์มีมติในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ไม่ลง
สมัครรับเลือกตั้ง และประกาศว่าจะต่อสู้โค่นล้มรัฐบาลร่วมกับผู้ชุมนุม กปปส. ในขณะที่ นายสุเทพประกาศไม่
ยอมรับการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยอ้างว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรม พร้อมกับจะนํามวลชนขัดขวางการเลือกตั้ง
รวมทั้งเรียกร้องให้มีการ “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” และจะไม่ยุติการชุมนุมจนกว่าจะมีการจัดตั้งสภาประชาชนที่
ประกอบด้วย “คนดีมีคุณธรรม” ที่เขาคัดสรรขึ้นมาเพื่อทําการปฏิรูปประเทศ โดยปิดปรับปรุงประเทศเป็น
เวลาหนึ่งปีครึ่งถึงสองปี ตามแนวทางของ กปปส. หลังจากนั้นจึงจะยอมกลับไปสู่การเลือกตั้ง นอกจากนี้ เขา
ได้ประกาศแนวคิดเรื่อง “รัฏฐาธิปัตย์” ว่าตนเองจะสถาปนาอํานาจรัฐขึ้นมาและจัดตั้งรัฐบาล “คนดี” โดยไม่
ต้องผ่านการเลือกตั้ง โดยจะนําเรื่องกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยให้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชน พร้อมกับประกาศยุทธศาสตร์เคลื่อนไหวใหญ่เพื่อ “เผด็จศึก”
รัฐบาล นายสุเทพนัดหมายให้ประชาชนออกมาชุมนุมใหญ่ต่อต้านการเลือกตั้งในวันที่ 22 ธันวาคม 2556
ขณะที่การเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ประสบปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก เป็นการเลือกตั้งที่มีความ
วุ่นวายและเกิดเหตุรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของไทย และถูกตัดสินให้เป็นโมฆะในที่สุด
(อภิชาต และอนุสรณ์ 2560)
ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมร่วมกับรัฐบาลและมีมติร่วมกันในการกําหนดวันเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งใหม่แทนการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ถูกตัดสินให้เป็นโมฆะ โดยกําหนดเป็นวันที่ 20
กรกฎาคม 2557 เพื่อจะคลี่คลายปัญหา ทว่าสถานการณ์การเมืองถูกทําให้ตึงเครียดและเข้าสู่ทางตัน โดยวันที่
7 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าสถานภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการของนางสาวยิ่ง
ลักษณ์สิ้นสุดลงจากการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พรรคเพื่อ
ไทยจึงแต่งตั้งนายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทน ส่งผลให้
กปปส. มีความฮึกเหิมขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้จํานวนผู้เข้าร่วมชุมนุมเริ่มลดลงเนื่องจากเหตุรุนแรงที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อภิชาต และอนุสรณ์ 2560)
นายสุเทพประกาศยกระดับการชุมนุมเพื่อ “เผด็จศึก” รัฐบาล โดยถือฤกษ์วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
ชวนให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมตามจุดสําคัญในกรุงเทพฯ คือ ถนนอังรีดูนังต์ ถนนราชดําริจนถึงแยกราช
ประสงค์ แยกประตูนํ้า และเข้ายึดสถานีโทรทัศน์ช่องหลักทั้งหมดเพื่อถ่ายทอดการชุมนุมของ กปปส. รวมทั้ง
กดดันให้ประธานวุฒิสภาปรึกษาหารือประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด
และประธานกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลาง โดยเขาประกาศว่าจะดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้ให้แล้วเสร็จภายในสามวัน ทว่าไม่สำเร็จเพราะมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ (อภิชาต
และอนุสรณ์ 2560)
อย่างไรก็ดี วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประกาศ
กฎอัยการศึกพร้อมกับตั้งกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) โดยมีเขาเป็นผู้อํานวยการ และอีก
สองวันต่อมา คือ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ได้นำกำลังทหารและตำรวจในนาม คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อรัฐประหาร ยึดอำนาจจากรัฐบาล ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และเข้าสลายการ
ชุมนุมของ นปช. บริเวณถนนอักษะ ที่เริ่มชุมนุมค้าน กปปส. ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2557 ภายใต้หัวข้อ “หยุด
ล้มล้างประชาธิปไตย เมื่อความอยุติธรรมเป็นกฎหมาย การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ ” ส่วน กปปส. ยุติการชุมนุม
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ด้วยตนเองและด้วยความยินดี เพราะข้อเรียกร้องบางส่วนได้บรรลุผลแล้ว ปิดฉากการชุมนุม ของกลุ่มทาง
การเมืองทั้งสองฝ่ายที่ต่อเนื่องมาเกือบทศวรรษ (อภิชาต และอนุสรณ์ 2560)
ทศวรรษความขัดแย้งทางการเมืองข้างต้นมีใจกลางอยู่ที่สถาบันกษัตริย์ เพราะเริ่มจากบุคคลและกลุ่ม
ที่เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ถูกคุกคามโดยนักการเมืองที่ฉ้อฉลและไม่จงรักภักดี หรืออีกนัยหนึ่ง เริ่มต้นจากกลุ่ม
ก้อนทางประวัติศาสตร์ที่ประกอบด้วยชนชั้นนำตามประเพณี ข้าราชการ ปัญญาชน นักพัฒนาเอกชน และชน
ชั้นกลาง (ดู ชนิดา 2554 และอาสา 2564) ที่เห็นว่า “พระราชอำนาจนำ” ที่ร้อยรัดพวกเขาไว้กำลังถูกท้าทาย
จึงจำเป็นต้องทำการปกป้อง (ดู ประมวล 2548) โดยมีปัญญาชนคนชั้นกลางและนักพัฒนาเอกชนเป็นหัวหอก
ในช่วงต้น ก่อนที่จะเป็นนักการเมืองในช่วงหลัง ซึ่ง ในช่วงนี้แม้จะไม่ได้ยึดโยงกับ “พระราชอำนาจนำ” อย่าง
แน่นแฟ้นเหมือนในช่วงต้น แต่ก็มีเป้าหมายที่จะธำรงไว้ซึ่ง “พระราชอำนาจนำ” ด้วยการขจัดภัยคุกคามและ
สถาปนาระบอบการเมืองที่สอดรับกัน นอกจากนี้ รัฐประหารทั้งสองครั้งแม้จะไม่เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับ “พระ
ราชอำนาจนำ” อย่างเด่นชัดเหมือนกลุ่มเคลื่อนไหว แต่ก็เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่ามีเป้าหมายเพื่อปกป้องหรือ
แม้กระทั่งว่ามีความเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์ ดังที่ถูกขนานนามว่า “ราชรัฐประหาร” หรือ “Royal Coup”
ในทางกลับ กัน บุคคลและกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามเป็นอีกกลุ่มก้อนประวัติศาสตร์ที่ร้อยรัดด้วยความ
ตระหนักรู้จากข้อมูล ทัศนะ และแนวคิดทางการเมือง ที่นำเสนอทั้งโดยนักวิชาการและปัญญาชนสาธารณะ
และโดยแกนนำกลุ ่ ม เคลื ่ อ นไหว โดยมี ช นชั ้ น กลางตั ้ ง แต่ ร ะดั บ ล่ า งลงไป ในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแกนหลัก ถึงแม้บุคคลและกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้ท้าทาย “พระราชอำนาจนำ” อย่าง
เปิดเผยหรือตรงไปตรงมาในที่สาธารณะหรือในการชุมนุม รวมถึงไม่ได้เสนอ “สภาวะนำโต้กลับ” หรือ
“สภาวะนำทางเลือก” อย่างเป็นระบบ แต่การที่พวกเขาตั้งคำถาม วิพากษ์วิจารณ์ และต่อต้าน “ระบอบ
อำมาตย์” ที่มีความเชื่อมโยงกับ สถาบันกษัตริย์ พร้อมกับเน้นย้ำหรือให้ความสำคัญกับระเบียบการเมืองที่
ประชาชนเป็นใหญ่หรือว่าทุกคนมีสิทธิและอำนาจเสมอกัน ก็สามารถนับได้ว่าเป็น “สภาวะนำโต้กลับ” หรือ
“สภาวะนำทางเลือก” ของบุคคลและกลุ่มเหล่านี้ ซึ่งได้รับการสานต่อ โดยการเคลื่อนไหวของเยาวชนใน
ปัจจุบัน
เยาวชนทีเ่ คลื่อนไหวในปัจจุบันไม่เพียงแต่รับรู้เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวในลักษณะ
ทั่วไป หากแต่หลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ตรงกับความขัดแย้งทางการเมืองผ่านทางสมาชิกใน
ครอบครัวซึ่งสังกัดหรือว่าสนั บสนุนกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวอยู่ ดังกรณี จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่
ดาวดิน” เขามีความสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยม เนื่องจากบิดาของเขาสนับสนุน
พันธมิตรฯ และภูมิลำเนาของเขา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีหน่วยหรือศูนย์ประสานงานของพันธมิตรฯ และ
สถานีโทรทัศน์ ASTV ตั้งอยู่ โดยนอกจากติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านทาง ASTV แล้ว เขายังได้
ติดตามบิดาไปร่วมชุมนุมของพันธมิตรฯ ที่กรุงเทพฯ ด้วย เขาเล่าว่าเขาคล้อยตามการปราศรัยของนายสนธิ
รวมถึงผู้ปราศรัยคนอื่นอย่างมาก ทั้งประเด็นทุจริตและประเด็นก้าวล่วงสถาบันกษัตริย์ของทักษิณ ดังที่ว่า
“ผมเติบโตมาจาก ASTV ที่บ้านดู เป็นพันธมิตรฯ ทั้งบ้าน พูดกันเรื่องการคอรัปชันและเราก็ยังอ่อน
ด้อยทางการเมือง ใส่ริสแบนด์รักเจ้า...ตอนนั้นกระแสอำนาจนำขึ้นสูง อินครับ ผ่านรูปก็โค้งคำนับ ตรงข้ามบ้าน
ผมมีป้าย รักในหลวง ห่วงลูกหลาน...ตอนปี 2549 ไปร่วมกับพันธมิตรฯ ไปด้วยกัน ขึ้นรถทัวร์จากภูเขียวมา
กรุงเทพฯ ไปอยู่แถวทำเนียบฯ ไปอยู่สนามหลวง แล้วก็มีช่วงมัธยมปลายอีกรอบนึง ฟังสนธิปราศรัยรู้สึกมันดี
ครับ คิดเหมือนเขาคือไม่เอาทักษิณ ฟังจับใจเลย มือตบมีลายเซ็น ต์ 5 แกนนำ แล้วก็อินอ๊อฟ พงษ์พัฒน์พูด
ศีรษะนี้เพื่อพ่อหลวง อินกับแกนนำหมดเลย” (จตุภัทร์, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2565)
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ในทางกลับกัน พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิน” เติบโตมาในครอบครัว “เสื้อแดง” จ.ลำปาง เขามัก
นอนฟังวิทยุชุมชนและชมรายการ “ความจริงวันนี้” ทางโทรทัศน์ร่วมกับย่าซึ่งเป็น “เสื้อแดง” ได้ซึมซับรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างมาก จนกระทั่งส่งผลให้เขาสนับสนุนหรือเป็นเสมือน “เสื้อแดง” ในเวลาต่อมา ดังที่ว่า
“ผมโตมากับวิทยุชุมชนกับรายการความจริงวันนี้ ตอนเด็ก ๆ ย่าผมเป็นเสื้อแดง ก็นอนฟังกับย่า ยาง
แพงทำยังไงท่านนายกฯ ชวน โตมากับอะไรแบบนี้...แล้วภาคเหนือเป็นดินแดนที่ซุ่มประตูป่าเยอะกว่าซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ ปู่ผมทำโรงแรมเราก็ไม่ติดรูป เราอยู่ในอารมณ์ประมาณนี้...รู้จักพันธมิตรฯ ตอนปี 2549 ตอนนั้น
อายุ 7-8 ขวบ ตอนนั้นมีการสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภา สมชายจะแถลงนโยบาย ตอนพันธมิตรฯ ยึดสนามบิน
ก็เห็น...ผมจำได้เอาตีนตบไปตบเล่นในโรงเรียน มาอยู่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ป.2 เข้ามาก็เห็นอะไรเดือดๆ เลย จำได้
ว่าไปโรงพยาบาลพะมงกุฎตอนเช้า ไม่มีอะไร ออกมาเจอเสื้อแดง ขอพ่อเดินด้วยนิดหน่อย ใส่ชุด นักเรียนมา...
ผมว่าเสื้อแดงดีกว่าเสื้อเหลืองเยอะ เสื้อแดงเรานับถือน้ำใจมาก คนเสื้อแดงสมัยก่อนเขาไม่กระมิดกระเมี้ยน
เวลาสู้” (พริษฐ์, สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2565)
เช่นเดียวกับ “ต้น” ชายชาวศรีสะเกษวัยยี่สิบเศษ เข้าเติบโตในครอบครัวคนระดับล่าง บิดาเคยไป
ทำงานเป็นแรงงานรับจ้างในกรุงเทพฯ และได้เข้าร่วมการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม 2535 จากนั้นก็กลับมา
ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้าน ต่อมาหลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ตั้งพรรคไทยรักไทยและลงสมัครเลือกตั้งในปี 2544
บิดาเขาได้เลือกผู้สมัครและพรรคไทยรักไทยเพราะชื่นชอบ พ.ต.ท.ทักษิณ และนโยบายพรรค บิดาเขาชอบ
อ่านหนังสือพิมพ์และสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมือง เขาจึงได้มีโอกาสอ่านหนังสือพิมพ์และติตามข่าวสาร
การเมืองไปกับพ่อตั้งแต่เด็ก ตอนเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 แม้เขาจะมีอายุ 10 ขวบ แต่ก็รู้สึกตื่ นตัว
และไม่พอใจอย่างมาก เช่นเดียวกับพ่อของเขา แต่ก็ไม่สามารถแสดงออกได้มากนักเมื่อมาศึกษาที่โรงเรียน
มัธยมในตัวจังหวัด โดยเมื่อตอนเขาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีการจัดดีเบตทางการเมืองในโรงเรียน เขาเลือกฝั่ง
“คนเสื้อแดง” แล้วถูกครูตำหนิ ขณะที่เพื่อนส่งสายตารัง เกียจ เขาจึงตัดสินใจไม่แสดงออกทางการเมืองใน
โรงเรียนอีก แต่ก็ติดตามสถานการณ์ตลอด จนเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยในจังหวัดใกล้เคียงในคณะนิติศาสตร์ เขา
รู้สึกว่ามีเสรีภาพที่จะแสดงออกมากขึ้น จึงเริ่มทำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับเพื่อนและกลุ่มต่างๆ ซึ่งบ่มเพาะ
มาจากการที่เขาเป็นครอบครัว “เสื้อแดง” เป็นสำคัญ (ต้น, สัมภาษณ์ 20 ตุลาคม 2564)
ขณะที่ในช่วงการชุมนุม กปปส. เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนมัธยมและจำนวนหนึ่งเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ได้มีประสบการณ์ในสถานศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน กปปส. โดยกลุ่มที่เป็นนักเรียน
มัธยมยังไม่ได้สนใจการเมืองมากนัก แต่ก็เอนเอียงไปทาง กปปส. พอสมควร ดังรายหนึ่งที่ “ตอนนั้นยอมรับว่า
ก็ได้รับข่าวจากด้านนั้นพอสมควร ถามว่ามีความเอนไหม มันเอนอยู่นะ ด้วยความที่สังคมตอนนั้นมันมีการ
ขับเคลื่อนจากกลุ่มที่มีชื่อเสียงพวกดารา มัน impact มาก มันสร้างความเชื่อถือในเรื่องข้อมูลมากขึ้น ทำให้เรา
เอียงอยู่มากพอสมควร” (ทะลุฟ้า, สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2564) ขณะที่บางรายที่ครอบครัวเป็นพันธมิตรฯ
มาก่อนก็จะอยู่ในบรรยากาศของการสนับสนุน กปปส. อย่างเข้มข้น ดังรายหนึ่งที่ “เราไม่สนใจ แต่บ้านนี่สิ
ประจวบฯ ลุงกำนันสู้ๆ เราจำได้เลย เพราะว่าที่บ้านเราจะเปิดดูตลอด ก็จะนกหวีด มีแหวนรูปธงชาติ เขาก็จะ
ใส่ไปม็อบกัน ที่บ้านเราก็จะเหลือง เหลืองจัดๆ เลย” (ทะลุฟ้า, สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2564)
ส่วนนักเรียนรายที่ครอบครัวเป็น “เสื้อแดง” ก็จะเป็นคนส่วนน้อยในโรงเรียนไปโดยปริยาย ดังกรณี
พริษฐ์ ที่ “ตอนมีเหตุการณ์ กปปส. ช่วงผมอยู่ ม.3 เพื่อนผมเป่านกหวีดกันสนุกสนาน แต่ผมเป็นเสื้อแดง
เพราะมาจากลำปาง” (พริษฐ์, สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2565) ยกเว้นบางรายที่มีครูเปิดกว้าง มีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังกรณีนักกิจกรรมทางการเมือง จ.เชียงใหม่ คนหนึ่งที่ว่า
“เมื่อก่อนนั้นตายายไม่ได้ไปโรงบาล พอตายายสามารถได้นโยบายสามสิบบาทได้สิทธิตรงนี้ เนื่องจาก
อาชีพรับจ้าง ช่างทั่วไป การไปโรงบาลจึงยากมาก จนบางทีคลินิกเอกชนยังถูกกว่าและรักษาครอบคลุมกว่า
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มันเลยเกิดการตั้งคำถามและตามข่าวเลือกตั้งช่วงทักษิณ 1 ข่าวออกเยอะมากกระทั่งเลือกตั้งผู้ว่าฯ ก็ออก หรือ
แม้แต่ข่าวหนังสือพิมพ์ คอลัมน์ของนักเขียนต่างๆ ที่ทำให้เราตั้งข้อสังเกต ทำไมหนังสือที่อิงวรรณกรรมถูกยก
มาเป็นเครื่องมือในการโจมตีคนได้ ประกอบกับครูมัธยมต้นวิชาแนะแนวเปิดคลิปโบว์และราชินีเ สด็จให้เราดู
เราตั้งคำถามว่าทำไมตำรวจที่ตายไม่ถูกให้ความหมาย แต่โบว์เป็น เราเคยตั้งคำถามแล้วโดนด่าว่าเป็นขี้ข้า
ทักษิณ จนกระทั่ง ม.ปลาย มีครูที่เป็นขวา ที่เปิดกว้างสามารถเปิดช่องทางให้เราถกเถียงได้ เขาเป็นเสื้อเหลือง
แต่ไม่ชอบสุเทพ ไม่เอา กปปส. กระทั่งเล่า 14 ตุลา น่าจะสอนหน้าที่พลเมืองตอน ม.4 แกแนะนำให้อ่าน
หนังสือ เลยได้ถกเถียง ประกอบกับ ม.ปลาย มีเพื่อนบางคนบ้านเป็นเสื้อแดงเราเลยได้คุยกันกับเพื่อนกลุ่มหนึ่ง
ได้แลกเปลี่ยน” (นักกิจกรรมทางการเมือง จ.เชียงใหม่, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2564)
ส่วนกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งได้เคลื่อนไหวร่วมกับ กปปส. ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะนักศึกษา
โดยทั่วไป หากแต่ยังรวมถึงนักศึกษาที่สังกัดกลุ่มหรือชมรมทางสังคมและการเมืองด้วย เนื่องจากนักศึกษาที่ทำ
กิจกรรมเหล่านี้ คัดค้านการผ่าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เช่นเดียวกับ กปปส. ก่อนจะถอนตัวออกมาหลังจาก
ตระหนักว่า กปปส. มีเป้าหมายอื่นด้วย ดังกรณี จตุภัทร์ และกลุ่มดาวดินที่ว่า
“ผมเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่อยู่มหาลัยปี 1 ตอนปี 2553 เข้ากลุ่มดาวดิน พ่อเป็นทนายสิทธิ
ที่บ่อแก้ว พอรู้ว่าผมเรียนนิติศาสตร์ที่ขอนแก่นก็ชวนมาบ้านดาวดิน ตอนแรกๆ ก็ไปลงพื้นที่ ชวนไปก็ไป ชวน
ไปลงพื้นที่อุดรฯ พอเห็นก็เริ่มตั้งคำถามกับความยุติธรรม...แต่ก็เ จอคำถามเหมือนกัน เพราะว่าเรามาจาก
พัน ธมิตรฯ แต่ว ่าดาวดิน เค้าเป็น อีกทาง เขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมเรารัก เราก็เริ่มคิดพยายามหาคำตอบ
แลกเปลี่ยน เถียงสู้เขาไม่ได้ก็เริ่มอ่านหนังสือหาข้อมูล ผ่านคอร์สการเมืองที่จะพูดถึงแนวคิดเสรีนิยม สังคม
นิยม มาร์กซิสต์ แต่เราเป็นสายปฏิบัติลงพื้นที่ทำงานกับชาวบ้านปัญหาสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหา หลัง
ทำงานเสร็จก็เห็นโครงสร้างทุนเจ้า...แต่ว่าเราไปร่วม กปปส. ตอน พรบ.เหมาเข่ง เพราะมีจุดยืนว่าอยากให้
นักโทษการเมืองออกมา พรบ.เหมาเข่ง มันไม่ได้พูดถึงนักโทษการเมือง แต่ว่าพอยุบสภาเราก็จบ แต่เขาไปต่อ
เรารู้สึกว่ามันจบแล้วตอนยิ่งลักษ์ยุบสภา มานั่งเถียงว่ามันไม่ถูกที่จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง คุณจะเอาอำนาจอะไร
ไปปฏิรูป ก็ต้องเลือกตั้งให้รัฐบาลปฏิรูป” (จตุภัทร์, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2565)
ทั้งนี้ นักเรียนนิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมหรือแสดงบทบาทไม่โดดเด่น มากนักใน กปปส. ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะ กปปส. มีดารานักร้องศิลปินเป็นตัวชูโรงอยู่แล้ว ต่างจากพันธมิตรฯ รวมถึง นปช. ที่นักเรียนนิสิต
นักศึกษาได้รับบทบาทที่โดดเด่นกว่า โดยกรณีพันธมิตรฯ นอกจากจะมีเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (สนนท.) เป็นกรรมการ ยังมีการตั้ง “พันธมิตรเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย” หรือ Young PAD ขึ้น
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และเปิดตัวครั้งแรกบนเวทีพันธมิตรฯ ในวันที่ 4 กันยายน 2551 โดยมีตัวแทนนิสิต
นักศึกษาจาก 20 มหาวิทยาลัย รวมถึงตัวแทนนักเรียนจาก 5 โรงเรียนเข้าร่ วม และต่อมาได้เพิ่มจำนวนเป็น
กว่า 80 สถาบัน ส่วนกรณี นปช. ไม่มีตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมหรือขึ้นเวทีปราศรัย หากแต่มีตัวแทนของ
นักเรียนอาชีวศึกษา เช่น กลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตย เข้าร่วมและขึ้นเวทีปราศรัยเป็นบางครั้ง อีกทั้งยังมี
จำนวนไม่มากหรือคึกคักเมื่อเปรียบเทียบกับพันธมิตรเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพันธมิตรฯ นปช. หรือ กปปส. นักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่า
เยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเหล่านี้มีสถานะเป็นผู้สนับสนุน ไม่ ได้เป็นแกนนำหรือตัวแสดงหลัก
อีกทั้งยังถูกหมายความให้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ “พลังบริสุทธิ์” ให้กับกลุ่มเคลื่อนไหว ว่าเป็นอิสระจาก
การบงการหรือครอบงำ ไม่ได้รับอามิสสินจ้างจากใคร ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อประเทศชาติ ประชาชน และ
สังคม ไม่ใช่เพื่ออำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลหรือพรรคการเมืองใด ซึ่งแตกต่างจากการเคลื่อนไหวหลัง
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนเป็นกลุ่มหรือพลังเคลื่อนไหวหลัก
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2.2 ฉันโตภายใต้คณะรัฐประหาร
นิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนเริ่มแสดงบทบาทนำหรือเป็นตัวแสดงหลักในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 9 เนื่องจากกลุ่มเคลื่อนไหวก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็น กปปส. หรือ นปช. ได้
สลายตัว ลงเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามชุมนุมทาง
การเมือง ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารครั้งแรกเกิดขึ้นบริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ ทันทีที่ คสช. ประกาศยึดอำนาจ นำโดยอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงประชาชนจำนวนหนึ่ง โดยมีการ
ถือป้ายข้อความต้านรัฐประหารและมีการปราศรัยอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะแยกย้าย
ต่อมาวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ศูนย์นิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย (ศนปท.) ได้
จัดการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้เจรจากับเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อขอเข้าไปจัดกิจกรรมบริเวณลานโพธิ์ แต่ไม่ได้รับอนุญาต นักศึกษาจึงพยายามจะเปิดประตู
เข้าไปจนเกิดการกระทบกระทั่งกัน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบได้เข้ามาเจรจา และได้ข้อตกลงว่า
นักศึกษาสามารถจัดชุมนุมด้านหน้ามหาวิทยาลัยได้และห้ามเคลื่อนย้ายขบวนไปไหน นักศึกษาจึงจัดการชุมนุม
ปราศรัยด้านหน้ามหาวิทยาลัยฝั่งตรงข้ามสนามหลวง
จากนั้นวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ศนปท. ได้จัดกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารด้วยการแจกแซนด์วิชให้
นักศึกษาและประชาชนที่เดิน ผ่านไปมาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และต่อมาวันที่ 22
มิถุนายน 2557 หรือหนึ่งเดือนหลังรัฐประหาร ศนปท. ได้จัดกิจกรรม “ไม่มีอะไรมว๊าก แค่อยากกินแซนด์วิช”
ที่บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ทว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้เข้าควบคุมตัวขณะที่พวก
เขาเตรียมแจกแซนด์วิช ก่อนจะนำตัวไป “ปรับทัศนคติ” ที่สโมสรทหารบกและปล่อยตัวออกมาพร้อมกับ
กำหนดเงื่อนไขห้ามเคลื่ อนไหวทางการเมือง ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิก ศนปท. ถูกควบคุมตัวไป ได้มีนักศึกษา
ปริญญาโทคนหนึ่งมานั่งอ่านหนังสือ 1984 พร้อมกับกินแซนด์วิชและเปิดเพลงชาติฝรั่งเศสตามเวลาที่นัดหมาย
ทว่าได้ถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมานำตัวออกจากพื้นที่ ก่อนจะปล่อยตัวที่สนามกีฬากองทัพบกกลางดึก
ศนปท. จั ด กิ จ กรรมต้ า นรั ฐ ประหารอี ก ครั ้ ง ในวั น ที ่ 1 กรกฎาคม 2557 บริ เ วณหน้ า สถานทู ต
สหรัฐอเมริกา ด้วยการกินแซนด์วิชพร้อมกับอ่านหนังสือ 1984 เพื่อทวงถามความเสมอภาคในการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงออกและตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติเหมือนกันหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้มี
ผู้สนับสนุนรัฐประหารมาชุมนุมหน้าสถานฑูตเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อประเทศสหรัฐอเมริกาที่วิพากษ์วิจารณ์
รัฐประหารในประเทศไทย โดยหลังจัดกิจกรรม นักศึกษาได้มอบดอกกุหลาบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มายืน
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รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้เหตุผลของการรัฐประหารว่า เป็นเพราะต้องการ
เข้าควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “สถานการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่างๆ ของประเทศหลายๆ พื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์
เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม”
จากนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งเรียกบุคคลเข้ารายงานตัว โดยเริ่มจากนักการเมืองสังกัดพรรคเพื่อ
ไทยและแกนนำขบวนการเสื้อแดงและบุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุน อาทิ นายอริษมันต์ พงษ์เรืองรอง นายจรัล ดิษฐาอภิชัย
นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ รวมทั้งนักวิชาการ เช่น นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นางสาวสุดา รังกุ
พันธ์ นางสุดสงวน สุธีสร จากนั้นได้มีการจับกุม ดำเนินคดี กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายตรงข้าม สำหรับผู้ที่ไม่มารายงาน
ตัวตามคำสั่งได้เดินทางไปลี้ ภัยยังต่างประเทศ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่ามีผู้ลี้ภัยทางการเมืองหลัง
รัฐประหารปี 2557 ไปอยู่ประเทศต่างๆ จำนวน 104 คน และถูกจับเป็นนักโทษการเมือง 28 คน ในจำนวนนี้มีนักโทษที่ถูก
กล่าวหากระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา 112 จำนวน 17 คน มาตรา 116 จำนวน 3 คน และคดีอื่นๆ อีก 8 คน
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สังเกตการณ์ ก่อนจะแยกย้าย โดยไม่มีการกระทบกระทั่งหรือควบคุมตัวเหมือนเช่นครั้งก่อนหน้า และหลังจาก
นั้น ศนปท. ก็ไม่ได้จัดชุมนุมทางการเมืองอีก
นอกจาก ศนปท. มีกลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารด้วย เช่น กลุ่ม
ธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มโกงกาง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคือกลุ่ม ดาวดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีเคลื่อนไหวค่อนข้างแหลมคม เริ่มต้นจากการกระจายกันไปพ่นสี
คัดค้านรัฐประหารหน้าค่ายทหาร ถูกห้ามและพ่นสีทับ แต่พวกเขาก็ยังคงพ่นอีกต่อมาระยะหนึ่ง จากนั้น วันที่
19 พฤศจิกายน 2557 สมาชิกกลุ่มซึ่งประกอบนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” พร้อมกับ
นักศึกษาอีกสี่คน ได้ใส่เสื้อยืดยืนเรียงกันเป็นข้อความ “ไม่ เอา รัฐ ประ หาร” พร้อมกับชูสามนิ้วต่อหน้าพล
เอกประยุทธ์ที่เดินทางไปมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพราะพวกเขาเห็น
ว่า “มันหยามกันเกินไป ตรงนี้เขตประชาธิปไตย เราก็ไปชาร์จซะ” (จตุภัทร์, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2565)
ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสถานีตำรวจ แล้วนำไปสอบปากคำที่ค่ายทหารและปล่อยตัวโดยไม่มีการตั้ง
ข้อหา
ต่อมาวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นักศึกษากลุ่มดาวดินได้ชูป้ายคัดค้านรัฐประหารที่บริเวณอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีรัฐประหาร แล้วถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืน
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเจ้าหน้าที่ให้นักศึกษาไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจภูธรขอนแก่น
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 อย่างไรก็ดี นักศึกษากลุ่มดาวดินเห็นว่าการจับกุมและตั้งข้อหาดำเนินคดีไม่เป็น
ธรรม จึงประกาศอารยะขัดขืน ไม่ไปรายงานตัว หากแต่จัดกิจกรรมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจังหวัด
ขอนแก่นแทนในวันดังกล่าว โดยในวันนั้นนอกจากจะมีนักศึกษากลุ่มดาวดินแล้วก็ยังประกอบด้วยนักศึกษา
จากกรุงเทพฯ รวมถึงประชาชนที่กลุ่มดาวดินเคยร่วมรณรงค์เคลื่อนไหวด้วย เช่น ชุมชนวังสะพุง จ.เลย ชุมชน
นามูล-ดูนสาด จ.ขอนแก่น และชุมชนหนองแซง จ.กาฬสินธุ์ โดยได้มีการทำพิธีบายศรีให้กับนักศึกษา มีการ
ร้องเพลง และแสดงละครสะท้อนปัญหาชุมชน และอ่านแถลงการณ์ของผู้ชุมนุมในนามกลุ่ม “ขบวนการ
ประชาธิปไตยใหม่” (New Democracy Movement, NDM) จากนั้นผู้ชุมนุมแยกย้าย โดยไม่มีใครถูกจับกุม
และนักศึกษาก็ไม่ได้ไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจ
นอกจากนี้ การชุมนุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ยังเกิดขึ้น
บริเวณหน้าหอศิล ปวัฒ นธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอย่างสำคัญ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนั ดหมายผ่ า น
Facebook ชื่อ “ศุกร์ 22 มาฉลองกันมะ?” แต่ไม่ได้ระบุว่าผู้จัดคือใคร มีแต่เพียงข้อความและโปสเตอร์เชิญ
ชวนให้ผู้มาร่วมงานใส่เสื้อผ้าสีขาวเพื่อร่วมกิจกรรมสร้างงานศิลปะบริเวณหน้าหอศิลปฯ เพื่อแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ละคนรู้สึกนึกคิดกันอย่างไร โดยเวลาประมาณ 18.00 น. มีนิสิตนักศึกษารวมถึง
ประชาชนจำนวนหนึ่งมารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมตามนัด หมาย ทว่าต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาขัดขวาง
และนำตัวนักศึกษาไปยังสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันในลักษณะที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 34 คน และ
ต่อมามีการออกหมายจับนักศึกษา 9 คนในความผิดฐานชุมนุมฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558
ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ดาวดิน และพลเมืองโต้กลับ ได้เดินทาง
ไปยังสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่เข้าจับกุมนักศึกษา
ขณะทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์หน้าหอศิลปฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ข้างต้น จากนั้นวันที่ 25 มิถุ นายน
2558 ขบวนการประชาธิปไตยใหม่รวมถึงตัวแทนจากกลุ่มดาวดินได้อ่านแถลงการณ์ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นา
คะประทีป ยืนยันความถูกต้องของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ก่อนที่ต่อมาในช่วงเย็นได้เดินทางไปทำกิจกรรมที่
อนุส รณ์ 6 ตุล าคม 2519 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อนุส รณ์ส ถาน 14 ตุล า และ
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อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยในที่แห่งนี้ได้มีการปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล คสช. แล้วมีการ
นำผ้าดำมาพันรอบอนุสาวรีย์ประชาธิป ไตยพร้อมพ่นข้อความวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและ คสช. โดยไม่มี
เจ้าหน้าที่ขัดขวางหรือจับกุม
อย่างไรก็ดี ต่อมาวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมนักศึกษาที่จัดกิจกรรมข้างต้น
จำนวน 14 คนขณะพักอยู่ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558
และละเมิดกฎหมายอาญามาตรา 116 ก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในวันรุ่งขึ้น แล้ว
ก็ปล่อยตัวในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 หลังครบกำหนดฝากขัง 12 วัน
นอกจากกิจกรรมของกลุ่มดาวดินและขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้งที่ขอนแก่นและกรุงเทพฯ แล้ว
กิจกรรมครบรอบ 1 ปีรัฐประหารยังจัดที่จังหวัดอื่นด้วย เช่น จ.เชียงใหม่ โดยมีการจัดพิธี “ดำหัวเด็ก” ณ วัด
อุโมงค์ เป็นการให้อาจารย์ผู้ใหญ่ดำหัวขอขมาเด็กรุ่นใหม่ที่ส่งต่อบ้านเมืองที่เลวร้ายให้ และหลังจากที่นักศึกษา
14 คนถูกจับที่กรุงเทพฯ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “โพสต์อิท อ่านแถลงการณ์ ที่ต้องการ
เรียกร้องปล่อยเพื่อนเรา เป็นสิทธิการแสดงออกได้” (เจมส์, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2564)
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มสำคัญในเวลาต่อมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม
255910 โดยในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ รวมถึงกรรมการสหภาพ
แรงงาน ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียง
ประชามติที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ทว่ าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจับกุมและตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่ง
หัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 และ พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติจำนวน 7 คน และถูกควบคุมตัวไปที่สถานี
ตำรวจภูธรบางเสาธง ก่อนถูกนำไปฝากขังที่ศาลทหาร โดยศาลทหารปฏิเสธคำร้องขอปล่อยตัวชั่ว คราว
จากนั้นจึงถูกนำตัวไปขั งที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ขณะที่ต่อมาวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 สมาชิกขบวนการ
ประชาธิปไตยใหม่จำนวน 3 คน และผู้สื่อข่าวที่ติดตามไปได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นรถยนต์และจับกุมที่
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ข้อหาครอบครองเอกสารรณรงค์การออกเสียงประชามติและมีพฤติการณ์น่าเชื่ อว่าจะมา
ทำการแจกเอกสารดังกล่าวซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ และฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.
ฉบับที่ 3/2558 โดยเจ้าหน้าที่ไม่ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน จึงถูกควบคุมตัวในห้องขังสถานีตำรวจภูธรบ้าน
โป่งในตอนกลางคืน ก่อนจะถูกนำตัวขึ้นศาลจังหวัดราชบุรีในวันรุ่งขึ้นและได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 โดยนำขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่องวันที่ 22
กรกฎาคม 2557 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้กำหนดให้ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมา
จากการแต่งตั้งโดยประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 36 คน กระบวนการจัดทำประชามติเต็มไปด้วยความเคลือบแคลง
สงสัยและความไม่เป็นธรรมในการให้ข้อมูลข่าวสารและการรณรงค์ กฎหมายประชามติมีข้อ จำกัดสำหรับการณรรงค์ของฝ่าย
ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่ภาครัฐจัดให้มีหน่วยงานเผยแพร่เพื่อทำความเข้าใจผลดีของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย
ใช้กำลังคนถึง 5.31 แสนคน ใช้จ่ายงบประมาณไปเพื่อการรณรงค์และการทำประชามติถึง 2.9 พันล้านบาท มีผู้ที่ถูกจับกุม
ดำเนินคดีเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ และรณรงค์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในช่วงก่อนที่จะถึงวัน
ลงประชามติเป็นจำนวนมาก อย่างน้อย 212 คน ถูกกล่าวหาในข้อหาต่างๆ กัน ทั้งข้อหาเรื่องการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5
คนขึ้นไป ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 และข้อหาตาม พ.ร.บ.ประชามติ รวมทั้งข้อหาฐานยุยงปลุกปั่นตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 116 กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นอกจากจะเกิดขึ้นภายใต้การกำกับควบคุมโดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว ประชาชนยังไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ ในกระบวนการยกร่าง นอกเหนือจากการออกเสียง
ประชามติที่เต็มไปด้วยความไม่ชอบธรรมและขัดกับหลักการที่พึงกระทำที่จะต้องให้ทั้งสองฝ่ายสามารถรณรงค์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน
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การออกเสีย งประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ผู้มาออกเสียงร้อยละ 61.35
เห็นชอบ11 จึงทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 และหลังจากนั้นสมาชิกของ
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมกับ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง รณรงค์เคลื่อนไหวให้มีการเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จนมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 การเคลื่ อนไหวของกลุ่มจึงยุติลง ส่วน
ขบวนการประชาธิป ไตยใหม่ได้ปรับเปลี่ย นองค์กรพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กลุ่มฟื้นฟูประชาธิ ปไตย
(Democracy Restoration Group, DRG) และดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาจนกระทั่งปัจจุบัน
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อาจไม่สามารถนับได้ว่าเป็นฉบับที่มาจากร่างรัฐธรรมนูญที่นำมาออก
เสียงประชามติเสียทีเดียว เพราะในวันที่ 10 มกราคม 2560 พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.
ได้ให้สัมภาษณ์ว่าองคมนตรีแจ้งให้ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมีรับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ผ่านการลงประชามติในหมวดพระมหากษัตริย์เรื่องพระราชอำนาจ รัฐบาลจึงรับสนองพระบรมราชโองการด้วย
การใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เปิดช่องให้สามารถแก้ไข
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติได้ จากนั้นจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยอีกครั้ง ต่อมาจึงได้มี
การตั ้ ง คณะกรรมการกฤษฎี ก าเพื ่ อ ดำเนิ น การยกร่ า งมาตราที ่ จ ะมี ก ารแก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ สั ง เกต
พระราชทาน ซึ่งมี 3 มาตรา คือ มาตรา 5, 17 และ 182 แต่หากมีความเกี่ยวข้องกับมาตราอื่นๆ ก็จำเป็นต้อง
แก้ไขตามไปด้วย โดยกระบวนการแก้ไขใช้เวลาประมาณสองเดือนจึงแล้วเสร็จ จากนั้นจึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อ
ลงพระปรมาภิไธยตามขั้นตอน และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ซึ่งตรงกับ
วันจักรี
การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญหลังผ่านประชามตินี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรโดยเฉพาะในส่วนของ
ฝ่ายต่อต้านรัฐประหารและ คสช. ซึ่งรวมถึงนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนด้วย แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการ
ทักท้วงขัดขวางได้ นอกจากนี้ กลุ่มที่เคลื่อนไหวยังมีจำนวนไม่มาก เป็นกลุ่มย่อยในสถาบันการศึกษาที่มีการ
ประสานเชื่อมโยงกัน แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ภายในสถาบันหรือเป็นกระแสใหญ่ในคนรุ่นเดียวกัน เนื่องจากนิสิต
นักศึกษาหรือว่าเยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประสบปัญหา ได้รับผลกระทบ หรือว่าเชื่อมโยงประเด็ นปัญหาเข้า
ด้วยกันมากนัก ซึ่งจะแตกต่างจากช่วงต่อมาที่พวกเขามีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้จนการต่อต้านรัฐบาลคณะ
รัฐประหารกลายเป็นกระแสใหญ่ในกลุ่มพวกเขาในที่สุด
2.3 ฉันเบ่งบานในรัชกาลที่ 10
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แม้รัฐธรรมนูญผ่านการออกเสียงประชามติ แต่นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองได้
ทำการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษา 19 มหาวิทยาลัยที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้พบว่า ไม่เพียงแต่ไม่สามารถ “ปราบโกง” ได้
ตามที่กล่าวอ้าง หากแต่ยังเอื้ออำนวยให้เกิดการทุจริตคอรัปชันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในส่วนของกองทัพ ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณกระทรวงกลาโหมและความมั่งคงที่สูงเกินความจำเป็น (ร้อยละ 85.1) การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ด้อยคุณภาพไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ (ร้อยละ 83.5) ขณะเดียวกันเห็นว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนจะถูกจำกัด (ร้อยละ
65.9) ประชาชนจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐละเมิดหรือใช้อำนาจมิชอบ (ร้อยละ 74.7) ขาดความมั่นคงปลอดภัยและไม่ได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐ (ร้อยละ 77) และมีการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 73.9) นอกจากนี้มีการละเมิดชุมชนอย่าง
กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นจากโครงการพัฒนา (ร้อยละ 72) การแย่งยึดที่ทำกิน (ร้อยละ 76.2) หรือการฟ้องร้องดำเนินคดี (ร้อย
ละ 73) และที่สำคัญคือส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.7) เห็นว่าจะมีการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะจากการ
ตีความขององค์กรอิสระ (ร้อยละ 67) รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังส่งผลให้เกิดการบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน
โดยเฉพาะในส่วนของการเลือกตั้ง การคำนวณจำนวนเก้าอี้ ส.ส. ที่มาของนายกรัฐมนตรี และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการ
เลือกนายกรัฐมนตรี
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รัฐบาลคณะรัฐประหารยังคงเดินหน้ากดปราบผู้เห็นต่างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะในส่วนของ
การเมืองโดยทั่วไป หากแต่ยังหมายรวมถึงรสนิยม ความชอบ ความบันเทิง หรือว่าศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนอย่างสำคัญ และเป็นสาเหตุให้พวกเขาต่อต้านกันเป็น
กระแสใหญ่ ดังกรณีมิวสิควิดีโอเพลง “ประเทศกูมี” ของวงดนตรี Rap Against Dictatorship (RAD) ซึ่งมี
เนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและ คสช. ความเหลวแหลกของชนชั้นนำ และความอัปลักษณ์ของสังคมไทย โดย
หลังจากที่มิวสิควิดีโอเพลงนี้ ได้รับการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 และได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ในสามวันต่อมาว่าได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบว่าเนื้อหาเพลงขัดคำสั่ง คสช. หรือไม่ ขณะที่นายตำรวจระดับผู้กับการที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้กล่าว
ว่ามิวสิควิดีโอของเพลงน่าจะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขณะที่การแชร์คลิปมิวสิควิดีโอก็จะเข้า
ข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิว เตอร์ เช่นกัน เพราะเพลงเข้าข่ายการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ ขณะที่วันต่อมา คือวันที่ 27 ตุลาคม 2561 โฆษก คสช. กล่าวว่าได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของ
คสช. ตรวจสอบกลุ่มศิลปิน เนื้อหา และเจตนาของการผลิตและเผยแพร่เพลงและมิวสิควิดีโ อนี้ และจะ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ดี การข่มขู่ห้ามปรามของตำรวจและ คสช. ไม่ได้ผล กลับทำให้มีผู้เข้าชมและแชร์คลิปมิวสิควิ
ดีโอเพลงนี้กันอย่างล้นหลาม โดยในคืนวันเดียวกันนั้นมี ยอดผู้เข้าชมมิวสิควิดีโอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมเป็น
กว่า 9 ล้านครั้งภายในเวลา 5 วัน จากการเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นในช่วงวันแรก อีกทั้งยังมีแชร์คลิปมิวสิควิดีโอ
พร้อมกับติดแฮชแท็ก #ประเทศกูมี กันเป็นจำนวนมากจนส่งผลให้แฮชแท็กดังกล่าวติดอันดับ 1 ในทวิตเตอร์ป
ระเทศไทย ขณะเดียวกันก็มีการแสดงความเห็นคัดค้านการสั่งห้ามและการดำเนินการตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม 2561 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาให้
สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้แจ้งความผู้ผลิตและเผยแพร่ เพราะยังไม่มีหลักฐานเอาผิดได้ รวมทั้งประชาชนยังสามารถ
ฟัง ร้อง และแชร์คลิปมิวสิควิดีโอเพลงดังกล่าวได้ ไม่ผิดกฎหมาย ขณะที่พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้า คสช. ปฏิเสธเนื้อหาในเพลงที่ วิจารณ์ คสช. พร้อมขอให้เยาวชนใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ขณะที่
ยอดชมคลิปวิดีโอของเพลงในเย็นวันนี้อยู่ที่ 19.3 ล้านครั้ง หรือเพิ่มประมาณ 10 ล้านครั้งภายในเวลา 2 วัน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและโฆษก คสช. สั่งห้าม
กระแสต่อต้านท้าทายอำนาจรัฐบาล คสช. กรณีเพลงประเทศกูมีไม่ได้ปรากฏให้เห็นเฉพาะในยอดการ
ชม การแชร์ หรือการติดแฮชแท็ค ในสื่อทางสังคม หากแต่ยังเกิดขึ้นในชีวิตทั่วไปด้วย โดยเฉพาะในนักเรียน
นิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชน ดังจะเห็นได้จากการที่ประเด็นนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อสนทนา การ
แสดงความเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเขาทั้งในชั้นเรียน โรงอาหาร รวมถึงสถานที่และโอกาสอื่นๆ
ขณะเดียวกันเยาวชนได้รับรู้เรื่องอื้อฉาวของรัฐบาลและ คสช. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของพล
เอกประวิตร เรืองสุวรรณ ที่มีเรื่องอื้อฉาวมากที่สุด ดังกรณีนาฬิกาข้อมือราคาแพงและแหวนเพชรที่เขาสวมใน
การถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่เขาชี้แจงว่าเป็นของเพื่อนและของมารดาตามลำดับ จึง
ไม่ได้รวมอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่เขายื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่
การชี้แจงดังกล่าวไม่เป็นที่รับฟังมากนัก เพราะลำพังแต่ทรัพย์สินที่เขาชี้แจง ป.ป.ช. ในปี 2557 ที่มีกว่า 87
ล้านบาทและไม่มีหนี้สิน ก็อยู่ในวิสัยที่จะซื้อหาเครื่องประดับเหล่านี้ได้ ไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องยืมแม่และ
เพื่อน (ซึ่งตอนหลังอ้างว่าเสียชีวิตไปแล้ว) มาสวมเป็นเครื่องประดับในการถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด
ก่ อ นหน้ า นี ้ พ ลเอกประวิ ต รถู ก วิ พ ากษ์ ว ิ จ ารณ์ ก รณี น ำคณะเดิ น ทางไปประชุ ม รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่ฮาวาย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน –
1 ตุลาคม 2559 ด้วยการเช่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทยราคา 20 ล้านบาท โดยมีค่าอาหารบนเครื่องสูงถึง 6
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แสนบาท โดยเขาชี้แจงในภายหลังว่าสาเหตุที่ต้องเช่ าเครื่องบินเหมาลำเพราะว่าไม่มีสายการบินตรงไปฮาวาย
และการดำเนินการก็เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ ส่วนเอกสารที่ถูกนำออกมาเผยแพร่เป็นเพียง
ราคากลางหรือราคาประเมิน ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจริง และการที่คณะเดินทางมีจำนวนถึง 38 คนนั้นเป็นเพราะ
ประเทศสหรัฐฯ ต้องการให้เดินทางไปเป็นหมู่คณะจะได้หารือประเด็นต่างๆ ในคราวเดียวกันและเสริมกันได้
แต่ก็ไม่เป็นที่รับฟังเช่นกัน เช่น เหตุใดจึงต้องเช่าเหมาลำเครื่องบินลำใหญ่ที่สามารถจุผู้โดยสารได้มากถึง 416
คนเพียงเพื่อผู้โดยสาร 38 คน แม้ต่อมา ป.ป.ช. จะมีมติไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนโดยอ้างว่าไม่ปรากฏการ
กระทำผิดระเบียบก็ตาม
นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนได้รับผลกระทบจากรัฐบาล คสช. โดยตรงจากการใช้สิทธิทาง
การเมืองของตนในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากพวกเขาจำนวนมากเลือกพรรคการเมืองที่
ตั้งขึ้นใหม่และนำเสนอภาพในการเป็นตัวแทนของพวกเขา 12 แต่การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่ พวกเขาคาดหวัง
นับตั้งแต่การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งล่าช้าและเต็มไปด้วยความสับสน จึงส่งผลให้
นักศึกษาในบางมหาวิทยาลัยรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมทักท้วง ดังกรณีมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตชมรม “สื่อ
สานสังคม” คณะสังคมศาสตร์ ทำกิจกรรมรวบรวมรายชื่อยื่นถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
เพราะมองว่าการทำงานของ กกต. ยังไม่ดีพอสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทั้งผลการการเลือกตั้งที่ไม่แน่ชัด
ศูนย์การนับคะแนนยังไม่มีความกระจ่าง โดยมีการจัดตั้งโต๊ะให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมนำเพียงบัตรประชาชนมา
ถ่ายสำเนาและลงชื่อถอดถอนได้ ในตอนแรกได้จัดที่ใต้คณะสังคมศาสตร์ แต่ถูกตำรวจ ทหาร และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ให้ย ้ายออกไป รวมถึงขอให้ห ยุดใช้เพจ “สื่อสานสังคม” ซึ่งเป็นชมรมภายใต้คณะ
สั ง คมศาสตร์ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ ทำให้ ต ้ อ งกระจายออกไปตามจุ ด ต่ า งๆ ตามบริ เ วณรอบนอกของ
มหาวิทยาลัย พร้อมกัน ตั้งเพจเฟซบุ๊กใหม่ขึ้นมาประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่ชื่อว่า “NU-Movement นู๋
เคลื่อนไหว” (ภายหลังเปลี่ยนเป็นชื่อ NU-Movement ดังในปัจจุบัน) ซึ่งจากการทำกิจกรรมในครั้งนั้นทำให้มี
ผู้ที่สนใจและต้องการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ทำให้ประเด็นการเลือกตั้งในปี 2562 เป็นจุดเริ่มต้น
ของการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ภายใต้การเคลื่อนไหวชื่อ NU-Movement
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พรรคอนาคตใหม่ซึ่งมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหัวหน้าพรรค เป็นที่นิยมในหมู่นิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนเพราะภูมิ
ทัศน์การเมืองไทยในช่วงหลายปีตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการที่ยาวนาน และขายความเป็นคนรุ่นใหม่ นโยบายใหม่ ที่พร้อม
จะ “แตกหัก” กับอนาคตเก่า ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ได้ชูตัวของธนาธรเป็นจุดขาย ทั้งการศึกษา ชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้าน
ธุรกิจ ครอบครัวที่อบอุ่น การใช้ชีวิตในแบบสมัยใหม่ผ่านการเล่นกีฬาที่ท ้าทาย ทำให้ธนาธรได้รับความนิยมอย่างสู ง
โดยเฉพาะหลังงานบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 จนกลายเป็นกระแสนิยม
ทั่วสื่อทางสังคม #ฟ้ารักพ่อ หลังธนาธรได้นำทีมสมาชิกพรรค อาทิ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค น.ส.พรรณิการ์
วานิช โฆษกพรรค เดินทางมาร่วมงาน ตลอดทั้งงานมีคนจำนวนมากเข้ามาทักทาย และขอถ่ายรูป โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา
หลายคนได้แสดงความชื่นชมในตัวนักการเมืองหนุ่ม ต่อมามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง โพสต์คลิปขณะที่นายธนาธรเดินผ่านและมี
เสียงตะโกนขึ้นว่า “ฟ้ารักพ่อ” ซึ่งนายธนาธรก็หันมายิ้มให้ ไม่นานธนาธร ก็ทวีตข้อความผ่านต่อกระแสดังกล่าวว่า “วันนี้มา
#tucuball73 มีแต่คนทักผมว่า #ฟ้ารักพ่อ ไม่ค่อยเก็ทเท่าไหร่ แต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจ อย่าลืมไปเลือก #อนาคตใหม่ กันนะ
คับ” จากนั้นความนิยมต่อ #ฟ้ารักพ่อ ก็ปรากฏอยู่ในทุกอณูของโลกออนไลน์ ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียง และเลือกตั้ง
บ่งบอกถึงความชื่นชอบต่อหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ของคนรุ่นใหม่ ที่เริ่มสนใจการเมื อง เมื่อนายธนาธร ‘เก็ท’ กับคำว่า #ฟ้า
รักพ่อแล้ว ก็ทวีตข้อความว่า “#พ่อก็รักฟ้า และประชาชนทุกคนครับ ^^” ส่วนคำว่า “ฟ้ารักพ่อ” นั้น มีที่มาจากละครเรื่อง
ดอกส้มสีทอง คำพูดนี้ถูกใช้โดย “ฟ้า” หรือเรยา ที่รับบทโดย ชมพู่ -อารยา เอ ฮาร์เก็ต โดย “ฟ้า” เรียกหนุ่มใหญ่ คนหนึ่ง ว่า
“พ่อ” ซึ่งเธอให้เหตุผลว่า เมื่ออยู่ด้วยทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนมีพ่อ ซึ่งการสื่อสารด้วย #ฟ้ารักพ่อ จึงหมายถึงนายธนาธรที่เป็น
หนุ่มใหญ่ภาพลักษณ์ดีและมีฐานะ
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ต่อมาวันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
และแบบบัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการตามลำดับ โดยใช้เวลานับแต่วันเลือกตั้งเกินกว่ า 1 เดือน ปรากฏว่า
พรรคเพื่อไทยมีจำนวน ส.ส. มากที่สุดคือ 136 ที่นั่ง รองลงมาได้แก่พรรคพลังประชารัฐ 116 ที่นั่ง อนาคตใหม่
81 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ 53 ที่นั่ง ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งพรรคการเมือง 7 พรรครวมทั้งพรรค
เพื่อไทยที่ได้จำนวนที่นั่ง ส.ส. มากที่สุดในสภาฯ มีมติสนับสนุนให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนายกรัฐมนตรี
ทว่าต่อมานายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตาม ม.49 ว่าพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งผลการพิจารณาของศาลรัฐธรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมากรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และ
มีคำวินิจฉัยต่อมาว่าการกระทำของผู้ถูกร้องไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ดี วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมรัฐสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ผลปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับคะแนนเห็นชอบให้ดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 500 เสียง ในจำนวนนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาถึง 249 เสียง รองลงมา
คือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 244 เสียง ซึ่งเป็นเสมือนการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล คสช.
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับนิสิตนักศึกษาอย่างมาก โดยวันที่ 5 มิถุนายน 2562
สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย
นั ก เรี ย น นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาจากหลายสถาบั น รวมถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย พะเยา มหาวิทยาลัย แม่โ จ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง “จุดยืนของสหภาพต่อการเลือก
นายกรัฐมนตรี” คัดค้านการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ เพราะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์
มีพฤติการณ์ล้มล้างรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตยจากการกระทำรัฐประหารวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 และได้ใช้อำนาจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาละเมิดสิทธิ ปิดกั้นเสรีภาพ รวมถึงปล่อย
ปละให้มีการคุกคามนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนหลายกรณี อีกทั้งการลงมติก็อาศัยสมาชิกวุฒสิ ภา
ที่ไม่ได้มาจาการเลือกตั้ง แต่มาจากการสรรหาและการเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยตอนท้าย
ของแถลงการณ์ระบุว่า
“สหภาพจึงขอแสดงจุดยืนต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ และพวกในทุกวิถีทาง...
สหภาพมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกวุฒิสภามิได้ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยสากลโดยการลงคะแนน
งดออกเสียง และขอประณามพรรคการเมืองที่ เคยให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะต่อต้านการสืบทอดอำนาจ แต่
กลับลงมติรับรองให้ พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี การกระทำดังกล่าวถือเป็นการหักหลังและ
ไม่ให้เกียรติประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างยิ่ง...สหภาพยินดีร่วมมือและขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
สกัดกั้นมิให้ พล.อ.ประยุทธ์ และพวกสืบทอดอำนาจของพวกตนได้สำเร็จ ทั้งนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ของ
ประเทศชาติ ประชาชน และประชาธิปไตย”
อย่างไรก็ดี การคัดค้านไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พลเอกประยุทธ์เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
และมีการตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคพลังประชารั ฐซึ่งเป็นเสมือนการเปลี่ยนร่างจากรัฐบาลคณะรัฐประหารเป็น
รัฐบาลพลเรือนตามครรลองประชาธิปไตย สร้างความคับแค้นขุ่นเคืองให้กับนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนเป็น
อย่างยิ่ง
ขณะที่อีกด้านเยาวชนเริ่มตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์มากขึ้นจนเป็นกระแสใหญ่ ใน
สื่อทางสังคมหลายครั้ง เช่น ในช่วงค่ำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนได้รายงานปัญหาการจราจร
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หยุดนิ่งบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยบางคนระบุว่าเนื่องมาจากมีขบวนเสด็จ ขณะที่มีผู้ใช้ ทวิตเตอร์จำนวน
หนึ่งรายงานว่าพบเห็นรถพยาบาลอย่างน้อยสองคันที่อยู่ระหว่างการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดอยู่ด้วย โดยก่อน
หน้านั้นรถพยาบาลเปิดไฟฉุกเฉินและสัญญาณไซเรน แต่หลังจากที่ตำรวจลงไปในบริเวณดังกล่าว รถพยาบาล
ก็ปิดทั้งสัญญาณไฟและไซเรน ซึ่งแม้จะไม่มีการยืนยันว่ าปัญหาการจราจรดังกล่าวเกิดจากเหตุใด และทำไม
รถพยาบาลจึงปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินและไซเรน แต่ส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าเป็นเพราะขบวนเสด็จ พร้อมกับแสดง
ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยแฮชแท็ก #ขบวนเสด็จ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศไทยตั้งแต่
ในช่วงค่ำ และพุ่งขึ้นเรื่อยๆ จนเที่ยงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 กลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่ง กว่า 250K ทวีต ทิ้ง
ห่างเทรนด์อันดับสองกว่าสิบเท่าตัว
ขณะที่ในสองเดือนต่อมามีการวิพากษวิจารณ์มาตรการการปิดเส้นทางและพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีการเผยแพร่เอกสารที่อ้างว่าเป็นประกาศของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่
เกาะพีพี ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่บริเวณเกาะบิด๊ะนอกและเกาะบิด๊ะในในเขตอุทยานฯ หมู่เกาะพี
พี จ.กระบี่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 โดยอ้างการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ของเชื้อ
พระวงศ์ และต่อมามีประกาศต่อเนื่องอีก 2 ฉบับ คือ ประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เรื่อง
กำหนดเขตปลอดภัยเส้นทางเดินเรือบริเวณทะเลอันดามัน เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.
พังงา และบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าด่าน ทาเทียบเรืออุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.เมือง จ.พังงา วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เรื่อง ให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางการเดินเรือ ท่า
เทียบเรือวสิษฐ์-เกาะเฮ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งแม้การตรวจสอบเว็บไซต์ของทั้งสามหน่วยงานจะไม่ มีการ
เผยแพร่ประกาศดังกล่าว แต่ก็ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทวิตเตอร์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วง
บ่ายของวันที่ 1 มกราคม 2563 แฮชแท็ก #ปิดเกาะ ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศไทย และในบางช่วงขึ้น
เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีผู้ทวีต 382K พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์มาตรการปิดพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนี้ ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ สร้างความโกรธเคืองให้กับเยาวชนอย่างมาก นั่นคือ คำ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของผู้บริหารพรรค โดย
เหตุการณ์เริ่มจากการที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึง
คณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 23 กันยายน 2562 ขอให้ตรวจสัญญากู้ยืมเงินระหว่างนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กับพรรคอนาคตใหม่จำนวน 191 ล้านบาท คณะกรรมการการเลือกตั ้ง ได้
ดำเนินการสอบสวนและมีมติส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่าการกู้เงินดังกล่าวของ
พรรคอนาคตใหม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 72 กรณี
รายได้ของพรรคชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การร้องเรียนครั้งนี้นำไปสู่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2563 ที่สั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหาร
พรรคของผู้ถูกร้อง มีกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรง
ตำแหน่ ง กรรมการบริ ห ารของพรรคผู ้ ถ ู ก ร้ อ งดั ง กล่ า วไปจดทะเบี ย นพรรคการเมื อ งขึ ้ น ใหม่ ห รื อ เป็ น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ภายในกำหนดสิบปีนับแต่
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรค
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในนิสิต
นักศึกษาซึ่งจำนวนมากเป็น ผู้ ไปใช้ส ิทธิเลื อกตั้งครั้งแรก ดังกรณี เปอร์เช่ นักศึกษาคณะบริห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ว่า “บ้านเราเล่นการเมืองมาตั้งแต่รุ่นลุงรุ่นพ่อ เรารับรู้ว่าการเมืองเล่นแบบเก่ามันจบ
ที่คืนหมาหอน ไม่ว่าจะทำโพลกี่ครั้งก่อนหน้านี้ก็มาเล่นกันคืนสุดท้าย ครั้งสุดท้ายที่พ่อแพ้ไปไม่กี่ร้อยคะแนน
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เพราะโดนเปิดหีบก่อน ทำให้เขาสิ้นหวังกับเรื่องนี้แล้ว (ยุคทักษิณ) พอมาอนาคตใหม่ก็โดนยุบอีก ซึ่งเราอุตส่าห์
ตื่นมาเพือ่ ไปเลือกตั้ง” (เปอร์เช่, สัมภาษณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2564)
สถานการณ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องข้างต้น ได้ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมในเยาวชน พวกเขาไม่
พอใจที่ชีวิตส่วนตัว รสนิยม ความชอบ ถูกรุกล้ำและลิดรอนโดยรัฐบาลคณะรัฐประหารที่มีความเหลวแหลก
ทางศีลธรรม ขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกคับแค้นที่สิทธิเสียงของพวกเขาที่ได้มีโอกาสแสดงออกเป็นครั้งแรกได้
ถูก “ปล้น” ไปต่อหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาโกรธเคืองที่พรรคการเมืองที่พวกเขาสนับสนุนถูกยุบและ
นักการเมืองที่พวกเขาชื่นชอบถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง ประสบการณ์และอารมณ์ความรู้ สึกร่วมเหล่านี้
ก่อให้เกิดสำนึกความเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มพวกเขา เกิดสำนึกว่าคน “รุ่น” พวกเขากำลังเผชิญกับการกดขี่ข่ม
เหงและจำเป็นจะต้องออกมาต่อต้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยข้างต้นที่เป็น
ปัจจัยสำคัญหรือ “ฟางเส้นสุดท้าย” ที่ส่งผลให้พวกเขาขยายพื้นที่การแสดงออกจาก โลกออนไลน์ สู่ โลก
ออฟไลน์ ในที่สุด ดังจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในบทต่อไป
สรุปท้ายบท
บทนี้กล่าวถึงบริบทและเงื่อนไขทางการเมืองรวมถึงแรงจูงใจในการชุมนุมเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิต
นักศึกษาหรือว่าเยาวชนไทยที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา โดยชี้ให้เห็นว่า
เยาวชนส่วนใหญ่เกิดในช่วงต้นทศวรรษ 2540 หรือในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความนิยมใน
สถาบันกษัตริย์เริ่มถูกท้าทายโดยผู้นำคนใหม่ ก่อนจะเป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปลาย
ทศวรรษเป็น ต้ น มา เยาวชนโดยเฉพาะในส่ว นที่ อยู่ ในครอบครัว ที่ มีส ่ว นร่ว มหรื อ ให้ก ารสนับสนุ น กลุ่ ม
เคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด จึงมีโอกาสซึมซับรับรู้ความขัดแย้งทางการเมือ งเหล่านี้ตั้งแต่
สามารถอ่านออกเขียนได้ และส่งผลให้พวกเขามีความสนใจปัญหาการเมืองตั้งแต่ช่วงเวลานั้น รวมถึงกลายเป็น
รากฐานให้กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพวกเขาในปัจจุบัน
ขณะเดียวกันรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ผลักดันให้พวกเขาได้แสดง
บทบาทหลักในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น จากที่ในช่วงก่อนหน้าพวกเขามีสถานะเป็นผู้สนับสนุน
หรือเป็นสัญลักษณ์ของพลังบริสุทธิ์ อิสระ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่ม การเมืองไม่ว่าจะเป็น “เสื้อสี”
ใด เนื่องจากว่ากลุ่มการเมืองเหล่านี้ได้สลายตัวและถูกสลายภายใต้เงื่อนไขของรัฐประหาร อย่างไรก็ดี เยาวชน
ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลานี้ยังมีจำนวนไม่มาก ยังเป็นกลุ่มอิสระขนาดเล็กในมหาวิทยาลัย
ไม่ได้มีฐาน เครือข่าย หรือว่าเชื่อมโยงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมากนัก หรืออีกนัยหนึ่งคือยังไม่ได้เป็น
กระแสใหญ่ในหมู่เ ยาวชนทั่ว ไป ซึ่งเริ่มสนใจหรือแสดงออกทางการเมื อ งหลัง จากที ่พ บว่ารัฐ บาลคณะ
รัฐประหารได้รุกล้ำชีวิตส่วนตัว รสนิยม ความชอบ ขณะเดียวกันก็เห็นความเหลวแหลกของคณะรัฐประหารที่
อวดอ้างศีลธรรมความดีในการแทรกแซงการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความผิดหวังจากการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ครั้งแรก
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะเป็นกระแสใหญ่ แต่การแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนในช่วงเวลานี้ยังจำกัด
หรือกระจุกตัวอยู่ในสื่อทางสังคมหรือ โลกออนไลน์ เป็นหลัก ทว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบ
พรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองผู้บริหารพรรค ความรู้สึกและสำนึกร่วมกันได้ก่อตัวขึ้นในเยาวชน
อย่างเข้มข้น เป็นความรู้สึกนึกคิดว่าคน “รุ่น” พวกเขากำลังถูกกดขี่และจำเป็นจะต้องต่อต้าน และส่งผลให้
พวกเขาขยายพื้นที่แสดงออกทางการเมืองจาก โลกออนไลน์ ไปสู่ โลกออฟไลน์ ในที่สุด ดังจะได้กล่าวถึงในบท
ต่อไป
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บทที่ 3 การชุมนุมเคลื่อนไหว
บทนี้กล่าวถึงการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนไทย ที่
ขยายตัวอย่างกว้างขวางตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ประกอบด้วย 5 หัวข้อ หัวข้อที่ 1 ว่าด้วยการชุมนุม
ในสถานศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่า “แฟลช ม็อบ” และในโรงเรียนมัธยม ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองผู้บริหารพรรค ซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างเป็น
อิสระจากกันและยังไม่มีข้อเรียกร้องที่เป็นระบบร่วมกัน หัวข้อที่ 2 ว่าด้ วยการเคลื่อนไหวบนถนน ซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากที่มีการควบคุมตัวเยาวชนที่ประท้วงนายกรัฐมนตรีอย่างผิดระเบียบขั้นตอนตามกฎหมาย โดยกลุ่ม
เยาวชนที่ก่อตั้งขึ้นได้เสนอข้อเรียกร้องอย่างเป็นระบบ และมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งการ
เคลื่อนไหวบนถนนเช่นนี้เกิดขึ้นในต่างจังหวัดหรือภูมิภาคควบคู่กันไปด้วย ดังแสดงให้เห็นในหัวข้อที่ 3 ส่วน
หัวข้อที่ 4 ชี้ให้เห็นว่าหลังจากมีการสลายการชุมนุมของกลุ่ม เยาวชนหลัก ได้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะจร
ยุทธ์ของกลุ่มเยาวชนย่อยที่เกิดขึ้นตามมา ก่อนที่บางกลุ่มจะถูกปราบปรามและยุติการเคลื่อนไหวในลักษณะ
เผชิญหน้าท้าทายลง ขณะที่บางกลุ่มให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ รวมถึงบางกลุ่มได้ริเริ่ม
การจัดกิจกรรมแนวทางใหม่ ส่วนหัวข้อที่ 5 ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มเยาวชนใช้สื่อทางสังคมในการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองอย่างไร ดังแสดงให้เห็นเป็นลำดับ
3.1 การชุมนุมในสถานศึกษา
3.1.1 การชุมนุมในมหาวิทยาลัย
ถึงแม้รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจัดตั้งรัฐบาลพรรคพลังประชา
รัฐและการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นการสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร จะก่อให้เกิด
กระแสความไม่พอใจในวงกว้างในนิส ิตนั ก ศึก ษา แต่ส ่ว นใหญ่ยังอยู่ในสื่อทางสั งคม เช่น Twitter และ
Facebook เป็นหลัก13 จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมือง
ของผู้บริหารพรรคในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตนักศึกษาจึงออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวจาก “โลกออนไลน์”
สู่ “โลกออฟไลน์” เป็นครั้งแรก โดยในเย็นวันนั้นสหพันธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ได้
แขวนป้ายผ้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คัดค้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาวันที่ 23
กุมภาพันธ์ สนท. ได้จัดกิจกรรมชื่อ “ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม” ที่ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ มีการปราศรัย และให้นิสิตนักศึกษาประชาชนได้เขียนข้อความลงบนผ้าและกระดาษ แล้วนำไปวาง
รอบรูปปั้นนายปรีดี
หลังจากนั้นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดชุมนุมคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกัน
อย่างกว้างขวาง โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่ม มอกะเสด ได้จัดชุมนุม
บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลาเดียวกับที่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด
ชุมนุม จุฬาฯ รวมพล CU Assemble บริเวณลานด้านข้างหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทวงคืน
เสียงที่หายไปและคัดค้านความอยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมกับชูคำขวัญ “เสาหลักจะไม่หักอีกต่อไป”
และ “เกี ย รติ ภ ู ม ิ จ ุ ฬ าฯ คื อ เกี ย รติ แ ห่ ง การรั บ ใช้ ป ระชาชน” ต่ อ มาวั น ที ่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ นั ก ศึ ก ษา
13

ยกเว้นกรณีกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ที่จัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2563 ทั้งที่บริเวณสวนรถไฟ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดหลัก และใน
ต่างจังหวัดจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ดี ถึงแม้กิจกรรมนี้จะริเริ่มโดยเยาวชน แต่ต่อมาการจัดการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและ
กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะพรรคการเมือง ขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานขึ้นไป เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมนี้จึงไม่อาจนับเป็นการเคลื่อนไหวของเยาวชนได้เสียทีเดียว
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มหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่ม ภาคีนักศึกษาศาลายา ได้จัดชุมนุมที่ลานพระราชบิดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
พร้อมคำขวัญ “ถึงเวลาลุกขึ้นสู้” เพื่อทวงคืนอนาคตของตนเอง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดชุมนุมในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรรคโดมปฏิวัติได้นัดชุมนุมที่ลานพญานาค ศูนย์รังสิต พร้อมกับติดแฮชแท็กเชิญชวนว่า #ที่ยุบพรรคอนาคต
ใหม่พี่มหาลัยกูทั้งนั้น ส่วนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มนักศึกษาหัวก้าวหน้าเรียกร้องประชาธิปไตย ได้
จัดชุมนุมบริเวณหน้าเสาธง มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คัดค้านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพร้อม
กับ เรีย กร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการเรีย นการสอนของมหาวิทยาลัย พร้อมแฮชแท็ก #มศวขอมีจุดยืน
เช่นเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีการ
จัดชุมนุมพร้อมติดแฮชแท็ก ขณะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากวิทยาเขตวังท่าพระแล้ว ก็ยังมีการจัดการ
ชุมนุมที่วิทยาเขตสนามจันทร์ และวิทยาเขตเพชรบุรี ในวันเดียวกันนี้ด้วย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคก็มีการจัดชุมนุมคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน ไม่
ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (25 กุมภาพันธ์ 2563) และมหาวิทยาลัยนเรศวร (22 กุมภาพันธ์ 2563) ใน
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (26 กุมภาพันธ์ 2563) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา (26
กุมภาพันธ์ 2563) ในภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (26 กุมภาพันธ์ 2563) ในภาคใต้ตอนบน หรือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (26 กุมภาพันธ์ 2563) ในชายแดนภาคใต้
ในกรณี ภ าคเหนื อ ตั ว แทนกลุ ่ ม NU-Movement มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กล่ า วว่ า “ผมออกมา
เคลื่อนไหวในประเด็นหลังจากการที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ และมีนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ออกมา
แฟลชม็อบ ทำให้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เกิดการชุมนุมที่ลานสมเด็จ มหาวิทยาลัยนเรศวร” (ปองภพ
ดั่น สมานฉันท์ชัย, สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2565) พร้อมกับ ใส่ ช ุดดำเพื่อแสดงให้เห็นถึงการไว้อาลัยแด่
ประชาธิปไตยในประเทศไทย และร่วมกันชูป้าย #SaveDemocracy ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่คนรุ่นใหม่
ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากที่ถูกกดทับมาเป็นเวลานาน
ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2563 กลุ่ม NU-Movement ได้รวบรวมทั้งนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและ
บุคคลภายนอกจัดกิจกรรม “เสลาออกจากกะลาพร้อมปิดฉากอำนาจนิยม” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้คนออก
มาร่วมกิจกรรมอยากมากจนเต็มพื้นที่ของลานสมเด็จ ภายในกิจกรรมได้มีการอภิปายแสดงจุดยืนเรียกร้อง
ประชาธิปไตยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกั บการเมือง รับฟังความคิดเห็นมุมมองของผู้ที่มาเข้าร่วม และ
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ปองภพกล่าวเพิ่มเติมว่า “การชุมนุมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแต่ละครั้งต้องมีประเด็น
อย่างเช่นการยุบพรรคอนาคตใหม่ การใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเมื่อเดือนตุลาคม 2563 จะมีการนัดหมายวัน
เวลาและสถานผ่านทางเฟซบุ๊กโดยในช่วงแรกนั้นในเรื่องทุนและอุปกรณ์ในการจุดนุม เพื่อปราศรัยแต่ละครั้ง
จะขอความร่วมมือกับผู้คนในจังหวัดในการจัดตั้ง เครื่องเสียงต่างๆ ต่อมาในช่วงหลังนั้นได้มีการเปิดรับบริจาค
ผ่านทางเฟซบุ๊กสำหรับผู้ที่สนับสนุนการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป” (ปองภพ ดั่นสมานฉันท์ชัย, สัมภาษณ์ 26
มกราคม 2565)
ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ นิส ิตนักศึกษาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศความขัดแย้งทาง
การเมืองและอยู่กับความเหลื่อมล้ำอยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และเคลื่อนไหวเรียกร้องมาเป็นลำดับ จนมาถึง
จุดปะทุอีกครั้งพร้อมๆ กับเยาวชนในภาคอื่นๆ ทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ
ทางการเมืองผู้บริหารพรรค เกิดการรวมตัวชุมนุมในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยอาศัยทวิตเตอร์เป็นช่องทาง
หลักในการนัดชุมนุมซึ่งก่อนหน้ามีการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและเครื่องมือรัฐที่พวกเขามองว่า
เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย
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จากการสัมภาษณ์ “เอ” ซึ่งในขณะนั้นเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
อีสานใต้ และ “เฟื่อง” นักศึกษาศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมในช่วงแรกๆ
พบว่า การนัดหมายเกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจคำพิพากษาอย่างรุนแรง เพราะพรรคอนาคตใหม่เป็นที่นิยม
อย่างมากในกลุ่มคนหนุ่มสาว ประกอบกับมีกระแสการรวมตัวชุมนุมประท้วงในกรุงเทพฯ มาก่อนไม่กี่วัน พวก
เขาจึงหารือกันในกลุ่มเพื่อนโดยอาศัยการโพสต์และการแชร์ในสื่อทางสังคม โดย “เอ” กล่าวว่าการตัดสินใจ
จัดชุมนุมที่คณะของตัวเองในเดือนมีนาคม 2563 เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางกลับจากการชุมนุมครั้งแรกที่
“เฟือง” และเพื่อนๆ จัดขึ้นที่คณะศิลปศาสตร์ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้เวลาระดมพลไม่ถึง 24
ชั่วโมง โดยการ “ปั่น” แฮชแท็ก ผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน มา
จากหลายคณะ แม้แต่คณะที่ไม่ค่อยแสดงออกทางการเมือง เช่น คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใช้เวลาทำกิจกรรมประมาณ 45 นาที นอกจากจะมีการปราศรัยสั้นๆ ของตัวแทนนักศึกษาแล้ว ยังเปิดให้ผู้
ชุมนุมร่วมกิจ กรรมเขียนระบายความรู้สึกบนป้ายผ้าและกระดาษ ซึ่งเนื้อหาบางส่ว นตั้งคำถามถึง ความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสถาบันกษัตริย์กับการเมือง ถึงแม้เป้าหมายหลักคือการประณามศาลและรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จำนวนนักศึกษาที่ร่วมชุมนุมและบรรยากาศที่คึกคักทำให้ “เอ” ในฐานะที่เป็นนักศึกษา
รัฐศาสตร์และสนใจการเมืองเป็นทุน คุยกับเพื่อนๆ ในระหว่างเดินทางกลับจากการชุมนุมถึงความเป็นไปได้ใน
การจัดกิจกรรมอีกครั้ง ต่อมาในเดือนมีนาคม “เอ” และเพื่อนๆ จึงจัดชุมนุมที่คณะของตนสองครั้ง แต่มี
ผู้เข้าร่วมลดลง เพราะเป็นช่วงสอบปลายภาคและรัฐบาลได้เริ่มเตือนประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 จนในที่สุดช่วงปลายเดือนมีนาคมสถานการณ์ประท้วงในมหาวิทยาลัยของผู้ให้ข้อมูลทั้งสองก็
ยุติลง
โดยทั่วไป การชุมนุมในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแรกหรือหลังจากที่ ศาล
รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการชุมนุมที่ไม่ใช่การจัดตั้งโดยกลุ่มแนวร่วมทางการเมืองใดๆ
ที่เคยเคลื่อนไหวมาก่อน กิจกรรมชุมนุมในมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างคึกคักในหลายจังหวัด เช่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด มีการโพสต์ข่าวสารการชุมนุม ถ่ายทอดสดการชุมนุม ที่เกิดอย่างแพร่หลายในช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนมีนาคม 2563 โดยช่วงแรกยังไม่มีข้อเรียกร้องที่เป็นรูปธรรมนัก แต่เน้นการแสดงออกถึงความอัด
อั้นตันใจจากการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพมาเป็นเวลายาวนานและความโกรธแค้นต่อการยุบพรรคอนาคตใหม่
การชุมนุมในช่วงนี้จึงเป็นพื้นที่หลักในการระบายความรู้สึก มากกว่าการเรียกร้องที่เป็นรูปธรรม ส่วนการ
แพร่กระจายสร้างแนวร่วมก็อาศัยสื่อทางสังคม โดยเฉพาะทวิตเตอร์ ผ่านแฮชแทค เพื่อบอกว่ากลุ่มตนสังกัด
สถาบันการศึกษาใด เช่น #ราชภัฏอยากงัดกับสลิ่ม #กันเกราไม่เอากะลา เป็นต้น บรรยากาศการชุมนุมใน
สถานศึกษาในช่วงแรกจึงเต็มไปด้วยความฮึกเหิมตื่นเต้น และที่สำคัญคือยังไม่มีการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ถึงแม้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมาสังเกตการณ์ตลอดก็ตาม “เอ” ตั้ง
ข้อสังเกตว่า “ม็อบช่วงนั้นเป็นกระแสมากๆ” (เอ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 19 ตุลาคม 2564)
ในกรณีภาคใต้ แกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวว่า การเคลื่อนไหวก่อตัวเป็นรูปร่างครั้ง
แรกจากข่าวว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 เป็นการการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่ให้เลื่อนการเลือกตั้ง
มีการถ่ายรูป เขียนป้ายกระดาษ และโพสต์ใน Facebook ติดแฮชแท็กกันกับเพื่อนๆ เขากล่าวว่า “แฮชแท็ก
ตอนนั้นจำไม่ได้ จำได้แบบลางๆ ว่าแบบมันมีอยู่คำหนึ่งที่ผมกับเพื่อนเขียนกันอยู่ มันคือ เลื่อนแม่มึงสิ” (อดีต
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,สัมภาษณ์ 15 กันยายน 2564) ขณะเดียวกันเขาเล่าความรู้สึกของตนเองใน
ตอนนั้นว่า “จริงๆ ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ย มันก็มีเพื่อนหลาย ๆ คนที่รู้สึกกลัวกัน เพราะว่าเขาไม่เคยแสดงออก
ทางการเมืองมาก่อนเลย ซึ่งผมเองก็เช่นกัน แต่เรารู้สึกว่า มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด เราจะไปกลัวทำไม อันนั้นก็คือ
จุดเริ่มต้นเลย” (เพิ่งอ้าง)
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จากนั้นใน พ.ศ. 2563 บรรยากาศการเมืองภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทวีความเข้มข้น มากขึ้น มี
การต่อต้านกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดแถวฝึกวินัยนักศึกษาโดยทหาร ซึง่ “มันเป็นกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่อารมณ์แบบให้เข้าฐาน หรือเป็นการเก็บคะแนนอะไรสักอย่างนี่แหละครับ แต่ว่ามันเหมือนจะ
เป็นการบังคับนักศึกษาว่าจำเป็นต้องเข้าทุกคน พวกเราก็เลยออกมารณรงค์แล้วก็ในเรื่องของการนำทหารมา
ฝึกเกี่ยวกับระเบียบวินัย เกี่ยวกับการจัดแถวอะไรพวกนี้ครับ ซึ่งเรากับกลุ่มเพื่อนเนี่ยมองกันว่ามันไม่ใช่
สาระสำคัญอะไรสักเท่าไหร่นัก ที่จำเป็นจะต้องมาฝึกมาจัดกันตอนนี้ เพราะว่าดูกระแส ดูโลก ดูอะไรด้วยตอน
นั้น” (อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ) ทั้งนี้ การต่อสู้แสดงความไม่เห็นด้วยในกิจกรรมนี้ประสบ
ความสำเร็จเป็นอย่างดี เมื่อประเด็นถูกนำเสนอต่อสื่อมวลชน กิจกรรมที่ได้มีการจัดบังคับให้นักศึกษาเข้าร่วม
ได้เพียงไม่กี่วันก็ได้ถูกล้มเลิกไปโดยมหาวิทยาลัย
ต่อมาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเกิดกระแส “แฟลชม็อบ” ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ได้มี
การจัด “แฟลชม็อบ” ขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้ว ยทั้งหมด 4 ครั้ง เริ่มเวลาประมาณ 18.00-20.00 น.
มหาวิทยาลัยไม่ได้มาดูแลหรือแสดงบทบาทควบคุมอะไร แต่เปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอดส่องดูแล
แทน ในการปราศรัยนักศึกษาใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงจากชมรมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมนี้
ส่วนใหญ่จะจัดหลังการเคลื่อนไหวใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ “เราพยายามรับกระแสจากที่กรุงเทพฯ
ครับ ที่เขาส่งต่อกันมา...คือเอาจริงๆ เราอยากจะจัดกันอยู่ตลอดอยู่แล้ว แต่ว่าเราก็พยายามดูช่วงกระแส ช่วง
โอกาสที่มันเปิดว่าเราควรจะออกมาเล่นช่วงไหน ช่วงไหนที่เราควรจะทำอะไร” (อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์,สัมภาษณ์ 15 กันยายน 2564)
การชุมนุมคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสถาบันการศึกษาได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปทั่วทั้ง
ประเทศก่อนจะยุติลงในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่
ประมาณการว่ามีการชุมนุมอย่างน้อย 70 ครั้งในช่วงเวลาประมาณสามสัปดาห์นี้ โดยมีลักษณะเป็น “แฟลช
ม็อบ” คือ จัดขึ้นในช่วงเวลาเย็นจนถึงค่ำ มีการตั้งเวทีชั่วคราวสำหรับปราศรัย แสดงข้อเรียกร้อง และอ่าน
แถลงการณ์ ขณะที่นิสิตนักศึกษาที่มาร่วมชุมนุมบางคนถือกระดาษหรือแผ่นป้ายที่มีข้อความหรือภาพแสดง
ความเห็นในประเด็นทางการเมืองรวมถึงประเด็นเฉพาะภายในสถานศึกษา การชุมนุมมักจบลงด้วยการร้อง
เพลงร่วมกันพร้อมกับโบกโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดแฟลชประกอบ ประเด็นในการชุมนุมในช่วงแรกเน้นการ
วิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออก ยุบสภา และ
เลือกตั้งใหม่ ก่อนที่จ ะเน้นประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในช่วงหลัง14
3.1.2 การชุมนุมในโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมก็มีการจัดกิจกรรมคัดค้านในช่วงเวลาเดียวกันนี้เช่นกัน เช่น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยมีการรายงานข่าวว่าตำรวจในเครื่องแบบและนอก
14

เช่น วันที่ 6 มีนาคม 2563 ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือได้จัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอข้อเรียกร้องสาม
ข้อ คือ 1) ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 2) พลเอก
ประยุทธ์ลาออก ยุบสภา และเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ และ 3) ลบล้างผลพวงรัฐประหารและดำเนินคดีผู้ก่อรัฐประหาร
เช่นเดียวกับวันที่ 14 มีนาคม 2563 นักศึกษาจัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย
ประชาชน ยุบสภา และจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติการที่เป็นธรรม และยุติบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระที่มา
จากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร
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เครื่องแบบรวมเจ็ดนายเข้าไปคุยกับครูท่านหนึ่งในโรงเรียน หลังจากพูดคุยเสร็จตำรวจนอกเครื่องแบบออกมา
ประจำการบริเวณทางเข้าออกโรงเรียน และคุณครูมายืนบอกกับศิษย์เก่าและประชาชนที่ต้องการมาร่วมงาน
ว่า “ไม่มีการจัดกิจกรรมแล้ว...โดยให้เหตุผลว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ราชการไม่ควรเลือกข้าง และไม่ใช่ว่าทุก
คนในโรงเรียนจะเห็นด้วยกับผู้จัดกิจกรรม” นักเรียนกลุ่มหนึ่งจึงย้ายออกมาจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน ระหว่าง
นี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจนอกเครื่องแบบประมาณ 10 นาย มาคอยถ่ายภาพผู้ร่ว มกิจกรรมอยู่
ตลอดเวลา
ในวันต่อมา 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการนัดหมายรวมตัวทำกิจกรรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใน
ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมรับผลสอบของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โดยจะมีนักเรียนประมาณ 4,000 คน มา
ที่โรงเรียน ทว่าผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง และ
อาจเป็นเหตุให้มีกลุ่มบุคคลทางการเมืองเข้ามาปลุกระดมขับไล่รัฐบาลได้ โรงเรียนจึงได้ออกประกาศเรื่องการ
ปฏิบัติตัวในการรับผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ขอความร่วมมือให้นักเรียนที่มาแต่งกายชุดนักเรียนให้ถูก
ระเบียบ และรีบเดินทางกลับเมื่อรับคะแนนเสร็จ และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
โดยได้อ้างถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนภายใต้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ดี ในเวลาประมาณ 8.30 น. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมได้จัดกิจกรรม
ภายใต้ชื่อ #เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ มารวมตัวกันทำกิจกรรมที่ลานประตูทางเข้าโรงเรียน แสดงป้ายผ้า
มีเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบมาประจำการเพื่อดูแลความเรียบร้อย นักเรียนผลัดกันปราศรัยเรื่องสิทธิ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ขณะที่โรงเรียนปิดประตูรั้ว แต่ภายในโรงเรียนมีทั้งผู้สื่อข่าวและตำรวจเข้าไป
รายงานข่าวและบันทึกเหตุการณ์ กิจกรรมดำเนินไปประมาณ 1 ชั่วโมงก็ยุติลง (iLaws 2563 โรงเรียนมัธยม
พื้นที่ท้าทายใหม่ของการชุมนุมทางการเมือง https://freedom.ilaw.or.th/en/node/797)
ในทำนองเดียวกัน โรงเรียนบดินทรเดชาได้ออกประกาศไม่อนุญาตและไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่โรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมใดๆ โดยประกาศระบุว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายและไม่มีการส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ส่อเจตนา
ให้เกิดความขัดแย้งในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือก่อให้เกิด
ความไม่สงบทางสังคม
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ที่มา : The Reporters
ส่วนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีรวมตัวกันที่สวนหย่อมด้านข้างนอกรั้วของ
โรงเรียน ทำกิจกรรมภายใต้ชื่อ #กระดุมใหญ่จะไฝว้เผด็จการ โดยได้มีการนำกระดาษมาเขียนข้อ ความ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านเผด็จการ เรียกร้องประชาธิปไตย วิพากษ์วิจารณ์การใช้ภาษีของรัฐบาล
รวมทั ้ ง มี ก ารปราศรัย ของตัว แทนนัก เรีย นที่ ม าร่ ว มกิ จกรรม เน้ น ไปที ่ ก ารบริ ห ารงานของรัฐ บาล และ
วิพากษ์วิจารณ์ระบบการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน การใช้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณที่
นำไปใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงภาษีของประชาชน และได้ร่วมกันร้องเพลง Do you hear the people sing?
นักเรียนชั้น ม.5 รายหนึ่งกล่าวปราศรัยว่าการนัดชุมนุมครั้งนี้พวกเรามากันเองโดยไม่มีผู้ใหญ่ชักจูงอยู่
เบื้องหลัง รัฐบาลนี้มาจากการทำรัฐประหาร การยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจออกมาเรียนร้อง
ความเป็นธรรม ครอบครัวของตนเอง ก็เลือกพรรคอนาคตใหม่ แต่กลั บถูกยุบโดยไม่สนใจเสียงประชาชน (มติ
ชนออนไลน์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 https://www.matichon.co.th/education/news_2011820)
“อยากบอกว่า นักเรียนไม่ได้โง่ เราติดตามสถานการณ์ อยากเรียกร้องให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
ออกไป การชุมนุมครั้งนี้เห็นว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ควรเป็นรัฐบาลอีกต่อไป”
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ที่มา: Bright Today
ในภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียน
โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี นัดจัดกิจกรรมต้านเผด็จการบนสะพานลอยหน้าโรงเรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 ภายใต้ชื่อ #เด็กเดชอยากเนรเทศเผด็จการ15 ทว่าได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขัดขวางด้วยการปิดสะพานลอย
และปิดประตูโรงเรียน นักเรียนพยายามหาทางออกมาจากโรงเรียนและเขียนป้ายผ้าประท้วงบริเวณด้านหน้า
โรงเรียนแม้จะไม่สามารถขึ้นไปแขวนป้ายผ้าบนสะพานลอบได้ตามที่วางแผนไว้
ทั้งนี้ หลังจากการชุมนุมในช่วงเดือนกุมภาพัน ธ์ - มีนาคม 2563 การชุมนุมในโรงเรียนมีการคลี่คลาย
ตัวออกไปเป็นการเฉพาะ โดยหลังการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก และ สนท. วันที่18 กรกฎาคม 2563 ที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งมีการใช้โบว์ขาวเป็นสัญลักษณ์ และมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก ต่อมาได้เกิด
กระแสการจัดกิจกรรม “โบว์สีขาวต้านเผด็จการ” ในโรงเรียนมัธยมอย่างกว้างขวาง

15

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในโรงเรียนอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย โดยมีการประชาสัมพันธ์
และนำเสนอเหตุการณ์ชุมนุมผ่านข้อความติดแฮชแท็ก เช่น #โรงเรียนสองฝั่งย่านรถไฟศรีสะเกษจะไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอก
ค่ะ (จ.ศรีสะเกษ) #วทรอไม่เอาเผด็จการ (จ.ร้อยเอ็ด) #มัธยมKKCทวงเสรีภาพคืน (จ.ขอนแก่น) #น้ำเงินชมพูปลดแอก (จ.
อุดรธานี) และ #เด็กส.ศ.ไม่ขอทน (จ.ร้อยเอ็ด) เป็นต้น
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ที่มา: ทวิตเตอร์ ม็อบมั้ย?@mobmaiTH
ถึงแม้การจัดกิจกรรม “โบว์ขาวต้านเผด็จการ” ถูกสั่งห้ามในบางโรงเรียน เช่น “การที่เราติดโบว์สีขาว
ต้านเผด็จการ ไม่ทราบว่าผิดกฎข้อใดของทางโรงเรียนหรอคะ การที่นักเรียนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้ตนเอง มัน
ผิดกฎข้อไหนรึปล่าว #รรหญิงล้วนย่านบางกระบือ” แต่ต่อมาเริ่มมีนักเรียนยืนเคารพธงชาติพร้อมกับชูสามนิ้ว
ในโรงเรียนกันมากขึ้น และจากนั้นวันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ นักเรียนทั่วประเทศ
ผูกโบว์สีขาวและชูสามนิ้วขณะเคารพธงชาติ โดยรณรงค์ผ่านทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊คในกลุ่มที่มีชื่อว่า “นักเรียน
เลว” และ “ภาคีนักเรียน KKC” รวมทั้งเยาวชนปลดแอก และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศ
ไทยด้วย กิจกรรม “ชู 3 นิ้ว” เกิดขึ้นอย่างน้อยใน 16 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ (หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ
BBC NEWsไทย 18 สิงหาคม 2563) นักเรียนหลายโรงเรียนได้อัพเดทสถานการณ์ผ่านทวิตเตอร์ พร้อมติดแฮช
แท็ก #โรงเรียนหน้าเขาไม่เอาเผด็จการ โดยระบุว่ามีตำรวจเข้ามาภายในบริเ วณโรงเรียน รวมถึงการรีวทวิต
การคุกคามนักเรียน พร้อมทั้งกระแสข่าวว่าโรงเรียนจะตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน หลายโรงเรียน
เรียกตัวนักเรียนไปคุยกับฝ่ายปกครอง รวมทั้งทำทัณฑ์บน
หลังจากนั้น กลุ่ม นักเรียนเลว ตอบโต้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการด้วยการ
นัดนักเรีย นชุมนุมที่ห น้ากระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยใช้ แฮชแท็ก #เลิกเรียนไป
กระทรวง ข้อความเชิญชวนระบุว่า
“ขอแบบเบิ้มๆ เตรียมตัวก่อนไปกระทรวงวันพรุ่งนี้ พบกับ 4 กิจกรรมไฮไลท์
- ชู 3 นิ้วร้องเพลงชาติ
- ผูกโบว์ขาวให้กระทรวง
- ระบายความรู้สึกผ่านโพสต์อิทบนกำแพงกระทรวง
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- เป่านกหวีดไล่ รมว.ศึกษาธิการ
และการปราศรัยพร้อมกิจกรรมสันทนาการอีกจำนวนมาก
แล้วพบกันพรุ่งนี้ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ กระทรวงฝึกหมาพิการ”
พร้อมกันนี้ มีการแชร์ภาพศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล ผูกโบว์ขาว ชูสามนิ้วเชิญชวนคนไทย
ผูกโบว์ขาว สนับสนุนและให้กำลังใจเด็กนักเรียน ชณะที่ทราย เจริญปุระ ทวีตข้อความ ขาดเหลืออะไร จัดให้
จ้า “ไปๆ มีข้าวกิน โบขาว ป้าย ฯลฯ ไม่มี ไปหาเอาหน้างานลูก ป้าจัดให้แล้วค่ะ”
หลังเหตุการณ์ #เลิกเรียนไปกระทรวง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 กลุ่มนักเรียนเลวยังคงมีกิจกรรม
ต่อเนื่อง ที่ส ร้างกระแสให้ส ังคมสนใจอีกครั้งคือการรณรงค์ให้นักเรียนทั่ว ประเทศแต่งชุดไปรเวทแทน
เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยให้เหตุผลว่าชุดนักเรียนไม่ปลอดภัย นอกจากนั้น
ในเฟซบุ๊คกลุ่มยังทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนของนักเรียนที่ถูกละเมิดทางเพศ ถูกครูลงโทษด้วยวิธีการรุนแรง
จำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในโรงเรียน รวมถึงมีการจัดทำคู่มือ “เอาตัวรอดในโรงเรียน” ส่งฟรี
ให้กับผู้ที่ต้องการทั่วประเทศ และรณรงค์ร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิมนุษยชนของ
ผู้เรียน การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนเลวเน้นเรื่องการต่อต้านอำนาจนิยมในโรงเรียน และคู่ปะทะสำคัญคือ
ครู และระบบการบริหารแบบบนลงล่างที่สั่งการจากกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ยังมีนักเรียนจัดกิจกรรมในภูมิภาคด้วย
เช่น ในภาคเหนือ นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ม.5 และ ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กว่า
200 คน ได้ชุมนุมบริเวณหน้าอาคารวชิรดารา เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ โดยชูสามนิ้ว พร้อมตะโกนว่า “เผด็จ
การจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” 3 ครั้ง เพื่อต่อต้านอำนาจเผด็จการรัฐประหารของ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา หลังเคารพธงชาติ และร้องเพลงสถาบัน ซึ่งนักเรียนหญิงได้ผูกโบสีขาวบนศีรษะ ส่วนนักเรียนชาย
บางรายติดโบสีขาวข้างแขน หรือกระเป๋า ท่ามกลางเพื่อนนักเรียนที่อยู่บนอาคารดังกล่าว พร้อมชูสามนิ้ว
เพื่อให้กำลังใจ และร่วมแสดงออกดังกล่าว โดยไม่มีการปราศรัยใด ๆ แต่ชูกระดาษ พร้อมข้อความว่า #YRC
จะไม่ทน ซึ่งใช้เวลาเพียง 20 นาที16
ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มแนวร่วมนักเรียนเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย และแกนนำ
นักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ กว่า 500 คน 17 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม #เหนือแน่ ม็อบนักเรียน
ภาคเหนือครั้งแรก บริเวณประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยประเด็นหลักบนเวทีส่วนใหญ่เป็นเรื่องระบบ
การศึกษาไทย ที่กลุ่มนักเรียนมองว่าล้าหลังและต้องการให้ปฏิรูป นอกจากนี้ยังมีการปราศรัยประเด็นรัฐ
สวัสดิการ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ร่วมถึงประเด็นเกี่ยวกับความล้มเหลวในการบริหารบ้านเมืองของ
พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งทันที ก่อนที่จะมีการ
เสวนาเรื่องปัญหาด้านการศึกษา 18 ได้มีการขึ้นปราศรัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งให้เหตุผล
ในการขึ้นเวทีว่า ไม่อยากให้น้องๆ รุ่นต่อไปต้องมารับสิ่งเลวร้ายเหมือนรุ่นที่ตัวเองเผชิญ และอยากให้ทุกคนตื่น
ได้แล้ว แค่เด็ก ป.6 ยังรู้เลยว่ารัฐบาลไม่ยุติธรรมกับประชาชนขนาดไหน
นอกจากนั้นมีกิจกรรมการเดินแบบจากกลุ่มนักเรียนเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และการแสดง “สีดา
ลุยไฟ” ต่อด้วยการปราศรัยของนักเรียนในหลากหลายประเด็น เช่น ความไม่เท่าเทียมของรัฐสวัสดิการ ปัญหา
การกระจายความเจริญในท้องถิ่น การปฏิรูปกองทัพ และการปฏิรูปสถาบันฯ และในช่วงสุดท้ายซึ่งถือเป็น
16

ข้อมูลจาก https://mgronline.com/local/detail/9630000085085 และ
https://mgronline.com/local/detail/9630000085085
17
ข้อมูลจาก https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/20156
18
ข้อมูลจาก https://news.thaipbs.or.th/content/298362
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ไฮไลต์ของกิจกรรม ได้มีการประกาศจัดตั้งกลุ่มนักเรียนล้านนา เพื่อยกระดับการชุมนุมของนักเรี ยนในระดับ
ภูมิภาค พร้อมกล่าวแถลงการณ์ยืนยัน 3 ข้อเรียกร้อง คือ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และองคาพยพต้อง
ลาออก ต้องร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) ด้วย20
นักกิจกรรมที่ร่วมเคลื่อนไหวกล่าวว่าการที่นักเรียนลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเกิดจากการกดทับในโรงเรียน
ตั้งแต่เสื้อผ้า หน้า ผม และระบบการศึกษา ซึ่งนักเรียนแทบไม่มีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตนเลย ดังที่ว่า
“เหมือนจุดที่รุนแรงมากคือนักเรียนชูสามนิ้วในโรงเรียน รุ่นหลังความเป็นปัจเจกทำให้เขาเลือกเชื่ออะไรด้วย
ตัวเองมากกว่า แต่เด็กมัธยมเลือกจะไม่ประนีประนอมกับสิ่งใดเลย โดยเฉพาะเนื้อตัวร่างกาย ทรงผม เป็น สิ่งที่
ก่อตัวกลุ่มนักเรียนในภาคต่าง ๆ เขายืนพื้นด้วยกันด้วยสามข้อของม็อบใหญ่ ถ้าเราไปตามทวิตเตอร์เด็กมัธยม
ความชัดเจนในประเด็นของเขามาก SEX ตัวตน สถาบันกษัตริย์ เขาอาจจะไม่ต้องการปฏิรูปด้วยซ้ำ สาธารณะ
รัฐมาจากทวิตเตอร์ ก็มาจากมัธยม เด็กผู้ชายโตมากับการเล่มเกมส์ประวัติศาสตร์ในสตรีม และการเกิดขึ้นของ
นิรนามในทวิตเตอร์ แทบทุกคนอ่านนิรนาม อยากให้นิรนามกลับมาในทวิตเตอร์” (นักกิจกรรมภาคเหนือ ไม่
เปิดเผยชื่อและนามสกุล, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2564)
เช่นเดียวกับในภาคใต้ นักเรียนในจังหวัดภูเก็ตเริ่ มต้นการเคลื่อนไหวด้วยการเรียกร้องการใส่ชุดไป
รเวทมาเรียนในปี พ.ศ. 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์คือ อินสตาแกรม รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆ ที่เป็น
อำนาจสั่งการจากโรงเรียน เช่น การบังคับให้ใส่ถุงเท้าโรงเรียน ซึ่งนักเรียนมองว่าไม่จำเป็น เป็นการสิ้นเปลือง
การบังคับตัดผมในการเรียนวิชาทหาร (นศท.) และ การส่งแบบประเมินผู้เรียนโดยครูประจำชั้นเกี่ยวกับเพศ
สภาพของผู้เรียนโดยใช้คำว่า “ประพฤติตนเหมือนเพศตรงข้าม” ซึ่งนักเรียนมองว่าโรงเรียนค่อนข้างตีกรอบ
จำกัด ไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศของผู้เรียน
จากการตั้งคำถามต่อประเด็นต่า งๆ ในโรงเรียนตามประสบการณ์จริงที่ตนเองพบเจอ ต่อมานักเรียน
กลุ่มนี้ได้ขยับเป็นการเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มนักเรียนเลว เช่น การแจกโบว์ขาวให้เพื่อนๆ ติดผม ติดกระเป๋า
จากนั้นก็ขยับเป็นการโต้วาทีในโรงเรียนเกี่ยวกับประเด็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ในโรงเรียนที่ทั้งเห็นด้วยและไม่ เห็น
ด้วยโดยไม่ได้ขออนุญาตครู และจากนั้นก็นำไปสู่การตั้งกล่องหนึ่งใบตั้งหน้าห้องสมุดโรงเรียน ติดป้ายกระดาษ
ว่า “กล่อง 1 ใบ ใส่ พ.ร.บ.การศึกษาส้นตีน” โดยนักเรียนที่ตั้งกล่องตั้งใจจะสมัครเป็นประธานนักเรียนและ
19

ข้อมูลจาก https://thestandard.co/northern-student-mob-151163/
วันที่ 14 กันยายน 2563 สหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) ได้มีจดหมายเปิดผนึกแจ้งไปยังเครือข่าย และถึงผู้ปกครองนักเรียน
เรื่อง ความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมือง ความว่า เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ด้วยในขณะนี้ มีปรากฎการณ์ทางสังคมที่น่าจับ
ตามองเป็นพิเศษ โดยมี การแสดงออกทางการเมือง เพื่อเรียกร้อง ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และ
ประชาชน ในการแสตงความคิดเห็นและแสตงสัญลักษณ์ชูสามนิ้ว ตลอดจนผูกโบว์สีขาว อันหมายถึงการเรียกร้องสิทธิเลรีภาพ
และภารดรภาพของประชาชน ซึ่งเป็นการสคงออกที่สมารถกระทำไต้ ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560และยังมีการนัดหมาย จัดให้มีการ ชุมนุม เรียกร้องประชาธิปไตย ในวันที่ 19
กันยายน 2563 สหพันธ์ครูภาค เหนือ (สคน.) องค์กรเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและสังคมในฐานะเป็นองค์กรเครือข่าย ของ
สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (สคท.) มีความห่วงไย ต่อสถานการณ์บ้านเมือง ต่อการแสดงออกทางการเมือง ต่อผู้ที่
ออกมาชุมนุม ในฐานะครูกับศิษย์ ขอเป็นกำลังใจ และส่งความปรารถนาดี ความรักความห่วงใย มายังท่านผู้ปกครองนักเรียน
และนักเรียน นิลิต นักศึกษาทั้งหลาย ที่แสดงออกถึงการตื่นตัวทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเอ
และชาติบ้านเมือง จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจ และทุกฝ่ายโปรดใช้สันติวิธีไนการแก้ปัญหา ไม่ใช้วิธี การที่รุนแรงกับผู้ ที่
แสดงออกทางการเมือง สหพันธ์ครูภาคเหนือพร้อมยืนหยัด เคียงข้าง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และ
ประชาชน ที่ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องทวงคืนประชาธิปไตยดังกล่าว ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาสหพันธ์ครูภาคเหนือ
(https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1459858/)
20
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บอกกับเพื่อนๆ น้องๆ ในโรงเรียนว่า ความคิดเห็นในกล่อ งจะถูกนำไปทบทวน พัฒนา แก้ไขเสนอกับโรงเรียน
ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียนส่งความเห็นมาจำนวนมาก (กลุ่มเยาวชนจังหวัดภูเก็ต, สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
ส่วนในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่มีโครงสร้างของ “แดแว” หรือ กรรมการนักเรียน ช่วยครูอาจารย์กำกับวินัยรุ่นน้อง
ในโรงเรียน และโรงเรียนประเภทนี้มักมีการกำกับวินัยที่เข้มข้นควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามหลักการ
ศาสนา เช่น ห้ามมีพฤติกรรมชู้ สาว ห้ามพฤติกรรมเพศทางเลือก ควบคุมให้ละหมาดตามช่วงเวลา เป็นต้น
อย่างไรก็ดี อำนาจในการกำกับวินัยนี้ได้ถูกท้าทายผ่านการเคลื่อนไหว ที่เห็นได้ชัดคือแพลทฟอร์มอนไลน์
ภายใต้แฮชเทกในทวิตเตอร์ #โรงเรียนดังย่านตลาดเก่า ซึ่งหมายถึงโรงเรียนธรรมวิทยา จังหวัดยะลา เนื้อ หา
ประเด็นภายใต้แฮชแท็กนี้คือการวิพากษ์วิจารณ์การกำกับวินัยและระบบอำนาจนิยมในโรงเรียน
ต่อมาเมื่อเกิดกระแสการเคลื่อนไหวที่นำโดยกลุ่ม นักเรียนเลว โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ และ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลายแห่งมีความเคลื่อนไหวของนักเรียนที่คล้ายคลึงกัน คือ ชูสามนิ้วขณะ
เข้าแถวเคารพธงชาติและผูกโบว์ขาวที่กระเป๋าหนังสือเรียน โดยในบางโรงเรียน เช่น โรงเรียนอัตตัรกียะห์
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการของจังหวัดนราธิวาส ภายในโรงเรียนนักเรียนมี
ความตื่นตัวอย่างมาก มีการรวมกลุ่มสนใจพูดคุยการเมืองและเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มใหญ่ถึง 80 คน ทั้ง
ที่อยู่ภายใต้การปรามห้ามของครูในโรงเรียนก็ตาม ดังที่อดีตนักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “กิจกรรมฟรีไทม์ของ
โรงเรียนช่วงบ่ายวันหนึ่ง เราไปเจอเด็กคนนึงนั่งเถียงกับเด็กห้องโปรแกรม เรารู้สึกแปลกใจมากที่เด็กอายุ 14
ทั้งห้องรู้เรื่องการเมืองหมดเลย เด็ก ม.2 รู้เรื่องหนักมาก...เด็ก ม.1 มาจอยกับเรา เด็ก ม.2 นั่งเถียงกับเด็ก ม.5
ว่าทำไมเราถึงควรมีสถาบันพระมหากษัตริย์” (อดีตนักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์ , สัมภาษณ์ 30 พฤศจิกายน
2564) ในโรงเรีย นนี้เ คยมี ก ารแปะเอกสารแสดงความคิด เห็ นถึง เหตุผ ลที ่ พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ควรเป็ น
นายกรัฐมนตรี และไม่ควรมี สว. แต่งตั้งบนบอร์ดหน้าห้องเรียนทุกชั้นทุกห้อง
หลังจากนั้น วันที่ 5 กันยายน 2563 กลุ่มนักเรียนเลวร่วมมือกับนักเรียนจากหลากหลายสถาบัน
ร่วมกันจัดกิจกรรมชื่อว่า “หนูรู้หนูมันเลว” ด้วยการติดธงสัญลักษณ์และป้ายไวนิล ชู 3 นิ้ว ผูกโบว์ขาว พร้อม
จัดเวทีเพื่อปราศรัยบริเวณที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทวงถามความคืบหน้าข้อเรียกร้องในประเด็นต่างๆ
จากการมาชุมนุมครั้งก่อน 21 นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนให้มีการปฏิรูประบบ
การศึกษาของไทย ให้มีความคืบหน้ามากขึ้นและมีการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ โดยเร็วที่สุด ซึ่งภายหลังการ
จัดการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวได้ ก่อให้เกิดแรงกดดันจากครอบครัวให้ยุติกิจกรรม เช่น การทำร้ายร่างกาย
ถูกขู่ว่าจะไล่ออกจากบ้าน ขู่ตัดเงินเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับการถูกคุกคามในโรงเรียนด้วยการ
ขู่ว่าจะให้ออกจากสถาบันศึกษาอีกด้วย22
นอกจากนี้ อีกประเด็นที่กลุ่มนักเรียนให้ความสนใจคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่กลายเป็น
ประเด็นถกเถียงในสังคมอีกครั้ง โดยรัฐธรรมนูญปี 60 มีการกำหนดร่างพระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการ
ศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารประเทศ แต่ร่างที่ถูกยื่นโดยประชาชนและพรรคการเมืองกลับไม่มี
ฉบับไหนที่ได้รับการอนุมัติเลยนอกจากร่างฉบับรัฐบาลเอง ทั้งยังมีเนื้อหาที่พยายามยัดเยียดความชาตินิยมแก่

21

ประชาไท, กลุ ่ ม 'นั ก เรี ย นเลว' ทยอยร่ ว มชุ ม นุ ม ใหญ่ ห น้ า กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร , (ออนไลน์ ) , สื บ ค้ น จาก
https://prachatai.com/journal/2020/09/89388, (เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564).
22
ประชาไท, ทำร้ า ย ตั ด เงิ น ไล่ อ อกจากบ้ า น สิ ่ งที ่ น ั ก เรี ยนต้ อ งเจอเมื ่อ เคลื่ อ นไหวการเมื อ ง , (ออนไลน์ ) , สื บ ค้ น จาก
https://prachatai.com/journal/2020/09/89660, (เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564).
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เด็ก การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง และคล้ายว่าจะเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบ
สุขแห่งชาติ (คสช.) มีแนวโน้มจะผ่านเข้าสภามากที่สุด23
จากจุดเริ่มต้นของการยุบพรรคอนาคตใหม่ นักเรียนโรงเรียนมัธยมได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเคลื่อนไหว
ต่อเนื่องตลอดปี 2563-2564 จากเรื่องการเมืองระดับชาติ มาสู่ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน
โดยข้อเรียกร้อง ประเด็นการเคลื่อนไหวเป็นไปในทำนองเดียวกันคือสิทธิเสรีภาพในโรงเรียน ระบบการศึกษาที่
ด้อยคุณภาพไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันในกรุงเทพฯ ยังคงมีกลุ่มโรงเรียนที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 3
กลุ่ม คือ
#เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ เรียกร้องปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการศึกษา ความล้มเหลวของ
การบริหารงานของรัฐบาล ที่สร้างระบบการแข่งขันในการเรียน คุณภาพการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้ต้อง
ดิ้นรนหาโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่ติดอันดับต้นๆ ในการจัดลำดับโรงเรียน ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน นักเรียน
ถูกคุกคามทางเพศ การจำกัดสิทธิเสรีภาพของนักเรียน นอกจากนั้นยังมีเป็นประเด็นการเคลื่อนไหวการเมือง
ใหญ่ เรียกร้องให้ปล่อยตัว พริษฐ์ ชิวารักษ์ และเบนจา อะปัน ในฐานะรุ่นพี่เตรียมอุดม ที่ถูกตั้งข้อหาตาม
มาตรา 112
#ลูกบดินทรไม่อินเผด็จการ เรียกร้องให้โรงเรียนเปิดพื้นที่ให้ใช้โรงเรียนในการจัดกิจกรรมแสดงออก
ทางการเมือง การยกเลิกการหมอบกราบผู้อำนวยการและครู เรียกร้องแต่งชุดไปเวทมาโรงเรียน
#สวที่อยู่ข้างประชาธิปไตย (สตรีวิทยา) รณรงค์เรื่องทรงผมนักเรียน “ไม่ตรวจ ไม่ตัด ไม่ละเมิด”
เรียกร้องให้มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนของผู้เรียน
3.2 การเคลื่อนไหวบนถนน
3.2.1 เงื่อนไขและปัจจัยผลักดัน
ถึงแม้การชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้างต้นจะเป็นการเคลื่อนย้ายหรือขยายการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองจาก “โลกออนไลน์” สู่ “โลกออฟไลน์” เป็นครั้งแรก ทว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น อีกทั้งยังจำกัดอยู่
ภายในสถานศึกษา จนกระทั่งต่อมามีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ด้วยกันที่เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยผลักดัน ให้
นิสิตนักศึกษาออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวภายนอกสถานศึกษา หรือว่า “ลงถนน” เป็นครั้งแรก เหตุการณ์แรกคือ
การลักพาตัวนายวัน เฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลบหนีคดีในประเทศกัมพูชา บริเวณหน้าที่พักของเขาในกรุง
พนมเปญในเย็นวันที่ 4 มิถุนายน 2563 อย่างอุกอาจต่อหน้าประชาชนจำนวนมาก โดยขณะเกิดเหตุพี่สาวของ
วันเฉลิมได้โทรศัพท์คุยกับวันเฉลิม โดยเสียงสุดท้ายที่ได้ยินจากวันเฉลิมผ่านโทรศัพท์คือ “โอ๊ย หายใจไม่ออก”
ก่อนสายจะตัดไป เหตุการณ์นี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ จอร์จ ฟลอยด์ ชาวอเมริกัน ผิวสี ที่ถูกตำรวจสหรัฐ
จับกุมโดยใช้เข่ากดคอของเขาไว้ ฟลอยด์พูดออกมาหลายครั้งว่า “หายใจไม่ออก” จนเขาแน่นิ่งไปและเสียชีวิต
ในเวลาต่อมา
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความโกรธเคืองให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากนายวันเฉลิมมีคุณสมบัติหลายประการคล้ายคลึงกับพวกเขา นอกเหนือไปจากความอุกอาจของ
เหตุการณ์ วันต่อมาสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) จึงได้จัดกิจกรรมทวงความเป็น
ธรรมให้วันเฉลิมและผู้ลี้ภัยทางการเมืองทุกคน บริเวณสกายวอล์ก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มี
การนำภาพผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่สูญหายจำนวน 10 รูปมาตั้ง พร้อมเตรียมดอกไม้มาร่วมแสดงออกทาง
สัญลักษณ์ กิจกรรมเริ่มต้นด้วย น.ส.จุฑาทิพย์ สิริขันธ์ ประธาน สนท. อ่านรายชื่อผู้สูญหาย โดยระบุว่า เป็นผู้
23

นักเรียนเลว (15), ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับรัฐบาล ความเฮงซวยที่เราไม่ได้เลือก, Facebook Post, สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/Badstudent.th/posts/322411746217443, (เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564).
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ที่สังเวยชีวิตให้กับความบิดเบี้ยวและไร้มนุษยธรรมของรัฐไทย อาทิ ครูเตียง ศิริขันธ์ นายทนง โพธ์อ่าน นาย
บิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ และรายอื่นๆ รวมกว่า 80 รายชื่อ โดยมีนายวันเฉลิมเป็นรายล่าสุด24

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์ 5 มิถุนายน 2563
ต่อมาวันที่ 6 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
เผยแพร่แถลงการณ์ ประกาศจุดยืนต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้มีการ
ปกป้ อ งมิ ใ ห้ ก รณี ก ารทำให้ บ ุ ค คลสู ญ หายเกิด ขึ้ น อีก เช่ น เดี ย วองค์ ก ารบริ ห ารสโมสรนิส ิต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำดังกล่าว รวมทั้งกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ชื่อ เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ เรียกร้องให้รัฐบาลต้องผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับสูญหาย และสอบสวนคดีบังคับสูญหายทั้งคดีใหม่และคดีเก่าซึ่งไม่มีอายุความ โดยไม่
ละเลยที่จะขอความร่วมมือจากรัฐบาลต่างประเทศ รวมถึงเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียด้วย การออกมา
24

พร้อมกันนี้ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน อดีตประธาน สนท. ที่ร่วมกิจกรรมด้วย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับนาย
วันเฉลิมว่า “ฐานะที่ 1 ถึงผมจะไม่สนิทกับพี่วันเฉลิมมากนัก แต่เคยเจอเขา 2 ครั้ง คอนโดที่เขาถูกลักพาตัวไปนั่นก็คือคอนโด
ที่ผมเคยไปนั่งกินข้าวกับเขา ณ จุดที่ถูกลักพาตัว ซึ่งถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดวันที่ผมอยู่ ผมก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ ฐานะที่ 2
ไม่ใช่แค่พี่วันเฉลิมที่ต้องลี้ภัย เขาไม่ใช่คนแรก และอาจจะยังไม่ใช่คนสุดท้ายสำหรับผู้ลี้ภัยที่จะต้องถูกบังคับสูญหาย ที่จะต้อง
สูญเสียชีวิตด้วยความฉ้อฉลของรัฐนี้ ผมยังมีรุ่นพี่ที่สนิทอีกหลายคนที่เคยมีความทรงจำดีๆ กับผม ที่วันนี้เขาไม่สามารถมาอยู่
กับเราที่นี่ ที่วันนี้ต้องลี้ภัย ต้องพักที่นา คาที่นอน เพียงเพราะกฎหมายบางมาตราและระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
เมื่อเกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนวันนี้พี่เฉลิมเป็นรายที่ 10 จะรู้ได้อย่างไรว่าพี่คนอื่นๆ ที่นับถือ และไม่ได้อยู่ในประเทศนี้จะ
ไม่ใช่รายที่ 11...ประการสุดท้าย ตลอดระยะเวลานับแต่ปฏิวัติ 2475 ครูเตียง ศิริขันธ์ จิตร ภูมิศักดิ์ ครูครอง มาจนถึงจ่านิว
และคนอื่นๆ ทำไมถึงมีแต่คนฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องหนี ออกจากต่างประเทศ ทำไมครูเตียงถึงถูกฆ่ารัดคอ
ไปทิ้งที่ จ.กาญจนบุรี ทำไมครูครอง จันดาวงศ์ ต้องถูกประหารที่สว่างแดนดิน ทำไมพี่น้องคนเสื้อแดงถึงต้องถูกยิงทิ้งที่นี่ ทำไม
จ่านิวต้องถูกตี ทำไมมีแต่พวกเราที่เจ็บ ที่ตาย...ผมขอยกตัวอย่างท่อนหนึ่งของเพลง ‘จากลานโพธิ์สู่ภูพาน’ ตั้งต้นคือเพลงแห่ง
ความเจ็บแค้น ในเนื้อเพลงบอกว่า ‘ตามจับ ตามฆ่า ล่าถึงบ้าน อ้างหลักฐาน จับเข้าคุก ทุกแห่งหน’ แต่ในตอนจบของเพลง
ระบุไว้ว่า ‘วันกองทัพประชาชนประกาศชัย จะกลับไปกรีดเลือดพาล ล้างลานโพธิ์’ ในวันหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตย คนที่ทำเพื่อ
ประชาชน ทำเพื่อคนส่วนมาก ทำเพื่อประเทศชาติที่ถูกย่ำยีมาตลอด 80 กว่าปีที่เราพอจะมีสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย ในวัน
หนึ่งที่ประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตย ประชาชนจะมาทวงคืนความยุติธรรมแบบทบต้นทบดอก แบบเท่าทวีคูณ” (พริษฐ์
ชิวารักษ์, สัมภาษณ์ มติชน 5 มิถุนายน 2563)
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เคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครั้งนี้นำไปสู่การติดแฮชแท็ก #saveวันเฉลิม25 อย่างกว้างขวาง
จนกระทั่งติดเทรนด์อันดับ 1 ประเทศไทยในคืนวันที่ 5-6 มิถุนายน26
เหตุการณ์ที่สองคือการจับกุมตัวแทนเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยจำนวนสองคน คือ นาย
ภาณุพงศ์ จาดนอก และนายณัฐชนน พยัฆพันธ์ ที่ จ.ระยอง ที่ชูป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์ ขณะลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมให้กำลังใจคนในพื้นที่ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดย
ไม่มีการแจ้งข้อหา อีกทั้งยังนำตัว พวกเขาขึ้นรถยนต์ที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ตำรวจ ประกอบกับมีกระแสความไม่
พอใจในความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมที่เกิดในพื้นที่ คือ การที่นายทหารชาวอียิปต์ที่พักโรงแรมใน จ.ระยอง
ในช่วงวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 ระหว่างปฏิบัติภารกิจทางทหารในประเทศจีน ได้เดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ ในจังหวัดและต่อมาตรวจพบว่าติดเชื้อโรคโควิด -19 รวมถึงความไม่โปร่งใสและไร้ประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาการระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา27 จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการชุมนุมของนิสิต
นักศึกษาอีกระลอกในเวลาต่อมา ซึ่งเป็น “ลงถนน” ครั้งแรกของนิสิตนักศึกษาในรอบหลายทศวรรษ
3.2.2 “ลงถนน”
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สนท. ได้ประกาศผ่านเพจของกลุ่มว่า เวลาของการอดทนต่อการจับกุม
ความแร้นแค้น และการปลูกฝังค่านิยมที่ผิด ที่ดำเนินมากว่า 80 ปีได้จบสิ้นลงแล้ว จะไม่มีการทนรออีกต่อไป
โดยนัดหมายให้ไปรวมตัวกันวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อร่วมกัน
ถอนรากเผด็จการที่หยั่งลึกอยู่ในสังคมและการเมืองไทยมายาวนาน พร้อมกับลงท้ายในประกาศว่า “อย่าให้
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องของลูกหลานเราที่ต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมไม่จบสิ้น ให้มันจบในรุ่นของเรา” ขณะที่
ในวันต่อมากลุ่มเยาวชนปลดแอก 28 หรือ Free Youth ได้เผยแพร่ข้อเรียกร้อง 3 ข้อผ่านทางเพจของกลุ่ม
25

เช่น กลุ่ม Nu-Movement มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้โพสต์รูปภาพการลักพาตัวนายวันเฉลิมเฟซบุ๊กเพจของกลุ่มในวันที่ 8
มิถุนายน 2563 และมีแคปชั่นว่า ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทย ถูกอุ้มหายที่กรุงพนมเปญ คำพูดสุดท้าย ก่อนหายไปคือ“โอ้ย
หายใจไม่ออก!”#saveวันเฉลิม #savewanchalerm
26
อย่างไรก็ดี ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำราญราษฎร์ เข้าควบคุมตัว 4 นักศึกษาจากสนท. ที่บริเวณ
รั้วอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หลังทำกิจกรรมผูกริบบิ้นขาวเรียกร้องความยุติธรรมให้นายวันเฉลิม ฐานความผิดตาม พ.ร.บ. การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ต่อมาเพจของ สนท. ได้โพสต์ข้อความให้ตำรวจ
ปล่อยนักศึกษาที่ทำกิจกรรมผูกริบบิ้นขาว พร้อมทั้งเชิญชวน “ทุกท่านร่วมกันติดโบว์ขาวอันเล็กที่บ้านของท่าน รถของท่าน ที่
พักของท่าน เพื่อเป็นเสียงให้ถึงรัฐบาลที่กลัวโบว์ผืนเล็กๆอันนี้ ว่าเราพร้อมสู้” จากนั้นวันที่ 12 มิถุนายน ตัวแทน สนท. ผูกโบว์
สีขาวบริเวณรั้วทำเนียบรัฐบาลพร้อมอ่านแถลงการณ์ โดยกิจกรรมผูกโบว์สีขาวของ สนท. ยังคงดำเนินต่อไปตลอดเดือน มีการ
ผูกโบว์สีขาวบริเวณรั้วหน้ากรมทหารราบที่ 11 และกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ รวมทั้งที่หน้าสโมสรทหารบก
บริเวณท่าน้ำนนท์
27
ดังกรณีพรีเมียร์ นักศึกษาแพทย์ ที่เริ่มสนใจการเมืองจากการเห็นปัญหาการระบาดของโควิด และพบว่าความรู้ที่เขาเรียนไม่
ตอบสนองต่อการตอบปัญหานั้น รวมถึงการได้คลุกคลีกับนักกิจกรรม ดังที่เขากล่าวว่า “ตอนอยู่มงฟอร์ตสนใจระดับนึง แต่
ไม่ได้ตั้งใจจะออกมาแอคชั่น ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับสังคมการเมือง ผมได้ยินข่าวจริงๆ ก็ช่วงก่อนเลือกตั้งเลย ก่อนหน้านั้นผม
ปฏิเสธศาสตร์พวกสังคม เชื่อแต่วิทยาศาสตร์ เวลาฟังเรื่องสังคมก็อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ไปหมด จนตอนหลังมาเพิ่งได้อ่ านก็
เพราะมาเจอคนรอบตัวปัจจุบัน ที่เขาให้คำตอบได้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะอธิบายด้วยสถิติ ระบาดวิทยา ไม่มีมุมมองด้านเศรษฐกิจ
ระบบสาธารณสุข ที่เดิมการแพทย์จะอธิบายว่าทำไงให้คนหายมากที่สุด พอมาเป็นเรื่องสังคมมันมีมิติอื่นมา เช่น การใช้ชีวิต
เศรษฐกิจหรือแม้แต่สุขภาพจิต เมื่อก่อนจะพูดถึงแต่สารเคมีในสมองอย่างเดียว พอมีเรื่องสังคมวงกว้างก็เจอหลายๆ อย่างที่
มองเปลี่ยนไป” (พรีเมียร์, สัมภาษณ์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)
28
เพจเยาวชนปลดแอก ได้ระบุการก่อตัวของกลุ่มดังนี้ “เยาวชนปลดแอกเริ่มขึ้นอย่างเรียบง่าย ณ ร้านอาหารทุนนิย ม fast
food แบรนด์หนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแมค ย่านรังสิตและวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เราได้เปิดเพจเยาวชนปลดแอกอย่างเป็น
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ประกอบด้วย การยุบสภา การหยุดคุกคามประชาชน และการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 29 พร้อมกับมีข้อความและ
นัดหมายการชุมนุมในวันเวลาและสถานที่เดียวกันกับในประกาศของ สนท. รวมทั้งลงท้ายด้วยข้อความ “ให้
มันจบในรุ่นของเรา” เหมือนกัน
การนัดชุมนุมของ สนท. และ เยาวชนปลดแอก วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ค่อนข้างประสบความสำเร็จ เพราะแม้จะอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และมีคำสั่งห้าม
การชุมนุมตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 2,000 คน
นอกจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ชุมนุมหลัก ยังประกอบด้วยคนวัยทำงานรวมถึงคน
วัยกลางคนจนถึงคนสูงวัย นับเป็นการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมมากสุดหลังจากรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ผู้
ปราศรัยบนเวทีเป็นเยาวชนจากหลายกลุ่ม หลายองค์กร ทั้ง กลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวในช่วงรัฐประหาร และกลุ่ม
ใหม่ เช่น เยาวชนปลดแอก และ สนท.
การปราศรัยว่าด้วยข้อเสนอ 3 ข้อที่เผยแพร่ผ่านทางเพจล่วงหน้า ซึ่งแกนนำ สนท. กล่าวว่าเป็นเพราะ
“ในตอนตอนนั้นการทำอะไรขึ้นมามันก็จะดำเนินคดีกันไป มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้วย เป็นข้อเรียกร้องที่ทำให้คนหัน
มาสนใจการเมืองมากขึ้น และเป็นการเซ็ตซีโร่คณะทำงานที่มาจากรัฐธรรมนู ญ ส่วนแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเป็น
การแก้ปัญหาตัวกฎหมาย มีผลกับประชาชนทุกคน” (จุฑาทิพย์, สัมภาษณ์ 8 กรกฎาคม 2564) นอกจากนี้
การปราศรัยบนเวทีเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล เช่น มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การยุบพรรคอนาคตใหม่ ความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงการ
ลักพาตัวนายวันเฉลิมและการหายตัวไปของผู้ลี้ภัยการเมือง อย่างไรก็ดี ขณะมีการชุมนุมปราศรัย ตำรวจ
พยายามเข้าควบคุมตัวแกนบางคนขึ้นรถตู้ แต่ผู้ชุมนุมพยายามป้องกันไว้จนเกิดเหตุชุลมุนขึ้น แกนนำจึงได้
ประกาศยุติการชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุม
การชุมนุมครั้งนี้เป็นการ “ลงถนน” หลังจากที่การชุมนุมในช่วงแรกจัดในสถานศึ กษา และที่ผ่านมามี
กระแสในสื่อทางสังคมรัยกร้องให้ “ลงถนน” กันค่อนข้างหนาแน่น โดยแกนนำ สนท. ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะ
ทางการ เราเริ่มต้นจากคนสามคน คนหนึ่งเป็นนิสิตรัฐศาสตร์ปี 4 มีความสนใจและถนัดด้านการเมืองเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
และระบบเลือกตั้ง คนหนึ่งอยู่ปี 2 (แต่กำลังรู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยไม่ตอบโจทย์และความรู้ที่ได้มักมาจากอาจารย์ที่ชื่อ
YouTube และประสบการณ์ส่วนตัวเสียมากกว่า) มีความถนัดด้านการสื่อสาร กราฟิกและวีดิโอ อีกคนหนึ่งมีทักษะด้านระบบ
ภายใน งานเอกสาร และมัลติสกิลหลายแขนงเราเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้ ระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งเราขับเคลื่อนด้วย
ความจริง/ศิลปะและการไม่ยอมจำนน และได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ ที่ทำให้ผู้คนได้ตื่นรู้ในสิ่งที่กำลังกดทับ
เยาวชนและประชาชน กล่าวได้ว่าเราเป็นเพียงกลุ่มเยาวชนที่เริ่มต้นอย่างเรียบง่าย ไม่มีกลุ่ม ทุนหนุนหลัง ไม่มีพรรคการเมือง
หรือนักการเมืองคอยชักใย” (เยาวชนปลดแอก 2563)
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รายละเอียดเป็นดังนี้
1. “ต้องประกาศยุบสภา" รัฐบาลสืบทอดอํานาจภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ล้มเหลวในการบริหาร
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและออก
มาตรการ Lockdown ส่งผลให้มีคนตกงานและขาดรายได้เป็นจํานวนมาก แต่รัฐบาลก็มิได้เยียวยาอย่างถ้วนหน้าและทั่วถึง
2. “หยุดคุกคามประชาชน" ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 เราต่างก็หวังกันว่าประเทศไทยจะมีความเป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนจะมีเสรีภาพในการ แสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมโดยที่ไม่ถูกคุกคามและยัดข้อกล่าวหา
หรือคดีความ แต่ความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่การคุกคามทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา ยังคงดําเนินต่อไปแทบไม่ต่าง
จากเมื่อสมัยที่ คสช. ยังมีอํานาจอยู่
3. "ร่างรัฐธรรมนูญใหม่" เรามีรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการสืบทอดอํานาจของรัฐบาลเผด็จการ โดยแรกเริ่มเดิมทีก็มีที่มาที่ไม่ชอบ
ธรรมตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว เพราะคณะผู้ร่างไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชน ผู้ที่รณรงค์ให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญใน
การลงประชามติก็ถูกคุกคามและยัดข้อหากันไปหลายคน เนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็เป็นไปเพื่อรักษาระบอบเผด็จการในคราบ
ประชาธิปไตย
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“การชุมนุมมันทิ้งช่วงไปประมาณสามเดือน แล้วมันไม่มันขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เราก็เลยแบบ
อยากให้อยากให้ภาคประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วม เพราะถ้าในมหาลัยมันจะเหมือนเป็นการชุมนุมเฉพาะ
นักศึกษา...ก็ได้รับคำแนะนำเยอะเหมือนกัน เพราะว่าจัดครั้งแรก แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็ค่อนข้างกดดัน
พอสมควร” (จุฑาทิพย์, สัมภาษณ์ 8 กรกฎาคม 2564)
ขณะเดียวกันมีการแสดงความเห็นในสื่อทางสังคมอย่างคึกคักในวันเดียวกันนั้น โดยเฉพาะใน Twitter
ซึ่งมีการใช้แฮชแท็ก “#ให้มันจบที่รุ่นเรา” ประกอบข้อความแสดงความเห็นกว่า 600,000 ครั้ง และส่งผลให้
แฮชแท็กดังกล่าวติดอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศไทยในวันนั้น ขณะเดียวกันก็ส่ งผลให้มีการจัดการ
ชุมนุมภายใต้แฮชแท็ก #ให้มันจบที่รุ่นเรา 30 ติดตามมาในเวลาไล่เลี่ยกันจำนวนหนึ่งทั้งในกรุงเทพฯ 31 และ
ต่างจังหวัด32
การชุมนุมของเยาวชนปลดแอกร่วมกับ สนท. ครั้งนี้ได้จุดประกายให้เกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวตามมา
หลายแห่งในจังหวัดต่างๆ ในทวิตเตอร์แสดงแผนที่การชุมนุมประท้วงในเดือนกรกฎาคม 2563 ว่าจะมีขึ้น
ต่อเนื่องใน 46 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น วันที่ 19 กรกฎาคม นักเรียนนักศึกษารวมทั้งประชาชนหลายร้อยคน
ชุมนุมที่บริเวณลานประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ แสดงความไม่พอใจการบริหารประเทศของรัฐบาล และมีจุดยืน
เดียวกับกลุ่มเยาวชนปลดแอก และ สนท. ที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่
ตลอดจนมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เช่นเดียวกับพรรควิฬาร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ “กิจกรรมแรกในนาม
พรรควิฬาร์ก็ม็อบต่อฟรียูธ การจัดม็อบของพรรควิฬาครั้งแรกไปประชุมที่ชมรมประชาธิปไตย” (ฮ่องเต้,
สัมภาษณ์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) นายทัตเทพ เรืองประไพกิจ แกนนำกลุ่ม เยาวชนปลดแอก กล่าวถึงการ
ชุมนุมที่กระจายไปทั่วประเทศว่า “ยุทธศาสตร์การชุมนุมครั้งนี้ต้องเรียกว่าเป็น ‘ออร์แกนิกดาวกระจาย’ เป็น
การชุมนุมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่มีแกนนำ พร้อมกันทั่วประเทศโดยจากพลังบริสุทธิ์ของนักศึกษา
ประชาชน ผู้ที่ขึ้นมาจัดงานควบคุมเวทีเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆ ซึ่งต่างจากการชุมนุมทางการเมืองในยุคที่ผ่านๆ
มา” (ผู้จัดการออนไลน์ 2563)
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เช่น “พร้อมลุยเต็มที่เลยครับ ให้มันจบที่รุ่นเรา ขอสู้อย่างทรนง โดยไม่ต้องห่วงลูกหลาน ว่าจะต้องเจอแบบที่เราเจออีก
หลังจากที่เราจากไปแล้ว อะไรที่ค้างคา มาเอาให้มันจบๆกันไป พอแล้วกับการเงียบเสียง”
“อะไรก็ตามที่รุ่นเราเจอในตอนนี้ก็ขอให้มันจบที่ รุ่นนี้เนอะ ขอให้น้องๆที่กำ ลังจะลืมตามาดูโลก ไม่ต้องเจออะไร
แบบนี้นะ”
“ยังไม่สายที่จะศึกษานะคะ เราเริ่มไปด้วยกันดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เสียงของทุกคนมีค่าเสมอ ส่วนตัวยอมรับว่าแต่
ก่อนไม่ได้สนใจการเมืองเท่านี้ แต่เราเชื่อว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปค่ะ ให้มันจบที่รุ่นเรากันเถอะนะคะ”
“ให้มันจบที่รุ่นเราเถอะ ถึงเวลาที่เราจะทวงคืนสิ่งที่ควรจะเป็นของเรา ของประชาชน ประเทศนี้ที่มันยังเดินต่อไปได้
ก็เพราะพวกเรา “ประชาขน” ขับเคลื่อนกันเองเนี่ยะแหละ และมันจะไปได้ไกลกว่านี้ถ้าไม่มีตัวถ่วงอย่าง คนกลุ่มนั้น...”
“Do you hear the people sing? ให้มันจบที่รุ่นเราเถอะครับ”
กลุ่มผู้ทวิตข้อความ “ให้มันจบที่รุ่นเรา” กลุ่มแรกๆ ก่อนที่จะเป็นแฮชแท็ก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนในวัยทำงาน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นพ้องต้องกันของคนต่างรุ่นที่ไม่ต้องการเผด็จการทหาร โดยคนวัยทำงานเหล่านี้ฝากความหวัง และ
ประกาศตัวสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ก่อตัวขึ้นในนาม “เยาวชนปลดแอก”
31
เช่ น การชุ ม นุ ม “ประชาชนเป็ น ใหญ่ ใ นแผ่ นดิ น ” โดยกลุ ่ ม มอกะเสด (KU Daily) บริ เ วณด้ า นหน้ า หอประชุ ม ใหญ่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีการประกาศว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินและ “จะจบเรื่อง
เลวร้ายนี้ให้ได้ในยุคสมัยของเรา และการชุมนุม “#ให้มันจบที่รุ่นเรา” โดยกลุ่ม “มศว คนรุ่นเปลี่ยน” ที่มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งนอกจากนิสิตผู้จัดชุมนุมจะสนับสนุนข้อเรียกร้อง 3 ข้อของ เยาวชนปลด
แอกและจะไม่ยอมทนอยู่ใต้โครงสร้างการเมืองและเศรษฐกิจเช่นนี้อีกต่อไป นิสิตผู้ร่วมชุมนุมคนหนึ่งยังกล่าวว่าจะต้ อง
แก้ปัญหาหนี้สินประชาชนให้ได้ และจะต้องทำให้รัฐสวัสดิการ “เกิดขึ้นภายในรุ่นของเรา” เป็นต้น
32
เช่น การชุมนุมบริเวณหาดสมิหลา จ.สงขลา วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการชุมนุมครั้งแรกในภาคใต้
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3.2.3 “ทะลุเพดาน”
การชุมนุมของนิสิตนักศึกษาในเดือนต่อมาได้ขยับไปอีกขั้น เพราะไม่ได้เป็นเพียงการชุมนุมนอก
สถานศึกษาหรือว่า “ลงถนน” หากแต่ยังได้วิพากษ์วิจารณ์รวมถึงเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งไม่เคย
ปรากฏมาก่อนในการชุมนุมทางการเมืองไทย โดยเฉพาะในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่ขบวนการนักศึกษา
ชูสถาบันกษัตริย์ในการต่อต้านเผด็จการทหาร (ประจักษ์ 2556) เปรียบเปรยกันว่าเป็นเสมือนการ “ทะลุ
เพดาน” ในการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ที่ถูกกดทับไว้แต่ในพื้นที่ส่วนตัว กับคนรู้จักและไว้ใจ หรือว่าเป็นไปในเชิง
สัญลักษณ์ เสียดสี ประชดประชัน เพราะมี “เพดาน” เช่น กฎหมายอาญามาตรา 112 รวมถึงมาตรการทาง
สังคมและ “นอกรีต” เก็บกดและปิดกั้นไว้
การชุมนุมของนิสิตนักศึกษาที่มีการกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาเริ่มต้นจากกิจกรรม
“เสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย” จัดโดยกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มมอกะเสด วันที่ 3
สิงหาคม 2563 ณ บริเวณด้านข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สืบเนื่องมาจากการที่นิสิตนักศึกษาทั้งสองกลุ่มเห็น
ว่าที่ผ่านมามีการกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์ในสื่อทางสังคมค่อนข้างมาก เช่น รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส และแม้ผู้
ปราศรัยบนเวทีในการชุมนุมที่ผ่านมาทั้งที่เป็น “แฟลชม็อบ” ในสถานศึกษา และการชุมนุมของเยาวชนปลด
แอกและ สนท. วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จะไม่ได้กล่าวถึงสถาบันกษัตริย์ แต่ผู้มาร่วมชุมนุมจำนวนมากได้
ถือป้ายหรืออุปกรณ์ที่มีข้อความหรือสัญลักษณ์ที่บ่งถึงสถาบัน กษัตริย์ ซึ่งพวกเขาเห็นว่า “เหมือนกับเป็นการ
หลงประเด็นอะไรบางอย่างไปอย่างจงใจ ทำให้คุยกันว่าอยากให้มีการจัดเพื่อพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง
สถาบันกษัตริย์ เพราะมันมาก ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตอนนั้น แล้วตอนนี้ประเด็นเรื่อง
รัฐบาลคนรับทราบในวงกว้างแล้ว แต่ประเด็นสถาบันกษัตริย์ยังไม่มีการนำมาพูด” (แกนนำกลุ่มมอกะเสด ไม่
เปิดเผยชื่อและนามสกุล, สัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2564) เช่นเดียวกับอีกคนที่เห็นว่าการชุมนุม “แฟลชม็อบ”
ที่ผ่านมามีการกระแนะกระแหนหรือว่า “แซะ” สถาบันกษัตริย์ตลอดเวลา ทว่า “เราเลยรู้สึกว่าไม่ควรตก
หลุมพรางแบบนี้ เราควรคุยด้วยเหตุผลถึงการแก้ไข ควรมีการพูดถึงเชิงเนื้อหา หลักวิชา มันควรเปิดให้คนกล้า
พูดมากขึ้น” (แกนนำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย ไม่เปิดเผยชื่อและนามสกุล , สัมภาษณ์ 22 สิงหาคม
2564)
อย่างไรก็ดี ด้วยความที่การกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาในที่ สาธารณะในช่วงเวลา
ดังกล่าวค่อนข้างยาก พวกเขาจึงพยายามสื่อสารผ่านภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี พอตเตอร์ ผ่านตัวละครชื่อวอเด
อะมอร์ ซึ่งเป็น “ตัวละครที่ถูกวางบทบาทให้พูดถึงไม่ได้ในหนัง แล้วธีมบันเทิงน่าจะเปิดใจให้คนรับฟัง” (แกน
นำกลุ่มมอกะเสด ไม่เปิดเผยชื่อและนามสกุล, สัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2564) นอกจากนี้ ด้วยความที่ประเด็น
สถาบันกษัตริย์มีความละเอียดอ่อน พวกเขายังไม่มีความสันทัดมากพอ จำเป็นจะต้องหาบุคคลที่สามารถ
ปราศรัยในประเด็นนี้ได้ พวกเขาเห็นว่า “ทนายอานนท์” เป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุด เพราะ “อานนท์เป็น
ทนาย ได้เรื่องข้อกฎหมาย แล้วน่าจะสื่อสารให้ตรงประเด็นที่เแบบไม่ได้ผิดกฎหมาย ต้องยอมรับว่าเป็นครั้ง
แรกแล้ว ทุกคนก็แบบจะเรียกว่าไง ตื่นเต้นและกลัว” (เพิ่งอ้าง) ประกอบกับอานนท์เคยเปรยกับพวกเขาว่าควร
จะกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาในการชุมนุม (แกนนำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย ไม่เปิดเผย
ชื่อและนามสกุล, สัมภาษณ์ 22 สิงหาคม 2564) พวกเขาจึงเชิญอานนท์มาปราศรัยในงาน
อานนท์กล่าวว่าเขาค่อนข้างประหลาดใจที่ไม่มีการปราศรัยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในการชุมนุมที่ผ่าน
มา ทั้งที่สถาบันกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไข
กฎหมายต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 อย่างไรก็ดี เขากล่าวว่าตอนที่เขาปราศรัยบนเวทีในวันที่ 18
กรกฎาคม 2563 แม้จะเป็นประเด็นผู้ลี้ภัย ไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ แต่เขาเห็นข้อความบนป้าย
และอุปกรณ์ที่ผู้ชุมนุมถือและการเปล่งเสียงของผู้ชุมนุมที่ดังเป็นพักๆ ก็ “จับได้ว่ากระแสของม็อบไม่ใช่กระแส
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รัฐธรรมนูญ และแทบจะไม่ใช่กระแสไล่ประยุทธ์ด้วยซ้ำ แต่ เป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคมทั้งหมด เรื่อง
สถาบัน ” (อานนท์, สัมภาษณ์ 5 เมษายน 2565) เขาจึงเห็นว่า ควรที ่จ ะกล่าวถึงสถาบัน กษั ตริ ย์ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมาในการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาได้แล้ว ฉะนั้น เมื่อได้รับการทาบทามจากนิสิตนักศึกษากลุ่มมอกะ
เสดและมหานครเพื่อประชาธิปไตย เขาจึงตอบรับ โดยเห็นว่า “เหมือนเป็นการโยนหินถามว่ากระแสจะเป็น
ยังไง” (เพิ่งอ้าง)
การชุมนุมเริ่มเวลาประมาณ 18.00 น. ผู้จัดและผู้ร่วมชุมนุมจำนวนหนึ่งใส่ชุดตัวละครต่างๆ ใน
วรรณกรรม แฮร์รี พอตเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบตรึงกำลังโดยรอบ ผู้ปราศรัยคน
แรกในชุดพ่อมดกล่าวถึงพ่อมดแม่มดวัยหนุ่มสาวที่ต่ อสู้เครือข่ายจอมมารไม่ให้ครอบครองโลกเวทมนตร์ได้
สำเร็จ และทิ้งท้ายด้วยการเสกคาถา พร้อมกับขอให้นึกถึงรอยยิ้มของนายวันเฉลิมที่ถูกลักพาตัวไปในประเทศ
กัมพูชาขณะให้ผู้ชุมนุมเสกคาถาพร้อมกัน จากนั้นแกนนำสลับกันปราศรัย ระหว่างนั้นมีผู้ชุมนุมรายหนึ่งแต่ง
กายในชุดพ่อมด สวมหน้ากากคล้าย พล.อ.ประวิตร เดินมาหน้าเวทีและชูสามนิ้ว ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะเสกคาถาไล่
ผู้ชุมนุมคนดังกล่าว
จากนั้นอานนท์ได้ขึ้นปราศรัยบนเวที เขากล่าวว่ าเรามีความจำเป็นจะต้องพูดถึงบทบาทสถาบัน
กษัตริย์กับการเมืองไทยในปัจจุบัน เพราะได้ซุกปัญหาไว้เป็นเวลานาน ไม่มีการเอ่ยถึงปัญหาอย่างแท้จริง ทำให้
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด การชุมนุมที่ผ่านมามีการชูป้ายกล่าวถึงบุคคลที่จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก
พระมหากษัตริย์ แต่จะไม่มีน้ำหนักหากไม่พูดด้วยเหตุผลและตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการขยาย
พระราชอำนาจออกไปห่างไกลจากระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นทุกที ทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังผ่านการ
ออกเสียงประชามติ การออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และการโอนกำลั งพล
รวมถึงประเด็นอื่น เขาย้ำว่า การพูดเช่นนี้ไม่ได้เป็นการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ แต่เป็นการพูดเพื่อให้สถาบัน
กษัตริย์ดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างถูกต้องชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย เขาทิ้งท้ายว่าหากเกิดอะไร
ขึ้นกับเขาจากการพูดวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคาม การดำเนินคดี หรือการทำให้เสียชีวิต เขาก็ไม่เสียใจ เพราะ
“วันนี้ผมได้พูดความจริงแล้ว และความจริงนี้จะอยู่กับพี่น้องทุกคน จะหลอกหลอนเผด็จการไปจนกว่าพวกเรา
ทุกคนจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง”33
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คำปราศรัยบางส่วนเป็นดังนี้
“สวัสดีพี่น้องที่มาชุมนุมวันนี้ทุกคนครับ […] ผมได้รับการติดต่อจากน้องๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหา
นคร ให้มาพูดปราศรัยกับพี่น้องในวันนี้ในหัวข้อ […] ที่หลายๆ คนอยากฟัง แต่ไม่มีใครเคยเอ่ยอ้างอย่างเป็นทางการ […]
เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวกับการเมืองไทยที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ เราซุ ก
ปัญหาเหล่านี้ไว้ใต้พรมหลายปีมาแล้วครับพี่น้อง ไม่มีการเอ่ยอ้างถึงปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งมันนำมาสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด
[…] ในเวทีชุมนุมมีการชูป้ายกล่าวอ้างถึงบุคคลที่อยู่เยอรมัน […] คำกล่าวอ้างเหล่านี้จะหมายถึงใครไปไม่ได้นอกจากสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของพวกเราครับพี่น้อง แต่การกล่าวอ้างเหล่านั้นมันจะไม่มีน้ำหนักเลยหากพวกเราไม่มีการพูดด้วยเหตุด้วยผล
และตรงไปตรงมาตามหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พี่น้องครับ ปัจจุบันนี้เราประสบปัญหาอย่างยิ่งยวดและสำคัญยิ่ง คือมีกระบวนการที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของพวก
เราขยับออกไปไกลห่างจากระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นทุกทีๆ กระบวนการแรกเกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารปี 2557
ประยุทธ์ จันทร์โอชา […] สั่งให้เนติบริกรร่างรั ฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้นมาโดยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ […] เนื้อหาสาระก็ไม่ได้
แตกต่างจากปี 2550 เท่าไหร่ ปรากฏว่าชนชั้นนำไทยไม่ยอม ปัดตกในชั้น สนช. ให้บุคคลที่เป็นเนติบริกร […] นั่นคือนายมีชัย
ฤชุพันธุ์ […] ออกแบบโครงสร้างรัฐธรรมนูญให้เอื้อต่อการขยายพระราชอำนาจออกไปไกลจากระบอบประชาธิปไตย […]
แต่พอมีการผ่านการออกเสียงประชามติมา เกิดการแทรกแซงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นครั้ง
แรก คือเมื่อมีการผ่านประชามติออกมา […] พระมหากษัตริย์รับสั่งให้แก้รัฐธรรมนูญในสาระสำคัญอยู่หลายประการ ซึ่งถ้าใน
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อานนท์กล่าวว่าการปราศรัยของเขาสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ร่วมชุมนุมอย่างมาก เพราะผู้ร่วม
ชุมนุมไม่คาดคิดว่าจะมีการปราศรัยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์บนเวทีอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ เขากล่าวว่า “ก่อน
พูดก็ไม่รู้ว่าคนฟังข้างล่างจะปรบมือรึเปล่า พูดเสร็จก็งงกัน คนก็ช็อคกันว่าเอามาพูดบนเวทีใหญ่ได้แล้วหรอ มี
เสื้อแดงวิ่งมาจับมือสั่นว่ามาถึงจุดนี้แล้วหรอ” (อานนท์, สัมภาษณ์ 5 เมษายน 2565) ขณะที่ “รัฐก็ไม่เชื่อว่าจะ
มีการพูด ตำรวจก็เอ๋อ” (เพิ่งอ้าง)
หลังจากนั้น ตัว แทนกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่ม มอกะเสดได้อ่านแถลงการณ์ ร่วม
เรียกร้องให้มีการยกเลิกและแก้ไขกฎหมายที่ขยายอำนาจสถาบันกษัตริย์ที่อาจกระทบต่อระบอบประชาธิปไตย
แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และให้รับฟังเสียง
ของนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในขณะนี้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา
ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย จากนั้นผู้จัดได้ประกาศยุติการชุมนุม โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้
ขัดขวางหรือเข้าจับกุมผู้ปราศรัยหรือผู้ชุมนุม แต่ได้ตั้งข้อหาดำเนินคดีอานนท์และผู้ปราศรัยคนอื่นในเวลา
ต่อมา34
อานนท์ปราศรัยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อีกครั้งในการชุมนุม ที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ซึ่ง
จัดโดยนักศึกษาร่วมกับนักวิชาการและศิลปินในพื้นที่ ก่อนที่วันต่อมาเขาจะร่วมปราศรัยในการชุมนุมของแนว
ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่เป็นเสมือนการ “ทะลุเพดาน” การพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทย
พริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม กล่าวว่าเขาและสมาชิกคนอื่นในกลุ่มมี
ความคิดเกี่ยวกับการกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์ในการชุมนุมมาสักระยะ โดยเฉพาะหลังการชุมนุมของเยาวชน
ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เหตุการณ์นี้ไม่มีทางเกิดขึ้น เพราะนี่เป็นการ
แทรกแซงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ […]
เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้เสร็จ […] มีการงุบงิบกันออกกฎหมายที่ขยายพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์หลาย
ฉบับ กฎหมายฉบับแรกที่มีการออกคือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 เปิดโอกาสให้มีหน่วยงานที่ขึ้น
ตรงต่อพระมหากษัตริย์ เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย แต่กินเงินเดือนจากพี่น้องประชาชน จากนั้นได้มีการตรา […] พ.ร.บ. จัด
ระเบี ย บทรั พ ย์ ส ิ น พระมหากษั ต ริ ย ์ พ.ศ. 2561 […] ทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ เ ป็ น สาธารณสมบั ต ิ ข องแผ่ น ดิ น […] จะตกเป็ น ของ
พระมหากษัตริย์ […] มีการเสนอกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ […] ในประเทศที่ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ไม่มีที่ไหนให้กษัตริย์มีอำนาจดูแลปกครองทหารจำนวนมากขนาดนี้ […] การทำเช่นนั้นมันสุ่มเสี่ยง สุ่ม
เสี่ยงต่อการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ […]
การพูดเช่นนี้ไม่ใช่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เป็นการพู ดเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในสังคมไทยอย่าง
ถูกต้องชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข […] ต่อไปนี้เรื่องนี้จะต้องถูกพูดในที่สาธารณะ […]
อย่าปล่อยให้คนตัวเล็กตัวน้อยต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วถูกคุกคามตามลำพัง อย่าปล่อยให้ผู้ลี้ภัยทาง
การเมืองออกมาพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วถูกอุ้มฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ […] ต่อไปนี้จะไม่มีบุคคลที่ออกมาพูดเรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้า คนเสียสติ ถูกอุ้มเข้าโรงพยาบาลทั้งๆ ที่เขาพูดความจริง […]
นั บ ตั ้ งแต่ พ รุ่ งนี ้ เ ป็ น ต้ น ไป ถ้ า ใครมาเชิ ญ ผมขึ ้ น เวที ใ ห้ ป ราศรั ย แล้ ว ให้ ผ มพู ด บิ ด เบื อ น ไม่ ก ล่ า วถึ งปั ญ หาของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ ผมไม่ขึ้นเวที ผมจะขึ้นเวทีเฉพาะเวทีที่เปิดโอกาสให้ผมพูดความจริงเท่านั้น […] ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นจากการพูด
ความจริงของผม ไม่ว่าจะเป็นการถูกคุกคาม จะจับไปดำเนินคดี หรือจะทำให้ผมเสียชีวิต ผมไม่เสียใจ เพราะวันนี้ผมได้พูด
ความจริงแล้ว และความจริงนี้จะอยู่กับพี่น้องทุกคน จะหลอกหลอนเผด็จการไปจนกว่าพวกเราทุกคนจะได้ประชาธิปไตยที่
แท้จริง […] ขอบคุณครับ”
34
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ทนายความได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีนายอานนท์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาหมิ่นประมาทสถาบัน
กษัตริย์ อีกสองวันต่อมาอานนท์ได้รับหมายเรียกในการทำความผิดข้อยุยงปลุกปั่น กฎหมายอาญามาตรา 116 จัดการชุมนุม
ผิดกฎหมาย กีดขวางทางจราจร และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ปลดแอกและ สนท. วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และก่อนหน้านี้เขาได้หารือกับอานนท์รวมถึงแกนนำคนอื่นว่า
ควรจะหาจังหวะ “คิกอ๊อฟ” ซึ่งเดิมตั้งใจจะให้เป็นในการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ทว่า
อานนท์ได้ “คิกอ๊ อฟ” ก่อน ด้ว ยเหตุผ ลที่อานนท์ชี้แจงภายหลัง ว่า “แรงปะทะจะได้ไม่เยอะ” (พริษฐ์,
สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2565) ขณะที่แกนนำแนวร่วมฯ คนอื่นก็เห็นด้วยว่ากลุ่มจำเป็นจะต้องกล่าวถึงประเด็น
สถาบันกษัตริย์ในการชุมนุม หลังจากที่มีการพูดถึงประปรายตั้งแต่ “แฟลชม็อบ” ในช่วงต้นปี การชุมนุมกรณี
การลักพาตัว นายวันเฉลิมวัน ที่ 5 มิถุน ายน 2563 รวมถึงการฉลองครบรอบการอภิวัฒน์ส ยามวันที่ 24
มิถุนายน 2563 เพราะลำพังแต่การลาออกของพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้ และอย่างน้อย
“มาตรา 112 จำเป็นจะต้องถูกยกเลิก” (แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ไม่เปิดเผยชื่อและ
นามสกุล, สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2564)
การชุ ม นุ ม ของแนวร่ ว มธรรมศาสตร์ แ ละการชุ ม นุ ม จั ด ในช่ ว งเย็ น วั น ที ่ 10 สิ ง หาคม 2563 ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้ชื่อ “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ภายในงานมีการปราศรัยสลับการ
แสดง โดยอานนท์เน้นย้ำว่าบทบาทสถาบันกษัตริย์ด้านเมืองจะต้องถูกตั้งคำถามและพูดถึงอย่างตรงไปตรงมา
ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.ปวิน ได้วิดีโอคอลมาจากต่างประเทศ สนับสนุนข้อเสนอของอานนท์ที่ว่าจำเป็น
จะต้องพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ดี จุดเน้น ของการชุมนุมอยู่ที่การอ่าน “ประกาศกลุ่ม
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ฉบับที่ 1” โดยนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง ที่เรียกร้องให้มี
การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ใน 10 หัวข้อ ซึ่งปรับปรุงมาจากข้อเสนอของ ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นักวิชาการ
ด้านประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันลี้ภัยการเมืองอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ทว่าไม่ได้รวมข้อเสนอของกลุ่ม นิติราษฎร์ ที่
เสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เช่นกัน เนื่องจากกลุ่มเห็นว่าค่อนข้างจะมีลักษณะเชิงเทคนิคทางกฎหมาย
ขณะเดียวกัน กลุ่มได้เพิ่มบางหัวข้อเข้าไป เช่น งบประมาณสถาบันกษัตริย์ (พริษฐ์, สัมภาษณ์ 9 เมษายน
2565)
การชุมนุมมีผู้เข้าร่วมหลายพันคน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ก็มีนักศึกษา
จากสถาบันอื่นร่วมด้วย ทั้งทั้งในส่วนของผู้จัด ผู้ปราศรัย และผู้เข้าร่วม นอกจากนั้นมีประชาชนที่เดินทาง
มาร่วมชุมนุม ส่วนใหญ่เป็น “เสื้อแดง” การชุมนุมยุติเวลาประมาณ 22.00 น. ไม่มีเจ้าหน้าที่ขัดขวางหรือเข้า
จับกุม
การชุมนุมก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออก
แถลงการณ์แสดงความเสียใจและขอโทษต่ อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเช้าวันรุ่งขึ้น ตำหนินักศึกษาว่าใช้เสรีภาพ
เกินขอบเขต และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3.2.4 จุดเน้นที่แตกต่าง
ข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมไม่เพียงแต่ก่อให้เกิด
ความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคม หากแต่ในนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนที่เคลื่อนไหวก็มีความเห็ นต่างกัน
กล่าวคือ ในการประชุมก่อตั้ง ประชาชนปลดแอก แทนกลุ่ม เยาวชนปลดแอก เนื่องจากการชุมนุมวันที่ 18
กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมาก ไม่ได้มีแต่เยาวชน หากแต่มีประชาชนทั่วไป หรือคนสูง
วัยกว่าที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้า และต่อมาก็มีกลุ่มแสดงความจำนงเข้าร่วมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และประเด็นหรือข้อเรียกร้องก็กว้างและหลากหลายขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับขยายกลุ่มให้สามารถ
รองรับกลุ่มและข้อเรียกร้องที่ เพิ่มขึ้นดังกล่าว (จุฑาทิพย์, สัมภาษณ์ 8 กรกฎาคม 2564) อย่างไรก็ดี ขณะ
หารือประเด็นข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่เสนอโดยแนวร่วมฯ ที่ประชุมส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยที่จะ
ผลักดันข้อเรียกร้องนี้ แนวร่วมฯ จึงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการประชาชนปลดแอก (พริษฐ์, สัมภาษณ์ 9
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เมษายน 2565) ประชาชนปลดแอกจึงมีแกนนำของเยาวชนปลดแอกเป็นประธาน และมีตัว แทน สนท.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหานครเทคโนโลยี รวมถึงนักศึกษาและประชาชนกลุ่มต่างๆ เป็นกรรมการ
อย่างไรก็ดี ต่อมาประธานประชาชนปลดแอกได้หารือกับอานนท์ในประเด็นสถาบันกษัตริย์ เขาแจ้งให้
อานนท์ทราบว่าการชุมนุม ของประชาชนปลดแอกที่จะจัด มีประเด็นปราศรัยหลากหลาย แต่แทบจะไม่มีผู้
ปราศรัยคนใดปราศรัยประเด็นสถาบันกษัตริย์ จำเป็นจะต้องให้อานนท์ปราศรัยในประเด็นนี้ มิฉะนั้นการ
ชุมนุมจะจืดลง อานนท์ตอบรับ และส่งผลให้มีการปราศรัย เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในการชุมนุมของประชาชน
ปลดแอก (อานนท์, สัมภาษณ์ 5 เมษายน 2565)
การชุมนุมของประชาชนปลดแอกจัดขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ภายใต้ชื่อ “ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ” และภายใต้แนวคิด Arts & Politics Festival หรือ เทศกาลศิลปะและ
การเมือง โดยมี 3 ข้อเรียกร้องเดิมของเยาวชนปลดแอก คือ หยุดคุกคามประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ
ยุบสภา พร้อมกับเพิ่ม 2 จุดยืน คือ ต้องไม่มีการทำรัฐประหาร ต้องไม่มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ กับอีก 1 ความ
ฝัน คือ การมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งกรณี 1 ความฝันนี้เป็นการ
ผนวกรวมข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของแนวร่วมฯ เข้ามา อย่างไรก็ดี การผนวกรวมนี้ ไม่เป็นที่พอใจของ
แนวร่วมฯ เพราะเห็นว่าเป็นการลดทอนข้อเสนอที่จริงจังของพวกเขาเป็นเพียงแต่ความฝัน แนวร่วมฯ จึงยืนยัน
ที่จ ะถอนตัว จากประชาชนปลดแอกและจั ดกิจกรรมแยกออกมาต่างหากภายในสถานที่ช ุม นุม (พริษฐ์ ,
สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2565)
การชุมนุมได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณสามหมื่นคน นอกจากนักเรียน นิสิต
นักศึกษา หรือว่าเยาวชน ก็ประกอบด้วยประชาชนและคนวัย ทำงานขึ้นไป กิจกรรมประกอบด้วยการปราศรัย
สลับการแสดงศิลปะทั้งบนเวทีและพื้นถนน โดยระหว่างงานแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้จัดกิจกรรม
ด้านล่าง มีการจัดเวทีปราศรัยย่อยและเดินเรียงหนึ่งผ่านผู้ชุมนุม ขณะที่การปราศรัยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์
บทเวทีมีอานนท์เป็นผู้ปราศรัย ซึ่งเขาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปราศรัยของตนว่า “ผมขึ้นเป็นคนท้ายๆ คน
เยอะมากและรู้สึกว่าถอยไม่ได้ เป็นม็อบใหญ่ที่เต็มราชดำเนิน คนไม่พอใจคุณจะลดเพดานไม่ได้ พอลดโทนก็
โดนกระแสตีกลับว่าลดไม่ได้” (อานนท์, สัมภาษณ์ 5 เมษายน 2565)
การชุมนุมยุติประมาณ 23.00 น. และหลังจากนั้นแกนนำจำนวน 31 ที่มีชื่อถูกหมายเรียกจากการ
ชุมนุมของเยาวชนปลดแอกและ สนท. วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้เดินขบวนไปยังสถานีตำรวจนครบาล
สำราญราษฎร์เพื่อสอบถามความชัดเขนว่าใครถูกหมายจับแล้วบ้าง หลังจากทราบข่าวว่ามีจำนวน 15 คน แต่
ตำรวจไม่สามารถแสดงหมายจับและให้ความกระจ่างได้ แกนนำทั้งหมดจึงเดินทางกลับ
ทั้งนี้ นอกจากในบริเวณพื้นที่ชุมนุมแล้ว การชุมนุมครั้งนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในสื่อทางสังคมควบคู่ไป
ด้วย โดยในช่วงดึกมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแฮชแท็ก #ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ รวมประมาณ 3 ล้านครั้ง
ส่งผลให้ขึ้นอันดับหนึ่งของเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศไทยในเวลานั้น ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นการให้กำลังใจ
ผู้ร่วมชุมนุมรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของรัฐบาล รวมถึงบอกเล่าความเคลื่อนไหวในบริเวณ
สถานที่ชุมนุม และตอกย้ำประเด็นเคลื่อนไหวของประชาชนปลดแอก ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน
และ 1 ความฝัน (The Standard 2563)
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดการชุมนุมใหญ่อีกครั้งวันที่ 19 กันยายน 2563 ภายใต้ ชื่อ
“ทวงอำนาจคืนราษฎร” เน้นย้ำข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก่อนหน้า และขณะเดียวกันก็เพิ่ มข้ อ
เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกเข้ามา นอกเหนือจากข้อเสนอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งเคยมีอยู่ เดิม
รวมเป็น 3 ข้อ (พริษฐ์, สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2565)
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การชุมนุมนัดหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แต่มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่
และปิดประตูทางเข้า แกนนำจึงตัดกุญแจแล้วนำประชาชนเข้าไป ซึง่ ไม่มีการขัดขวางจากมหาวิทยาลัยแต่อย่าง
ใด อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีผู้มาร่วมชุมนุมจำนวนมากเกินกว่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยจะรองรับได้ แกนนำจึง
ย้ายสถานที่ชุมนุมออกมาด้ านนอกที่บริเวณสนามหลวงแทนหลังจากทำการปราศรัยบนรถบรรทุกได้สักพัก
โดยระบุว่าเป็นการขอคืนพื้นที่สาธารณะจากหน่วยงานรัฐที่ล้อมรั้วไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้ การเข้าใช้พื้นที่การ
ชุมนุมได้สำเร็จในวันนี้จึงเรียกพื้นที่นี้ว่าเป็น “สนามราษฎร” การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมห ลากหลาย
รูปแบบ คล้ายงานมหกรรมมากกว่าจะเป็นการชุมนุมทางการเมือง นอกจากจะมีการปราศรัยแล้ว ยังมีการ
แสดงงิ้ว ละครใบ้ ดนตรี ภาพยนตร์ มีสินค้าทั้งอาหารและสินค้าที่ระลึกจำหน่าย ในช่วงดึกผู้จัดประกาศว่ามี
ผู้เข้าร่วมประมาณ 200,000 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณว่ามีอยู่ราว 50,000 คน อย่างไรก็ดี การ
ชุมนุมครั้งนี้ถือเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดนับแต่เกิดรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
โดยมีมวลชนแสดงสัญลักษณ์ “คนเสื้อแดง” เข้าร่วมด้วยจำนวนมาก
เช้าวันรุ่งขึ้น พริษฐ์ ชิวารักษ์ ขึ้นบนเวทีกล่าวเชิญชวนผู้ชุมนุมชูสามนิ้ว แล้วยกค้างไว้เป็นเวลา 6
วินาที เพื่อรำลึกถึงหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ก่อนจะทำพิธีฝัง "หมุดคณะราษฎร 2563" ผู้ประกอบพิธี
คือนายอรรถพล บัวพัฒน์ จากกลุ่ม "ขอนแก่นพอกันที" ทำหน้าที่เป็น "พ่อหมอ" ทำพิธีสวดมนต์อัญเชิญเหล่า
เทพเทวดา ดวงวิญญาณคณะราษฎรและวีรชนประชาธิปไตยมาเป็นสักขีพยาน เสียงของผู้ร่วมชุมนุมกล่าวตาม
ดังขึ้นเมื่อนายอรรถพลเปล่งวาจาเข้าสู่บทสาปแช่งผู้ที่อาจรื้อถอนหมุด ว่า “ศักดินาจงพินาศ ทรราชจงพินาศ
ประชาชาติจงเจริญ...ขอให้มันผู้ใดที่รื้อถอนหมุดนี้ ทั้งผู้กระทำการและผู้สั่ง จงพบแก่ความวิบัติฉิบหาย เสื่อม
ยศ เสื่อมลาภ เสื่อมฐานันดร เสื่อมสรรเสริญ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ”
จากนั้นได้มกี ารเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมยื่น 10 ข้อเสนอปฏิรูป
สถาบันกษัตริย์ แต่ติดแนวสกัดของตำรวจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลฎีกา นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกน
นำกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นตัวแทนไปเจรจากับตำรวจ เพื่อขอเป็นตัวแทนผ่านเข้าไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องถึงประธาน
องคมนตรี แต่ในที่สุดได้ยื่นข้อเสนอให้กับ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แทน ไม่
นานหลังจากนั้น พริษฐ์ได้ประกาศยุติการชุมนุม พร้อมประกาศชัยชนะจากการชุมนุมครั้งนี้ และนัดหมายการ
ชุมนุมครั้งต่อไปในวันที่ 14 ตุลาคม ที่จะถึง โดยเรียกร้องให้มีการนัดหยุดงานและหยุดเรียนทั่วประเทศ และ
เข้าร่วมการชุมนุมในวันดังกล่าว
หลังจากยุติการชุมนุม แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นำโดยพริษฐ์ และปนัสยา กลับมาที่จุดฝัง
หมุดคณะราษฎรที่ 2 พร้อมร่วมกันบันทึกภาพหมู่บริเวณหมุด ก่อนจะเดินร้องเพลงจากลานโพธิ์ถึงภูพานข้าม
ฝั่งไปยังสนามหลวงทิศใต้ นำธงสีแดงที่เคยใช้ติดบนรถกระจายเสียงปราศรัยไปปักไว้บนพื้นสนามหลวงฝั่งทิศใต้
ซึ่งเป็นเขตพระราชฐาน และนำแผงรั้วเหล็กไปกั้นล้อมไว้ สมาชิกกลุ่มคนหนึ่งกล่าวว่า “การเข้ายึดพื้นที่
สนามหลวงและฝังหมุดคณะราษฏร 2563 ครั้งนี้สามารถสร้างสัญลักษณ์ และเป็นขวัญกำลังใจให้ในการ
เคลื่อนไหว ถือเป็นการปักธงย้ำชัดในจุดยืนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”
อย่างไรก็ดี หมุดคณะราษฎร 2563 ฝังอยู่บนพื้นสนามหลวงได้ไม่ถึงหนึ่งวันก็ถูกรื้อถอนออกไป
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเห็นว่าการชุมนุมได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการ
ผลักดันข้อเรีย กร้องปฏิร ูปสถาบันกษัตริย ์ซึ่งเป็นเสมือน “การจุดไฟครั้งแรกแล้วสว่างจ้ามาก” (พริษฐ์ ,
สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2565) อย่างไรก็ดี เยาวชนปลดแอก ซึ่งมีบทบาทหลักใน ประชาชนปลดแอก ไม่ได้เข้า
ร่วมด้วย เนื่องจากมีความเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวประเด็นสถาบันกษัตริย์ในอีกลักษณะ จึงเป็นเหตุให้มีการ
ประสานสองกลุ่มนี้เข้าด้วยกันภายใต้กลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่ในเดือนต่อมา
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3.2.5 ประสานพลัง
การประสานแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกับเยาวชนปลดแอกดำเนินการโดยอานนท์เป็นหลัก
เชากล่าวว่าตอนนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันในกลุ่มทั้งสองในการผลักดันประเด็นสถาบันกษัตริย์ เขาจึงรับ
บทบาทเป็น “กาวใจ” ด้วยการพูดคุยกับแต่ละกลุ่ม แล้วหลังจากนั้นก็นัดหมายให้ทั้งสองกลุ่มมาคุยกันโดยมี
เขาร่วมด้วย (อานนท์, สัมภาษณ์ 5 เมษายน 2565) ซึ่งได้รับการตอบสนองจากทั้งสองกลุ่มค่อนข้างดี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 8 ตุลาคม 2563
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 มีการแถลงข่าวประกาศจัดตั้งกลุ่ม “คณะราษฎร 2563” ที่สนามหลวง ผู้แถลง
ข่าวประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ จำนวน 10 คน มีทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี จากเยาวชนปลดแอก
และโดยปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล จากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นั่งติดกันตรงกึ่งกลาง โดยมีอานนท์
นั่งติดกับทัตเทพ ส่วนที่เหลือประกอบด้วยจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ อดีตประธาน สนท. จากเยาวชนปลดแอก ภัสรา
วลี ธนกิจวิบูลย์ จากมหานครเพื่อประชาธิปไตย จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา จาก ดาวดิน ภาณุพงศ์ จาดนอก จาก
เยาวชนภาคตะวันออก ชลธิชา แจ้งเร็ว จากกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย รวมถึงธัชพงศ์ แกดำ นักกิจกรรมทาง
สังคม พร้อมกับมีการอ่าน “แถลงการณ์จากคณะราษฎร” เนื้อหาบางส่วนเป็นการประกาศการจัดการชุมนุม
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 พร้อมกับข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเดียวกับในการชุมนุมของแนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ดังนี้
“เราในฐานะราษฎรและในนามคณะราษฎร ขอประกาศจัดการชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ถนนราชดำเนิน วันที่ 14 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป โดยมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
1. ประยุทธ์ต้องออกไปจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
2. เปิดประชุมวิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากประชาชน
3.ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ นำสถาบันกษัตริย์กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตาม ครรลองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่แท้จริง”
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อานนท์ซึ่งเป็นผู้นำในการแถลงข่าวกล่าวว่าที่ผ่านมาเขามักให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็เป็นผู้
ปราศรัยรับเชิญ ทว่าหลังจากที่มีความคิดจะประสานกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน เขาจึงต้องออกมาอยู่เบื้องหน้าโดย
ปริยาย ขณะเดียวกันเขาเห็นว่า “น้องต้องการอะไรบางอย่างที่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจ น้องมันชัดเจนอยู่แล้ว แค่
อยากให้คนที่มีประสบการณ์มานั่ง พวกที่มันมีประสบการณ์มันอยู่เบื้องมาก่อน อย่างผมก็คุยให้ความเห็น พอ
ออกหน้ามันก็ต้องการคนใหม่ มาช่วยประสานจนกลายเป็นราษฎรขึ้นมา” (อานนท์, สัมภาษณ์ 9 เมษายน
2565) โดยในการแถลงข่าวการจัดการชุมนุม วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เขากล่าวว่าวันที่ 14 ตุลาคม เป็นวัน
สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการชุมนุมขับไล่เผด็จการ จึงเป็นที่มาของการเลือกวันดังกล่าวจัดกิจกรรมขับไล่
เผด็จการอีกครั้ง โดยนัดหยุดงานและหยุดเรียน ขอนัดให้นักเรียนนักศึกษามารวมกันเวลา 14.00 น. ที่ร้าน
แมคโดนัลด์ ก่อนทวงคืนอนุ สาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งรัฐ บาลได้นำต้นไม้ที่ไม่ได้มีความสวยงามไปตกแต่ง ในวัน
นั้นจะไม่มีสิ่งใดมากีดขวางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งสิ้น จะยกต้นไม้คืน กทม. ทั้งหมด จากนั้นจะชุมนุม
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ปราศรัยพร้อมปักหลักค้างคืน โดยใช้วิธีการกินข้าวทีละคำ จะค้างอย่างน้อยหนึ่งคืน คาดว่ าจำนวนคนมาร่วม
ชุมนุมจะไม่น้อยไปกว่าวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา
การชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคม 256335 เริ่มต้นขึ้นในเวลา 08.00 น. หลังจากแกนนำ คณะราษฎร 2563
ประกาศเปลี่ยนเวลานัดหมายจากเวลา 14.00 น. เนื่องจากตลอดสองฝั่งถนนราชดำเนินเต็มไปด้วยมวลชนสวม
เสื้อสีเหลืองเข้ามายึดพื้นที่แต่เช้า ขณะที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ มีกลุ่ม คนเสื้อแดงไม่เอาเผด็จการ ร่วมกับ
กลุ่มแดง กทม. 50 เขต กลุ่มแดงพัทยา และกลุ่มแดงอีสานอีก 20 จังหวัด ตั้งเวทีปราศรัยคู่ขนานร่วมไปกั บ
กิจกรรมของคณะราษฎร
อานนท์นำผู้ชุมนุมพร้อมรถเครื่องเสียงปักหลักชุมนุมที่บริเวณแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีการปิด
ถนนราชดำเนินฝั่งร้านแมคโดนัลด์ ตั้งแต่บริเวณแยกคอกวัวจนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ โดยประกาศยืนยันว่าจะมี
การเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่าย
อานนท์กล่าวว่าวันนี้มีการจัดตั้งมวลชนเพื่ออ้างว่ามารับเสด็จฯ แต่มีจุดมุ่งหมายที่จะยั่วยุให้เกิดการ
ปะทะกันระหว่างมวลชนสองกลุ่ม จึงขอให้ผู้ชุมนุมรวมตัวโดยสงบ ไม่สร้างเงื่อนไขความรุนแรง ไม่ปะทะ และ
ใช้สันติวิธี เขาย้ำว่าผู้ชุมนุมจะไม่ขัดขวางขบวนเสด็จฯ และหากขบวนเสด็จฯ ผ่านบริเวณนี้ ผู้ชุมนุมจะเสนอข้อ
เรียกร้องทั้ง 3 ข้อ ด้วยการชูสามนิ้วเหนือ ศีรษะ หลังการปราศรัยของนายอานนท์ ได้มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สวมเสื้อโปโลสีเหลืองหลายสิบนายเข้ามาในพื้นที่ และประจำการอยู่บนบนบาทวิถี ถนนราชดำเนินกลาง อีก
ด้านหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยตำรวจได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า “มารอรับเสด็จฯ”
ใกล้เวลาเที่ยงมวลชนทั้งของคณะราษฎรและเสื้อเหลืองมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีการโต้เถียง
กันไปมา บางครั้งกลุ่มเสื้อเหลืองได้รวมกลุ่มกันเข้ามาใกล้ที่ชุมนุมของคณะราษฎร ทำให้เกิดการโต้เถียงกันเป็น
ระยะ เวลาประมาณ 14.00 น. แกนนำประกาศให้ผู้ชุมนุมช่วยกันนำกระถางไม้ประดับออกจากลานรอบ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประชาชนกลุ่มหนึ่งนำโดยนายภาณุพงษ์ จาดนอก นำเข้าไปยึดพื้ นที่รอบอนุสาวรีย์
เป็นที่ชุมนุมพร้อมกับประกาศ “ยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน” ต่อมาอานนท์ประกาศให้
มวลชนเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล ทว่าตำรวจได้วางแนวกั้นด้วยแบร์ริเออร์ รถประจำทางและลวดหนาม
เป็นระยะ
ในช่วงค่ำขบวนชุมนุมได้เคลื่อนเข้าใกล้บริเวณทำเนียบรัฐบาลได้สำเร็จ และมีการตั้งเวทีในเวลาต่อมา
อานนท์ขึ้นปราศรัยในเวลาประมาณ 21.00 น. ย้ำข้อเสนอ 3 ข้อของคณะราษฎรว่าเป็นการรวมข้อเสนอของ
ประชาชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ซึ่งหาก พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกไปตามข้อเรียกร้อง
ข้อแรก ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยินดีพูดคุยกับรัฐบาล ส่วนข้อเรียกร้องอีก 2 ข้อ คือ การเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ผู้ชุมนุมเห็นควรให้เป็นไปตามครรลองของ
รัฐธรรมนูญ พร้อมกับประกาศให้ผู้ชุมนุมปักหลักพักค้างที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลเพื่อไม่ให้เจ้าหน้า ที่เข้ามา
สลายชุมนุม ต่อมาเวลา 04.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนจะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมในรุ่งสางและจับกุมแกนนำในเช้า
ส่งผลให้การชุมนุมบนถนนที่เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 4 เดือนเป็นอันยุติลง36
35

ก่อนหน้าวันจัดงาน 1 วันเกิดเหตุตำรวจสลายการชุมนุม “คณะราษฎรอีสาน” ที่นำโดยนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นำ
มวลชนเข้ามาตั้งเวทีและกางเต็นท์บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 13 ตุลาคม
ตำรวจได้จับกุมนายจตุภัทร์และผู้ชุมนุมไปรวมทั้งหมด 21 คน ควบคุมตัวไว้ที่กองบังคับการตำรวจชายแดนภาค 1 อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี ก่อนจะแจ้งข้อหาและนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังวันต่อมา
36
ต่อมา คณะราษฎร 2563 ได้เผยแพร่แถลงการณ์ “จุดยืนต่อการสลายการชุมนุมวันที่ 15 ต.ค.” โดยอ้างถึงการจับกุมแกน
นำ 4 คน ว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีความชอบธรรม เพราะการชุมนุมเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ตามระบอบประชาธิปไตย
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3.3 การเคลื่อนไหวในภูมิภาค
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2563 มีการจัดชุมนุมอย่างน้อย 246 ครั้ง
หรือเฉลี่ยวันละ 3 ครั้งในพื้นที่ 62 จังหวัด (ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 2564) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
นอกเหนือจากการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ในกรุงเทพฯ ข้างต้น ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการชุมนุมในต่างจังหวัด
ควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ บางกลุ่มในบางพื้นที่ก็ยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเด็นส่วนกลางและปัญหา
เฉพาะพื้นที่ เช่น เรื่องการกระจายอำนาจ และปัญหาในมหาวิทยาลัย เช่น ลดค่าเทอม การจัดสวัสดิการ แม้ว่า
กลุ่มเยาวชนหลักในกรุงเทพฯ จะไม่ได้จัดการชุมนุมใหญ่หลังการสลาย คณะราษฎร 2563 แล้วก็ตาม
3.3.1 ภาคเหนือ
ในภาคเหนือ มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาสำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ พรรควิฬาร์ ประชาคมมอชอ และ NUMovement โดยพรรควิฬาร์เป็นการรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีความสนใจ
ร่วมกันและต้องการแก้ปัญหาเฉพาะ ก่อนที่จะขยายมาสู่ประเด็นทางการเมือง ดังคำกล่าวของสมาชิกกลุ่มที่ ว่า
“พรรควิฬาร์เริ่มจากฮ่องเต้ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา เพราะว่าเลี้ยงแมวแล้วแมวโดนกัดคอตาย ไม่มีเงินรักษา
เราเลยตั้งพรรควิฬาร์ขึ้นมา จากอ่านมาร์กซิสต์และใช้แนวคิดมาวิเคราะห์ว่าหากเราเป็นคนรวยเรายังสามารถ
ยื้อชีวิตสัตว์ได้อีกหลายปี แต่ถ้าเป็นคนจนก็คือตายเลย นำไปสู่การตั้งพรรควิฬาร์...ช่วงแรกเริ่มรับสมั ครเพื่อน
คือ ต้นหลิว คุณสมบัติง่าย ๆ รักประชาธิปไตย รักแมว กิจกรรมแรกในนามพรรควิฬาร์ก็ม็อบต่อฟรียูธ การจัด
ม็อบของพรรควิฬาครั้งแรกไปประชุมที่ชมรมประชาธิปไตย และหลังจากนั้นจัดในนามพรรควิฬาร์ต่อมาเรื่อย
ๆ ช่วงนี้กิจกรรมหลัก ๆ คือการทำโพลสอบถามติดสติ้กเกอร์ โดยต้นโพลมาจากความเห็นต่อระบอบการ
ปกครองที่เหมาะสม สถานะของพรรควิฬาเคยมีโครงสร้างแต่ภายหลังก็ไม่ได้มีโครงสร้างแล้ว เป็นการคุยกัน
ทุกๆ เดือน โดยมีฮ่องเต้นำวง และเพื่อนอีกคนคอยจดประชุม สมาชิกหลักๆ ที่แน่นอน 10 คน” (ฮ่องเต้,
สัมภาษณ์ 16 ตุลาคม 2564)
ส่วนประชาคมมอชอเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ตั้งขึ้นหลังจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปร่วมกิจกรรม
ที่ท่าแพร่วมกับพรรควิฬาร์ หลังกิจกรรมเสร็จก็คิดว่า นักศึกษาที่มาจากหลายมหาวิทยาลัยควรจะขับเคลื่อน
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยของตนเองควบคู่ไปด้วย จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มชื่อ ประชาคมมอชอ นอกจากนี้ การตั้ง
กลุ่มประชาคมมอชอยัง เป็นความพยายามการแก้ปัญหาที่ว่าที่ผ่านมาพรรควิฬาร์ถูกมหาวิทยาลัยมองว่าเป็น
กลุ่มบุคคลภายนอก ประชาคมมอชอจะเข้ามาแก้ปัญหาข้อนี้ โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
ศิลปะ บทความ ล้อไปกับการเคลื่อนไหวในส่วนกลางและปัญหาเฉพาะในมหาวิทยาลัย 37 โดยในแง่ของ
ส่วนกลาง สมาชิกคนหนึ่งกล่าวว่า
นอกจากนี้ยังวิจารณ์ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการกระทำที่ภาครัฐมีจุดมุ่งหมายบั่นทอนขบวนการประชาธิปไตย
ทำเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและพวกพ้อง หาใช่ เพื่อส่วนรวม รวมถึง “มีการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ในการ
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งนั้นอาจตีความได้ว่าสถาบันกษัตริย์ตั้งตนเป็นปฎิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรขอ
ประณามการกระทำดังกล่าวของภาครัฐ”
37
นอกจากนี้ พวกเขายังเชื่อมประสานกับจังหวัดชายแดนใต้ด้ว ย ดังที่ว่า “เคยได้คุยช่วงงานค่ายมกราคม ตกตะกอนเรื่องนึ
งคือการผลักดันการแก้ไขมาตรา 1 ช่วงนี้เลยเป็นช่วงวางแพลน วงล่าสุดก็มีเรื่องทุนนิยมผูกขาดเราก็ออกแบบกิจกรรมให้คนที่
เข้ามาทำ และถ้าอยากทำในนามกลุ่มเราต่อก็ทำ ประเด็นหลัก ๆ ก็จะดันเรื่องระบอบการปกครอง ผ่านการทำโพล วงคุย ชี้
ประเด็น ส่วนเรื่องการเสนอทางออกยังไม่เสนอ รอให้คนมีความสนใจมากขึ้นที่เห็นว่ามีตัวถ่วงเรื่องการกระจายอำนาจ ไม่ใช่แค่
ของสามจังหวัดยังรวมไปถึงภาคเหนือ วางแพลนจะเริ่มดันจากเชียงใหม่มหานครเก่าอีกรอบ แล้วพอเชียงใหม่เริ่มมีการจัดการ
ตัวเองได้ดี” (ฮ่องเต้, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2565)
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“เราทำประเด็นการคุกคามนักกิจกรรม เพราะว่าเรื่องนี้ส่งผลถึงประชาชนปลดแอกในช่วงแรก หยุด
คุกคามประชาชน ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ช่วงแรกเป็นแบบนี้ทุกที่ เรื่องสถาบันกษัตริย์มาหลังจากแฮรี่พอตเตอร์
และธรรมศาสตร์ไปเกือบทุกครั้ง เป็นการทำงานร่วมกับธรรมศาสตร์ เนื่องจักรู้จักผ่าน สนท. วันที่ 19 กันยายน
ก็ไปพูดเรื่องกระจายอำนาจ พูดเรื่องเจ้า ในเชิงเจ้าต้องได้รับการปฏิรูป เราก็เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องและนำมา
ลองขยายผ่านการจัดม็อบ” (ฮ่องเต้, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2565)
ส่วนปัญหาเฉพาะ สมาชิกคนหนึ่งกล่าวว่า
“หลังกิจกรรมเสร็จก็คิดว่าเราที่ออกมาจัดกิจกรรม...จากหลาย ๆ มหาวิทยาลัย เลยอยากทำกิจกรรม
ขับเคลื่อนในมหาวิทยาลัยร่วมไปด้วย นำไปสู่การนั่งคุยเรื่องปัญหาภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัย
สวัสดิการ รถม่วง และอื่นๆ นำไปสู่รวมตัวกันเพื่อจะทำ” (เปอร์เช่, สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2564)
ขณะที่ NU-Movement เป็นกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย
ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองผู้บริหารพรรค และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มใช้
แนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาชนปลดแอกมาสานต่อในช่วงแรก แต่ในช่วงหลังได้เปลี่ยนมาเป็น 3 ข้อ
เรี ย กร้ อ งของเยาวชนปลดแอกและแนวร่ ว มธรรมศาสตร์ แ ละการชุ ม นุ ม นายกรั ฐ มนตรี ล าออก แก้ ไ ข
รัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสภาบันกษัตริย์ 38 เช่น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
“เฉลิมขวัญปลดแอก” กับกลุ่มนักเรียนที่เคลื่อนไหวในพิษณุโลก Plkkidsdemocracy ซึ่งขณะเคลื่อนไหวโดย
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นหลัก โดยได้มีการนัดชุมนุมที่บริเวณเวทีข้างสำนักงานตำรวจภูธรเมือง
พิษณุโลก ผ่านเพจเฟซบุ๊ก NU-Movement และ Plkkidsdemocracy ผู้เข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีร่วมกับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ประเด็นหลักในการปราศรัยเกี่ยวกับความ
ล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยและประเด็นภายในโรงเรียน รวมไปถึงการบริหารของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบ
กับการศึกษา ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 2563 กลุ่มได้จัดกิจกรรม “ตบยุงไล่ลุง” บริเวณสนามหน้าตึกคณะ
สังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยได้มีการปราศรัยหลากหลายประเด็น ทั้งประเด็นทางการเมือง เช่น การถูกอุ้ม
หายของวันเฉลิม ข้อตกลงการค้า CPTPP ที่รัฐบาลวางแผนจะเข้าร่วม ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ และประเด็นใน
มหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาการเรียนการสอน หอใน นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้เชิญนายภาณุพงศ์ จาดนอก
มาร่วมการปราศรัยด้วย ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก รวมถึงมีกลุ่มคนเสื้อแดงเข้า
มาร่วมแจกอาหารให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมการชุมนุมด้วย และกลุ่มได้เปิดให้ร่วมกันเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่
วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 ณ สถานที่ NU Square มหาวิทยาลัยนเรศวร มีรายชื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมด
211 รายชื่อ
ต่อมาวันที่ 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มได้มีการนัดรวมด่วนผ่านเพจเฟซบุ๊กเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมจุด
เทียนรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 บริเวณสนามบริเวณหน้าตึกคณะสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งมีนิสิต
ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 250 คน ก่อนการจุดเทียนรำลึกได้มีตัวแทนกล่าวถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
บทบาทของพระมหากษัตริย์ในการเมืองไทย และการชุมนุมที่กำลังเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ณ วันเดียวกันนั้น
หลังจากนั้นได้มีการร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงก่อนที่จะสิ้นสุดกิจกรรม และวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 กลุ่ม
ได้จัดกิจกรรม "พิษณุโลกปลดแอก" ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็น
การยกระดับการจัดการชุมนุมไปด้านนอกมหาวิทยาลัยแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของกลุ่ม และได้มีกิจกรรมที่
38

ดังคำกล่าวของแกนนำกลุ่มคนหนึ่งที่ว่า “คาดหวังว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ไม่อยากให้รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา กลับมาบริหารประเทศอีกอยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะเป็นสิ่งที่ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน ซึ่ง
ประเด็นหลักที่อยากให้แก้ไขเลยคือเรื่องของสถาบันกษัตริย์ เพราะจากการที่คุยกันในสมาชิกชองกลุ่มและคนกลุ่มอื่น ๆ ก็มี
ความคิดเดียวกันที่อยากให้เกิดการปฏิรูปเกี่ยวกับพระราชอำนาจ”
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หลากหลาย เช่น Performance Art การปราศรัย การปักหมุดคณะราษฎร และการประกาศตั้งคณะราษฎร
ภาคเหนือตอนล่างร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภายเหนือตอนล่างเช่น อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
นครสวรรค์ พิจิตร ฯลฯ รวมถึงมีการแสดงดนตรีจากวงสามัญชนด้วย
ต่อมากลุ่มจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 15 ปีรัฐประหาร 11 กันยายน 2549 ในวันที่ 19 กันยายน 2564
ได้เปิดให้นิสิตนักศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรัฐประหารในครั้งนี้ว่ามีมุมมองต่อการทำ
รัฐประหารอย่างไรเมื่อมองกลับไปในอดีต โดยเฉพาะในวันที่ 6 และ 14 ตุลาคม 2564 กลุ่ม NU-Movement
ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 และ 14 ตุลา 2516 ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่อง
ขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย โดยในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีการแสดง
เชิงสัญลักษณ์ชื่อว่า “ปลดเปลื้อง” เพื่อสื่อถึงความรุนแรงในเหตุการณ์ 6 ตุลา รวมถึงได้มีการร่วมกันจุดเทียน
รำลึกเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดนิทรรศการรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
รวมถึงมีการฉายหนังกลางแปลงเรื่อง “Democracy after death” โดยกิจกรรมทั้งสองวันจัดขึ้นที่ลานสมเด็จ
ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ ในการรำลึกเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ก็ยังมีการณ์เขียนบทความลงในเพจ
เฟซบุ๊ก NU-Movement เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมุมมองของกลุ่ม รวมถึงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงนั้นอีกด้วย
ขณะที่ในประเด็นเฉพาะ กลุ่มได้เคลื่อนไหวประเด็นการประกวดดาวเดือนและการรับน้องในระบบ
โซตัสภายในมหาวิทยาลั ย เพราะเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่เป็นการตีคุณค่าผ่าน
รูปลักษณ์หน้าตา ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ จากการที่ไม่ได้มีหน้าตาที่ตรงตาม
เกณฑ์ ท ี ่ ถู ก กำหนด อี ก ทั ้ ง ยั ง มี ก ารใช้ ง บประมาณในการจั ด ในแต่ ล ะปี เ ป็ น จำนวนมาก โดยกลุ ่ ม ใช้
Performance art แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นถึงการถูกเหยียบย่ำทางรูปลักษณ์หน้าตา ในส่วนของเรื่อง
การรับน้องแบบระบบโซตัสในมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่ได้ถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกาย แต่จะมาในรูปแ บบการ
บังคับให้นักศึกษาปี 1 รวมตัวกันทำกิจกรรม โดยอ้างว่าเพื่อจะได้ทำความรู้จักกันในคณะทั้งรุ่นพี่และเพื่อนๆ
อย่างไรก็ดี กิจกรรมข้างต้นได้ดำเนินมาจนเป็นธรรมเนียม ทำให้กลุ่มต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิด
ข้อถกเถียงกัน โดยวันที่ 14 กันยายน 2563 กลุ่มได้จัดการแสดงเชิงสัญลักษณ์ “เหยียบย่ำ”บริเวณศูนย์อาหาร
QS เพื่อสื่อให้นิสิตในมหาวิทยาลัยมองเห็นถึงการถูกเหยียบย่ำทางรูปลักษณ์หน้าตา ซึ่งได้รับการตอบรับและ
สร้างข้อถกเถียงอย่างมากในเฟซบุ๊กและเพจเฟซบุ๊ก NU-Movement และได้มีกิจกรรมการแสดงเชิงสัญลักษณ์
ต่อเนื่องในของเรื่องการรับน้องแบบระบบโซตัสในมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 16 กันยายน 2563 เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าระบบโซตัสทำร้ายนิสิตปี 1 อย่างไรบ้างและระบบโซตัสเป็นรูปแบบอำนาจในมหาวิทยาลัยที่ทำให้
นิสิตซึมซับและเคยชินกับอำนาจเผด็จการในสังคม
นอกจากนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2564 สถานณ์การโควิด-19 ได้ระบาดหนัก ทำให้ในการเคลื่อนไหวเน้นไปที่
ประเด็นของมหาลัยมากขึ้น ทั้งการเรียกร้องการเก็บค่าเทอมกับปัญหาหอในที่ไม่สอดคล้องกับความคุ้มค่ากับ
เงินที่จ่ายไปให้ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร จนเกิด clubhouse เพือ่ ให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ที่เกิดขึ้นเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกัน ซึ่งก็ยังขับเคลื่อนประเด็นทางการเมืองภายนอกอยู่แต่จะไม่เป็นการ
ชุมนุมเหมือนแต่ก่อนจึงหันมาขับเคลื่อนการเมืองในมหาลัย เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว กลุ่มได้ร่วมกับสหภาพ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ยื่นหนังสือที่กระทรวงอุดมศึกษา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
โดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเยี่ยวยาค่าเทอมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นจำนวนร้อยละ 50 จากสถานณ์การ
โควิดที่ทำให้ต้องเปลี่ยนการเรียนเป็นแบบออนไลน์และจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับประชาชน
ทั้งนี้ นิสิตปี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรถูกบังคับให้อยู่หอในก่อนในปีแรกที่เข้ามาศึกษาค่าหอพักที่จ่ายไป
เป็นจำนวนเงินกว่า 16,000 บาท ต่อหนึ่งคนหนึ่งปีการศึกษาได้เกิดปัญหาของหอในอย่างน้ำไม่สะอาดมี
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ตะกอนสีเขียวในน้ำ จัดห้องพัก 1 ห้องให้อยู่รวมกัน 4 คน แต่ห้องน้ำมีเพียงห้องเดียว จึงทำให้เกิดปัญหาเวลา
เร่งรีบ รวมไปถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ไม่เหมาะสม และไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2564 กลุ่มจึงได้ทำการเรียกร้องในประเด็นที่บังคับนิสิตปี 1 ต้องอยู่หอในซึ่งควรให้สิทธิในการเลือกที่
พักอาศัยเองตามความต้องการของนิสิต และได้แสดงเชิงสัญลักษณ์ ที่หน้าหอพักในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อ
สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การใช้น้ำสีเขียว ใบเสร็จชำระค่าที่พักหอใน การแต่งตัวคล้ายกับผู้บริห าร
ทั้งหมดนี้ที่ใช้ในการแสดงเพื่อสื่อถึงผลกระทบที่เป็นปัญหาต่อ คุณภาพชีวิตของนิสิตและการบริหารงานของ
ผู้ใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยที่ปล่อยให้นิสิตต้องพบกับปัญหาดังกล่าว แต่ถึงอย่างไรทางมหาลัยไม่มีการตอบข้อ
เรียกร้องในประเด็นที่เสนอไปทำให้ทางกลุ่มมีการเชิญชวนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาทางแก้ไขกัน
ระหว่างนิสิตที่ได้รับผลกระทบกับกลุ่มผ่าน Club House
ประเด็นต่อมาซึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยทำให้ทาง
สถานศึ ก ษาในหลาย ๆ ที ่ ป รั บ เปลี่ ย นการเรี ยนการสอนมาเป็ นแบบออนไลน์ ใ นปีก ารศึก ษา 2564 ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่ได้รับผลกระทบแต่ในขณะเดี ยวกันทางมหาวิทยาลัยได้มีการเรียกเก็บ
ค่าเทอม และค่าธรรมเนียมเกือบเต็มจำนวน โดยลดให้เพียง 10% เท่านั้น ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าการเรียน
ออนไลน์นั้นไม่ได้ใช้ทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยแต่ยังต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นทั้ง ค่าไฟ และค่าอินเทอร์เน็ต
นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ลงชื่อขอลดค่าเทอมเป็นจำนวนกว่า 5,916 คน สะท้อนให้เห็นถึงความ
ยากลำบากในสถานการณ์โควิดที่มีผลต่อรายได้ของแต่ละครอบครัวและทางทหาวิทยาลัยควรช่วยเหลือนิสิตให้
มากกว่านี้ เป็นเหตุให้เกิดกิจ กรรม ยืน เพิ่ม เยียวยา ขึ้นมา โดยกลุ่มลุกขึ้นมาเรียกร้องสิ ทธิให้กับ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 บริเวณหน้าตึกอธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาวันที่
14 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมโดยทางสภานิสิตได้เสนอข้อเรียกร้องต่ออธิการบดี 9 ข้อ39
ขณะเดียวกันกลุ่มได้จัดค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประชาธิปไตย สังคม และการเมืองเพื่อหาสมาชิก
ในค่ายที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันเข้ามาร่วมกลุ่มเคลื่อนไหวของตนด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกภายในกลุ่ม
ประมาณ 20-30 คน ในส่วนของงบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนั้น ช่วงแรกที่กลุ่มมีเงินไม่มากจะใช้
เงินที่ได้มาจากการบริจาคและจากการทำข้อตกลงเก็บเงินสมาชิกคนละ 10 บาทต่อสัปดาห์ในการจัดกิจกรรม
แต่เมื่อกลุ่มเป็นที่รู้จักและมีผู้บริจาคเงินจากการจัดกิจกรรมชุมนุมเข้ามาจำนวนมากก็ได้มีการยกเลิกการเก็บ
เงินจากสมาชิกไปและใช้เฉพาะเงินในส่ วนที่ได้รับบริจาคมา ในภายหลังที่กลุ่มไม่สามารถจัดกิจกรรมชุมนุมได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมถึงการพยายามจัดตั้งองค์กรให้มีความเข้มแข็งซึ่ง
ต้องใช้เงินจำนวนมากทำให้งบประมาณของกลุ่มเหลือน้อยลงมาก เมื่อมีการจัดกิจกรรมทางกลุ่มจึงมีการของบ
สนับสนุนจากเครือข่ายต่างๆ เช่น องค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยหรืออาจารย์ที่
สนับสนุนแนวทางชองกลุ่มมากขึ้น
ในส่วนของการรวบรวมสมาชิกกลุ่มนั้น ระยะแรกสมาชิกใหม่จะมาจากการชักชวนคนใกล้ชิดที่สนใจ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและประเด็นในมหาวิทยาลัยให้มาเข้าร่วมกลุ่ม และเมื่อภายหลังการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เห็นวิธีการทำงานและทัศนคติของผู้ที่มาร่วมหรือช่วยจัดกิจกรรมก็จะมีการชักชวนผู้ที่
คนในกลุ่มมองว่าสามารถทำงานด้วยกันได้ให้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม
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ได้แก่ 1. การเยียวยาคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. การเยียวยาด้วยทุนให้เปล่า 3. ลดหย่อนค่าธรรมเนียมนิสิตฝึกงาน 4.
ลดชั่วโมงจิตอาสา กยศ 5. พัฒนาแอพพลิเคชัน 6. ลดค่าหอพักในเคลือมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตปี 1 7. สนับสนุนอินเตอร์เน็ต
8. ลดค่าขนส่งมวลชน 9. แบบสอบถามเรื่องการจัดหาวัคซีนให้มีคุณภาพโดยเร็ว
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3.3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อรัฐบาลเริ่มประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินเพื่อเป็นข้ออ้างในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 พร้อมกับความหวาดกลัวต่อโรคที่เพิ่มมากขึ้น มี
การปิดห้างร้าน กำหนดเวลาเคอร์ฟิว มหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มบังคับเรียนออนไลน์ การชุมนุมจึงหายไปจากรั้ว
มหาวิทยาลัยไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดี เดือนมิถุนายน 2563 รัฐบาลเริ่มลดมาตรการรักษาระยะห่างและความ
เข้มงวดของมาตรการควบคุมโรค ช่วงหลังของเดือนกรกฎาคมการชุมนุมก็กลับมาอีกครั้งภายหลังการชุมนุม
ใหญ่โดยกลุ่มเยาวชนปลดแอก และ สนท. ที่กรุงเทพฯ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ซึ่งระบุข้อเรียกร้องชัดเจน
สามประการดังที่กล่าวแล้ว การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้เกิดแค่ในมหาวิทยาลัย แต่เกิดนอกมหาวิทยาลัยด้วย
นักเรียนนักศึกษาเองก็ร่วมชุมนุมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาบางคนเริ่มขยับบทบาทออกไปนำ
อำนวยความสะดวก หรือแม้แต่เผยแพร่ข่าวการเคลื่อนไหวนอกมหาวิทยาลัยด้วย เช่น กรณีการชุมนุมที่ทุ่งศรี
เมือง จ.อุดรธานี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่อ “อุดรสิบ่ทน” มีนักศึกษาเข้าร่วมและมีการถ่ายทอดสด
การชุมนุมด้วย เนื่องจากสถานที่จัดไม่ใช้รั้วมหาวิทยาลัย จึงมีประชาชนทั่วไปเข้ าร่วม ในการนี้ส่งผลให้ฝ่ายรัฐ
ตั้งข้อหานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปรเมษฐ์ ศรีวงษา เพราะเขาถ่ายทอดสดการชุมนุม ตามคำ
กล่าวหาที่ว่า
“ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัส
กันง่าย ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ หรือกระทำการอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค, กระทำการซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
เกิดโรคติดต่ออันตรายแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ” (ผู้
ประสานงานศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สัมภาษณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2564)
อีกกรณีที่น่าสนใจคือการชุมนุมใหญ่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งแกนนำนักศึกษา
ในนาม แนวร่วมนิสิต มมส เพื่อประชาธิปไตย ได้จัดการชุมนุมในมหาวิทยาลัยเพื่ อสอดรับกับการชุมนุมที่
กรุงเทพฯ ที่เริ่มในกรุงเทพฯ 4 วันก่อนหน้า โดยใช้ชื่อว่า “อีสานสิบ่ทน” โดยแกนนำผู้ชุมนุมกล่าวปราศรัย
ตำหนิผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ออกคำสั่งในเชิงขัดขวางการจัดการชุมนุม นับเป็นครั้งแรกที่มีการเผชิญหน้า
โดยตรงระหว่างนักศึกษากับผู้บริหารอันเนื่องมาจากการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยในการชุมนุม ซึ่งเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทำให้การชุมนุมในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของการเคลื่อนไหวในภาพรวมของขบวนการ
ประชาธิปไตยอีกต่อไป อีกทั้งการจัดกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัยยังมีนัยยะของการเปิดกว้างให้ประชาชนที่
ไม่ใช่นักศึกษาเข้าร่วมเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ฉะนั้น หลังจากเดือนกรกฎาเป็นต้นมา การชุมนุมใหญ่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเกิดในพื้นที่สาธารณะในตัวจังหวัด เช่น บึงพลาญชัย (ร้อยเอ็ด) สวนรัชฎานุสรณ์
(ขอนแก่น) ศาลหลักเมือง (อุบลราชธานี) พร้อมๆ ไปกับการลดจำนวนลงของกิจกรรมชุมนุมในมหาวิทยาลัย
แม้จะไม่หมดไปอย่างสิ้นเชิงเสียทีเดียว
กลางเดือนตุลาคม 2563 เป็นจุดพลิกผัน เมื่อรัฐไม่เพียงแค่ตั้งข้อหาแกนนำในระดับประเทศซึ่งดำเนิน
มาอย่างต่อเนื่อง หากแต่ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 มีการสลายการชุมนุมที่สี่แยกปทุมวันอย่างรุนแรงด้วยแก๊ส
น้ำตาและกระสุนยาง (ดูบทวิเคราะห์การโต้กลับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในอีสานของ Alexander, 2021
ประกอบ) ในคืนนั้นเองการชุมนุมได้กลับเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยจากการนัดชุมนุมกระทันหัน รวมตัวประท้วง
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ในอีสาน เช่น มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
แกนนำนักศึกษาได้ประกาศนัดนักศึกษาชุมนุมเพื่อแสดงพลังประท้วงการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวัน
ดังกล่าว โดยที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การชุมนุมระยะสั้นเป็นเวลาสองชั่วโมง แต่มีนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อย
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กว่า 800 คน หลายคนอยู่ในอารมณ์เคียดแค้น ส่วนแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการชุมนุม
ประท้วงแบบยืดเยื้อหลายวัน และมี “คนเสื้อแดง” เข้าร่วมชุมนุมด้วย (ผู้ให้ข้อมูลไม่เปิดเผยชื่อและนามสกุล ,
สัมภาษณ์ มีนาคม 2565)
การชุมนุมเหล่านี้เรียกร้องให้รัฐยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นหลัก ไม่ได้
หมายรวมถึงข้อเรียกร้องของการชุมนุมที่มีมาก่อนหน้า เป็นการแสดงพลังของประชาชนในรูปแบบหนึ่งเพื่อ
ต่อต้านการใช้ความรุนแรงจากรัฐ และในภาพรวมแล้วเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
หลังจากนั้นการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาหันไปให้ความสำคัญกับกิจกรรมใกล้ตัวมากขึ้น เช่น การ
ตั้งคำถามต่อพิธ ีพระราชทานปริญญาบัตร 40 การเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยลดค่าเล่าเรียน และให้ความ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื่นอันเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด -19 และการเรียนออนไลน์ รวมถึง
การเรียกร้องให้ยกเลิกกิจกรรมจิตอาสาในฐานะที่เป็ นเงื่อนไขการกู้ยืมจากเงินกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวกันประท้วงการเดินทางมาในปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของผู้นำรัฐบาลด้วย41
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เ ช ่ น ก ร ณ ี บ ั ณ ฑ ิ ต ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ข อ น แ ก ่ น ท า ก ิ จ ก ร ร ม เ ผ า ช ุ ด ค ร ุ ย ใ น ว ั น ที่ 13 ธ ั น ว า ค ม 2564
ในช่วงที่มีพิธีรับพระราชทานปริญญาโดยให้เหตุผลว่าการกระทาดังกล่าวจะนาไปสู่ข้อถกเถียงว่าด้วยความหมายและบทบาทข
องพิธีกรรมนี้ต่อการให้ความสาคัญต่อสถาบันอื่นๆ มากกว่าสถาบันประชาชน (VoiceTV 14 ธันวาคม 2564)
41
เช่น วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกองกาลังอารักขาอย่าง
เข้มงวดแข็งขัน ก่อนหน้าหนึ่งสัปดาห์มีการส่งเจ้าหน้าที่ตารวจนอกเครือ่ งแบบตามประกบกลุ่มคนเป้าหมายที่ตามรายชื่อบุคลล
เฝ้าระวัง ได้แก่ นักวิชาการ นักศึกษา อดีตนักศึกษา แกนนาเยาวชน แกนนาเสื้อแดง แกนนาผู้เคลื่อนไหวในกรณีอื่นๆ เช่น
เขื่อน เป็นต้น เมื่อถึงวันเดินทางมา มีการระดมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจจากหลายสถานีทั่วจังหวัด มาตั้งด่านสกัดผู้ที่จะมา
ประท้วง ส่วนเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบก็เฝ้าติดตามกลุ่มเป้าหมายตลอดเวลาอย่างไม่คลาดสายตา บรรยากาศการประท้วง
ช่วงก่อนนายกฯเดินทางมาไม่ตึงเครียด มีกลุ่มคนเสื้อแดงที่คุ้นเคยดีกับตารวจในพื้นที่ตั้งแถวเผชิญหน้ากับตารวจคุมฝูงชนด่าน
แรก มีการตะโกน ชูป้าย ด่าทอ แต่ก็เจือเสียงหัวเราะ แต่เมื่อผู้ชุมนุมอายุน้อยกว่าพยายามจะเคลื่อนผ่านแนวสกัดเข้าไปใกล้ตวั
อาคารแต่ตารวจไม่ยอมปล่อย จึงเป็นเหตุให้ผู้ชุมนุมเหล่านี้บางส่วนเกิดความโกรธแค้นและนาไปสู่กิจกรรมเทอาหารสุนุขและ
ขว้างปาอาหารสุนัขใส่เจ้าหน้าที่คฝ. พร้อมกับคาด่าทอที่พาดพิงถึงเหตุการณ์ทาร้ายประชาชนก่อนหน้า แต่อีกจุดสกัดอีกฝั่ง
ของตัวอาคารมีความตึงเครียดมากกว่าเพราะเป็นทางเข้าที่ขบวนนายกฯใช้เข้าและมีประชาชนบางส่วนยืนรอเพื่อมอบหนังสือ
ร้องทุกข์ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เข้าไป เกิดความชุลมุนระดับและมีผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชนหลุดเข้าไปเกือบถึงตัวนายกฯ เป็น
เหตุให้มีความตึงเครียด ปะทะคารม และตั้งข้อหาแก่เยาวชนผู้ประท้วงในภายหลัง
เป็นที่น่าสังเกตว่า ท่าทีของฝ่ายรัฐที่สะท้อนความวิตกกังวลอย่างยิ่งจะมีเหตุประท้วงการมาเยือนของผู้นารัฐบาลได้
ลามไปถึงการประเมินว่าอาจมีเหตุประท้วงเมื่อในหลวงหรือเชื้อพระวงศ์เสด็จ ปฏิัติการติดตามบุคคลเป้าหมายตามรายชื่อจึง
ขยายไปถึงการติดตามก่อนและช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการเสด็จในโอกาสอื่นๆ ในจังหวัดที่มีรายชื่อ ล่าสุดคือการ
ที่ในหลวงและพระราชินีเสด็จประราชดาเนินมาที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 30 เมษายน 2565 บุคคลกลุ่มเดิมก็ได้รับการ
คุกคามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจนมีการตั้งคาถามถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และชื่อเสียงของบุคคลในรายชื่อนี้ โดย
หลายคนไม่เคยมีประวัติทาผิดกฎหมาย บางคนไม่ได้เคลื่อนไหวมานับ 8 ปีแล้วตั้งแต่รัฐประการ 2557
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อย่างไรก็ดี ไม่มีการเสนอข้อเรียกร้องเฉพาะในบริบทของพื้นที่ 42 ยกเว้นกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกบฏผู้มีบุญใน จ.อุบลราชธานี โดยกลุ่มศิลปิน นัก วิชาการ และประชาชนในพื้นที่ (อี
สานเรคคอร์ด 2565) ซึ่งมีนักกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่ไปร่วมจำนวนหนึ่ง กระตอบรับมีทั้งบวกและลบ
สะท้อนความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในภูมิภาคระดับหนึ่ง
ถึงแม้การเคลื่อนไหวในพื้นที่ไม่มีประเด็นเฉพาะของพื้นที่ แต่การเคลื่อนไหวของขบวนการเยาวชนโดย
ภาพรวมก็มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือ “ความเป็นอีสาน” ประกอบด้วยอย่างสำคัญ กล่าวคือ แกนนำ
บางส่วนเป็นคนอีสาน เช่น จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา เป็นชาวจังหวัดชัยภูมิ ที่มีภูมิห ลังทางการศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ อดีตประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นชาวจังหวัด
อำนาจเจริญ และมีศักดิ์เป็นเหลนของครูเตียง ศิริขันธ์ อดีตแกนนำเสรีไทยในอีสาน และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดสกลนคร ปิยรัฐ จงเทพ เคยร่วมเคลื่ อนไหวตั้งแต่ปี 2553 และเป็นแกนนำกลุ่ม WeVo ซึ่งเป็น
กลุ่มอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุม เป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ อรรถพล บัวพัฒน์ (ครูใหญ่) แกนนำ
คนสำคัญที่เคลื่อนไหวในอีสานและส่วนกลาง ที่เป็นที่นิยมเพราะลีลาการปราศรัยที่เน้นอารมณ์ขัน เป็นชาว
ขอนแก่น อานนท์ นำภา นักกฎหมายและทนายของคนเสื้อแดงที่เคยเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 2553 เป็นชาวร้อยเอ็ด
รวมถึงกลุ่มทะลุฟ้า ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้า มีกำลังสำคัญเป็นสมาชิกกลุ่มดาวดิน ซึ่งมีฐานของกลุ่มที่
จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
บุคคลและกลุ่มเหล่านี้เป็นตัวอย่างของคนอีสานหรือกลุ่มที่มีฐานที่ตั้งในภาคอีสานที่มีบทบาทในฐานะ
แกนนำในระดับประเทศ พวกเขาชูประเด็นการเคลื่อนไหวที่ชี้ให้เห็นปัญหาการกดขี่ทางการเมือง เช่น ความอ
ยุติธรรม ที่ไม่เพียงเป็นปัญหาที่คนอีสานคุ้นชิน แต่ยังเป็นปัญหาของคนไทยโดยทั่วไป ตลอดระยะเวลาห้วงสิบ
กว่าปีที่ผ่านมา พวกเขาจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องตอกย้ำประเด็ นความเดือดร้อนที่เป็นปัญหาเฉพาะของอีสาน
เช่น ความเดือดร้อนจากเหมือง เขื่อน หรือที่ดินทำกิน เป็นต้น เพื่อดึงแรงสนับสนุนจากมวลชนวงกว้าง แต่สิ่ง
หนึ่งที่น่าสนใจคือแกนนำบางคนแสดงออกถึงตัวตนที่มีรากเหง้าจากอีสาน ผ่านการใช้สื่อโชเชียลเป็นหลัก เช่น
อรรถพล บัวพัฒน์ ใช้ภาษาลาว(อีสาน) เป็นครั้งคราวในการสื่อสารในเฟซบุค อานนท์ นำภา เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำ
ให้การกิน “ซอยจุ๊” (เนื้อวัวดิบแล่บางๆ หรือหั่นเป็นชิ้นพอคำ จิ้มนำจิ้มขม) กลายเป็นกระแสในการเคลื่อนไหว
อย่างไรก็ดี การกลายเป็นแกนนำของขบวนประชาธิปไตยระดับประเทศของคนที่มี พื้นเพในอีส าน
ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่หรือเคลื่อนไหวในจังหวัดของตน เช่น อานนท์ นำภา จะเคลื่อนไหวใน
กรุงเทพฯและส่วนกลางเป็นหลัก เพราะประกอบอาชีพและอาศัยในกรุงเทพมหานคร ส่วนปิยรัฐ จงเทพ
เดินทางไปร่วมกิจกรรมในภาคอีสานค่อนข้างบ่อยและมีบทบาทในการประสานกับแกนนำกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่
นอกจากการที่มีแกนนำบางส่วนเป็นคนอีสานแล้ว ในช่วงที่กระแสการเคลื่อนไหวคึกคักระหว่างเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม 2563 คนอีสาน โดยเฉพาะเสื้อแดงกลุ่มต่างๆ เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และ
42

คนในอีสานจานวนมากเกิดและเติบโตกับความเหลื่อมล้า การเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เรียกร้องจากรัฐหรือ
ต่อต้านรัฐหรือกลุ่มผู้ปกครอง จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด นับตั้งแต่กรณีกบฏผู้มีบุญเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา การเข้า
ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงสงครามเย็น การร่วมชุมนุมต่อต้านโครงการพัฒนาของรัฐที่คุกคามวิถีชีวิตที่มี
มาแต่เดิม เช่น การสร้างเขื่อน การให้สัมปทานเหมืองแร่ การต่อสู้เรื่องที่ดินทากินอันเนื่องมาจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐ
ในปัจจุบัน แต่ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคนในแต่ละรุ่นที่ต่อสู้ในเรื่องเหล่านี้ “ส่งต่อ” หรือ “ตระหนักรู้” ถึง
ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องหรือความคล้ายคลึงของประเด็นที่ทามาซึ่งการต่อสู้ การดิ้นรนของคนแต่ละรุ่นแต่ละสมัยจึงเป็นการ
ต่อสู้ของพวกเขาแต่ละรุ่น แต่ละกลุ่ม กับปัญหาความเหลื่อมล้า ความอยุติธรรม ที่อยู่กับคนในภาคนี้มาอย่างยาวนานจนถึง
ปัจจุบัน เพียงแค่ปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันตามยุคสมัยและบริบท
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การชุมนุมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคีย ง ไม่นับรวมคนอีสานที่ทำมาหากินหรือลงหลักปักฐานที่
จังหวัดในส่วนกลางเหล่านี้ ทั้งที่เป็นคนเสื้อแดงหรือมีแนวความคิดแบบอื่นมาก่อน (ดู Saowanee 2021) อาจ
กล่าวได้ว่าคนอีสานคือกำลังสำคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่นำโดยเยาวชนและแกนนำรุ่นใหม่ใน
รอบนี้
3.3.3 ภาคใต้และชายแดนใต้
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยในภาคใต้และชายแดนใต้มีลักษณะปิดกั้นการแสดงออกทางการเมือง
มากกว่าภูมิภาคอื่น กรณีภาคใต้เป็นปัจจัยทางการเมืองเนื่องจากผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยรวมถึง
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวคิดทางการเมืองไปในทางอนุรักษ์นิยม ส่วนกรณีชายแดนใต้เป็นเหตุผลด้าน
ความมั่น คงรวมถึ ง ศาสนา 43 จึงมีเพี ย งไม่ กี่ ม หาวิ ทยาลัย ที ่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวอย่ า งเด่ นชั ด โดยนอกจาก
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ท ี ่ ก ล่ า วแล้ ว ก่ อ นหน้ า ที ่ ถ ู ก ขั ด ขวางจากผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มีการจัดกิจกรรมอยู่บ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี มีการจัดกิจกรรมเข้มข้นมากสุด เพราะเป็นพื้นที่เปิดทางการเมืองมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ
โดยพื้นฐานของบริบทพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งมีปัญหาความมั่นคงสิ่งที่นักกิจกรรมชายแดนใต้กังวลมากคือการถูก
ข้อหาคดีความมั่นคง การจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่นักกิจกรรมที่เป็นศึกษาส่วนใหญ่อยากจัด
มากกว่าจะจัดภายนอกมหาวิทยาลัยเพราะรู้สึกปลอดภัยกว่า ทั้งนี้สำหรับมวลชนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะนักศึกษา
ก็มีความสบายใจที่จะเข้าร่วมเพราะรู้สึกปลอดภัย
การจัดกิจกรรมทางการเมืองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดขึ้นเพื่อรับกับ
กระแสทางการเมืองส่วนกลาง เช่น กิจกรรมที่ 16 ตุลาคม 2563 เจ้าภาพในการจัด คือ องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รูปแบบเป็นการจัดปราศรัยทางการเมืองโดยใช้แคมเปญ “มอ.
ตานีเบิ้มๆ” จัดขึ้น ณ ลานสีบลู ในมหาวิทยาลัย ประเด็นในการจัดคือเพื่อต้องการส่งเสียงต่อผู้มีอำนาจ ปล่อย
เยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนกลาง คือ เพนกวิน รุ้ง ทนายอานนท์ ไผ่ดาวดิน ที่ถูกจับกุมในกรณีการ
ชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและมีการเข้าร่วม
เป็นจำนวนมาก นักศึกษาที่ป ราศรัย มีทั้งหญิงและชายจากหลายคณะ ก่อนขึ้นปราศรัยมีการแนะนำชื่ อ
นามสกุล และคณะที่กำลังศึกษา การจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ กิจกรรมการเมืองและกิจกรรมนักศึกษาแทบไม่ได้
แยกจากกัน แต่กิจกรรมการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษา
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เช่น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่บรรยากาศไม่เอื้ออำนวยให้จัดกิจกรรม นักศึกษาที่เคลื่อนไหว
ทางการเมืองมักเลือกจะจัดกิจกรรมในพื้นที่นอกมหาวิทยาลัยมากกว่าด้วยเหตุผลหนึ่งที่สำคัญก็คือ คาดว่า นักศึกษาด้วย
กันเองจะไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมมากนัก กิจกรรมหนึ่งซึ่งจัดในมหาวิทยาลัย คือ การเคลื่อนไหวเรื่องนิคมอุตสาหกรรมที่จะ
นะโดยแขวนป้ายที่มหาลัย ณ อาคารสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาก่อนที่จะมีม็อบใหญ่ที่จะนะ ในวันที่ 20 กันยายน 2563
ซึ่งเป็นวันที่มีการดีเบตผู้สมัครนายกอบจ.ด้วย กิจกรรมนี้มีการนัดหมายแขวนป้ายกัน 3 มหาลัย คือ มอ. มนร. และราชภัฎ
ยะลา เหตุผลที่เลือกวันดังกล่าวเพราะคาดว่าจะมีคนจากข้างนอกเข้ามาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ป้ายที่ถูกแขวนได้ไม่
นานไม่กี่ชั่วโมงก็ถูกปลดออก
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ลานสีบลู มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ในการจัดกิจกรรม นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มักเป็นแกนนำของการจัดระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
นักศึกษาคณะนี้มีความสนใจทางการเมืองมากกว่านักศึกษาคณะอื่นๆ มีความกล้าแสดงความคิดเห็น รวมไปถึง
มีเครือข่ายทางการเมืองที่เชื่อมต่อกับกลุ่มอื่นๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับประเทศ กิจกรรมหนึ่งซึ่งเกิดจาก
กลุ่มที่รวมตัวกันอย่างอิสระโดยมีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เป็นแกนนำ คือ การจัดมินิปราศรัย หลังกิจกรรมที่
ลานสีบลู ในเดือนตุลาคม 2563 ณ ลานหน้าคณะรัฐศาสตร์ รูปแบบกิจกรรมคือการปราศรัยขนาดเล็กและการ
นั่งชูสามนิ้วเคารพธงชาติในเวลา 18.00 น. กิจกรรมนี้ผู้จัดดำเนินการแจ้งให้คณะรับทราบว่าจะมีการใช้พื้นที่
จัดกิจกรรมดังกล่าวและคณะก็ไม่ได้มีการปิดกั้นหรือห้ามจัดแต่อย่างใด
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กิจกรรม มินิปราศรัยณ ลานหน้าคณะรัฐศาสตร์ ตุลาคม 2563
อย่างไรก็ดี ในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยจำเป็ นต้องมีกระบวนการต่อรอง ในบางกิจกรรม
มหาวิทยาลัย ก็ห ้ามจัด หรือหากจัดก็เต็มไปด้วยการต่อรอง เช่น กิจกรรมภายใต้แคมเปญ “หมุดหมาย
ประชาธิปไตย ร่วมแฟลชม็อบไล่เผด็จการไปด้วยกัน ” วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าตึกกิจกรรม
นักศึกษา หรือ “ตึกส้ม” จุดเริ่มต้นของการจัดคื อกลุ่มนักศึกษาชาตินิยมมลายูปตานีซึ่งความสนใจและ
สนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยและนักศึกษาที่เป็นแกนเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยได้นัดแนะชักชวนกันจัด
กิจกรรมดังกล่าวขึ้น เมื่อดำเนินเรื่องขออนุญาตจัดงานและใช้สถานที่ผ่านคณะรัฐศาสตร์ คณะอนุญาตตาม
ขั้นตอน แต่เมื่อเรื่องขึ้นไปยังมหาวิทยาลัยมีความขลุกขลัก โดยผู้บริหารท่านหนึ่งยอมรับกับแกนนำนักศึกษาที่
จะจัดงานว่า “อาจารย์มีความกังวล” และยอมรับว่าถูกหน่วยงานรัฐภายนอก คือ กอ.รมน. กดดัน (แกนนำ
นักศึกษา ไม่เปิดเผยชื่อและนามสกุล, สัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2564) ผู้บริหารระดับบนของมหาวิทยาลัยที่
หาดใหญ่ก็กดดันไม่อยากให้พื้นที่แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ โดยในกระบวนการต่อรองกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แกนนำนักศึกษายอมรับเงื่อนไขในการจัด 3 ข้อ ได้แก่ 1. ไม่มีการพูดเรื่องสถาบัน
กษัตริย์ 2. ไม่มีการพูดถึงแนวคิดการปกครองตนเอง ไม่ว่าจะเป็นคำว่า merdeka เอกราช แบ่งแยกดินแดน
หรือเขตปกครองพิเศษ และ 3. ผู้พูดต้องเป็นนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เท่านั้น
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23 กรกฎาคม 2563 ณ ตึกส้ม มอ. ปัตตานี
แฟลชม็อบ มินิปราศรัย แคมเปญ “หมุดหมายประชาธิปไตย ร่วมแฟลชม็อบไล่เผด็จการไปด้วยกัน”
การต่อรองนี้จบลงด้วยความสำเร็จในแง่ที่นักศึกษาได้พื้นที่จัดงาน แต่ได้เกิดความร้าวฉานในจิตใจ
บางส่วนของนักศึกษากลุ่มแนวคิดชาตินิยมมลายูปตานี เนื่องจากมองว่าเป็นการหักหลังต่อข้อตกลงที่มีต่อกัน
จากเดิมที่วางไว้ว่าจะจัดงานร่วมกันและแกนนำของกลุ่ม PerMAS จะขึ้นพูดด้วย ซึ่งแกนนำของกลุ่ม PerMAS
ในตอนนั้นที่ปราศรัยได้ดีและมีการวางตัวไว้คือ ซุลกิฟลี ลาเต๊ะ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อีกทั้งประเด็นการปกครองตนเองยังเป็นประเด็นหลักของกลุ่มและกลุ่ม
มองว่าไม่ควรมีเพดานการพูดในเรื่องนี้44
หลังจากนั้น มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่เป็นองค์กรเครือข่าย เช่น คณะราษฎรใต้
และคณะราษฎรปาตานี คณะราษฎรปาตานี คณะราษฎรจังหวัดปัตตานี เป็นต้น และกลุ่มเคลื่อนไหวที่มีความ
เป็นเอกเทศ เช่น ภูเก็ตปลดแอก กระบี่ไม่ทน พัทลุงปลดแอก กลุ่มคนคอนจะไม่ทน นครเสรีเพื่อประชาธิปไตย.
ประชาชนปลดแอกปัตตานี ยะลาปลดแอก และนราธิวาสปลดแอก โดยมีคุณลักษณะสำคัญดังนี้
1. เน้นความสัมพันธ์แนวราบ ดังที่ว่า
“เราเป็นองค์กรแนวราบ ทุกกลุ่มมีอำนาจเป็นของตัวเองหมด แค่เวลาอยู่ในเวทีราษฎรใต้ด้วยกันก็มี
สิทธิ์ตัดสินใจในกลุ่ม 1 เสียง ... ส่วนการจัดการงานในแต่ละพื้นที่จังหวัด ก็เป็นความรับผิดชอบของพวกเขาไป
เลย อย่างเช่น เฟมินิสต์ปลดแอกภาคใต้ก็อาจจะมีพื้นที่ปฏิบัติงานทางภาคใต้อะไรอย่างนี้อะครับ อย่างกระบี่
44

เหตุการณ์นี้อาจจะดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่เมื่อพิจารณาว่าอยู่บนฐานของการเมืองภายใน
มหาวิทยาลัยที่นักกิจกรรมสองกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแยกจากกันและแข่งขันทางการเมือง กล่าวคือ พรรคการเมือง
ในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี 2 พรรคใหญ่ที่ขับเคี่ยวกันในการเลือกตั้งระดับมหาวิทยาลัย คือ พรรคศรีตรัง และ
พรรคกิจประชา นักศึกษากลุ่มชาตินิยมมลายูปตานีอยู่ในพรรคกิจประชาและเป็นมุสลิมสายจารีตประเพณี การหักข้อตกลง
ระหว่างกันในการจัดกิจกรรมนี้ แม้ภายหลังแกนนำของทั้งสองฝ่ายจะเคลียร์ใจกันได้ แต่ความไม่พอใจยังคงอยู่ในกลุ่มนัก
กิจกรรมสายชาตินิยมมลายูปตานี และทำให้พวกเขาทั้งสองกลุ่มไม่ได้ประสานเป็นขบวนเดียวกันในการเคลื่อนไหวภาคเยาวชน
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ไม่ทน ก็ปฏิบัติงานแค่ในกระบี่ ไม่ได้ล้ำไปทำงาน แต่ว่าถ้าเกิดฝั่งนั้น ทางฝั่งพังงา มาขอให้ช่วย เราก็จะ
ประสานกันผ่านส่วนกลาง ก็คือผ่านราษฎรใต้ ก็คือพื้นที่ที่เราพูดคุยกัน แต่... ก็บางทีการหา Contact ที่จะ
ติดต่อกัน โดยตรงระหว่ างจังหวัดกับ จังหวัดมันยากอะครับ การมีราษฎรใต้เกิดขึ้นมาเนี่ย มันทำให้เรา
ประสานงานแต่ละจังหวัดง่ายขึ้น” (กลุ่มเด็กเปรตและสมาชิกราษฎรใต้, สัมภาษณ์ 24 ตุลาคม 2564)
“คำจำกัดความของคณะราษฎร คือ ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ไม่มีองค์กร ใครก็สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำ
งานได้เป็นงาน ๆ ไป เสร็จก็มาถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการทำงานครั้งหน้าต่อไป ไม่มีหัวหน้า ไม่มีลูกน้อง ใครจะ
เข้ามาก็ได้ แต่ด้วยความที่ใครจะเข้ามาก็ได้ก็ต้องสแกนว่าสามารถไว้ใจใครได้บ้าง บางทีก็มีไอโอเข้ามาด้วย ”
(สมาชิกคณะราษฎรจังหวัดปัตตานี, สัมภาษณ์ 21 กันยายน 2564)
2. มีความระวังไหวในอำนาจและสำนึกในสิทธิอำนาจของตนเอง ดังที่ว่า
“สมาชิกคณะเรามันไม่ได้มีการจัดองค์กรเหมือนในอดีตทั่วไป ถ้าถามว่าอยากวางทีมในระดับประเทศ
หรือระดับภูมิภาคหรือไม่ สามารถตอบได้เลยว่าเคยคิด แต่มันติดที่ชื่อเรียกว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรดี มันมีการ
ถกเถียงกันในรายละเอียดเยอะ สุดท้ายเลยตั้งชื่อว่าโค โคคนอื่นจะอธิบายว่าเป็นควายก็แล้วแต่ เราต้องทำงาน
ประสานพอสมควรถึงคำที่จะเรียก ซึ่งมันมาจาก co-ordination เป็นโคที่ไม่มีตำแหน่ง เป็นโคเฉย ๆ ขนาดจะ
ใช้คำว่าแอดมินยังไม่ได้เลย เพราะมั นมีนัยยะความเป็นระดับอยู่ เราก็ไม่เอา สุดท้ายเลยเขียนว่า CO ใครจะ
เรียกอะไรก็แล้วแต่ แต่เราหมายถึงการทำงาน เพราะไม่มีใครอยากจะเป็นรองใคร มันเท่าเทียมกันจริงๆ”
“มันเป็นแค่สะพานเฉย ๆ แล้วก็เป็นชื่อเดียวกัน ที่เราใช้ชื่อเดียวกัน ก็คือราษฎรใต้ ราษฎรใต้ไม่ได้มี
สิทธิ์ที่จะมาควบคุมพวกเรา กระบี่ไม่ทน ก็มีสิทธิ์ที่จะถอนตัวออกจากราษฎรใต้ได้ทุกเมื่อ แล้วแต่การตัดสินใจ
ของเราครับ” (กลุ่มกระบี่ไม่ทน, สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2564)
3. เคารพในความแตกต่างและหลากหลายและคุณค่าประชาธิปไตย ดังที่ว่า
“ในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศในระบอบประชาธิปไตย บางอย่างที่เข้าใจผิดในเรื่องความเท่า
เทียมทางเพศ อย่างบางอย่างผู้หญิงไม่สามารถทำได้ เราก็ต้องพูดเพื่อคลายปมของเขา (มุสลิมชายแดนใต้) ...
ในมุมมองที่เขาค่อนข้างอ่อนไหว แล้วกระเทยเราจะให้เกียรติยังไง สุดท้ายเราก็ต้องบอกกับเขาว่า มันไม่ใช่
เรื่องของเขาที่รังเกียจ แต่มันเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้า ก็อาจจะต้องไปเรียนเตาฮีด (หลักศรัทธา) ใหม่...
ผมคิดว่าในพื้นที่สามจังหวัดเราจะเอาไอเดียของสำนักคิดมาไม่ได้ จะเป็นเสรีนิยมก็ไม่ได้ จะเป็นสังคมนิยมก็
ไม่ได้ถึงแม้มันเหมาะสมกว่า สุดท้ายมันต้องเป็นเสรีนิยมอิสลามิกลิเบอรัล ( Islamic liberal เหมือนกันหมด
บางคนก็หลากหลาย จะบอกว่าอิส ลามิกมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้น บางคนก็เป็น norm (บรรทัดฐานสังคม) ซะ
มากกว่า บางคนเข้าใจศาสนาผ่าน norm”
สมาชิกกลุ่มเด็กเปรตและราษฎรใต้ให้ข้อมูลว่า พวกเขาและเธอจะร่วมกันในกิจกรรมที่ต่างสนใจ บาง
กิจกรรมหรือบางประเด็นที่ไม่สนใจก็จะไม่เข้าร่วม เช่น สมาชิกที่อยู่ในม็อบเด็กเปรต อาจจะมีคนที่อยู่ใน
กลุ่มเฟมินิสต์ แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนในกลุ่มเด็กเปรตที่จะไปสนใจประเด็นเรื่องเฟมินิสต์ แต่เป็นเครือข่ายกัน ถ้ายัง
อยู่ในทางวิถีประชาธิปไตย ก็จะเป็นข่ายกัน “เหมือนในกลุ่มประชาธิปไตยมันก็จะมีเป็นวง ๆ ๆ ที่มันทับซ้อน
กันอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ คือมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าเรื่อง แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เรา
สามารถ Engaged ได้กับทุกกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นในวงใหญ่ก็คือประชาธิปไตย”
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในแง่ของนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย พบความแตกต่างระหว่าง
ภาคใต้กับชายแดนใต้ โดยในกรณี ภาคใต้ เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทนำเด่นชัดกว่านักศึกษา และเยาวชนที่มี
บทบาทนำคือเยาวชนชนชั้นนำที่เรียนเก่ง เป็นนักเรียนเรียนดีประจำจังหวัดของโรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัด
บางคนในกลุ่มนี้นอกจากเป็นนักเรียนรางวัลเรียนดีแล้วยังได้รับรางวัลกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนอีกด้วย เยาวชนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ และเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายมากมายด้วยตนเอง
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มีความเป็นประชากรออนไลน์หรือ netizen มาก ในขณะที่เยาวชนรอบนอกเมืองที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนชั้นนำ
จำนวนมากไม่ได้มีความตื่นตัวทางการเมืองและยังมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมที่ได้รับการกล่อม
เกลาทางสังคม ลักษณะความแตกต่างของประชากรเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลายนี้เห็นชัดในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช ตามลำดับ การเป็นประชากรออนไลน์นี้มีปัจจัยเรื่องของความเหลื่อมล้ำใน
การพัฒนาเมืองเป็นองค์ประกอบด้วย โดยเฉพาะภูเก็ตและกระบี่ เยาวชนวัยรุ่นรอบนอกเข้าถึงอินเตอร์ เน็ต
ความเร็วสูงได้น้อยกว่า รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงความคิดกับเยาวชนส่วนกลางน้อยกว่า
เยาวชนมัธยมปลายในโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดหัวเมืองภาคใต้เริ่มปฏิบัติการเคลื่อนไหวจากพื้นที่
ภายในโรงเรียนก่อน โดยประเด็นในการเคลื่อนไหวมักจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพภายในโรงเรียน เช่น เสรีภาพใน
เรื่องทรงผม การไม่ใส่ชุดนักเรียน และการไม่ต้องการตัดผมและใส่ชุดนักศึกษาวิชาทหารขณะเรียนออนไลน์
เป็นต้น สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นกระแสระดับชาติได้ส่งอิทธิพลสู่ภูมิภาคทำให้นักเรียน
เคลื่อนไหวผูกโบว์ขาว ยืนชูสามนิ้วเคารพธงชาติ จากนั้นได้ขยับความเคลื่อนไหวเป็นประเด็นการเมื อง
ระดับชาติและออกมาเคลื่อนไหวนอกโรงเรียน
ในส่วนของบทบาทนักศึกษาภาคใต้ไม่เด่นชัดด้วยเหตุผลของภูมิทัศน์ทางการเมือง ประการที่หนึ่ง
เยาวชนหัวกะทิจากโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อดังประจำจังหวัดที่เรียนเก่งและมีความตื่นตัวทางการเมืองเดินทาง
ไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครหลังจบการศึก ษาชั้นมัธยมศึกษา ประการที่สอง มหาวิทยาลัยใน
ภาคใต้มีน้อยและไม่สามารถเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวได้แบบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้
ด้วยวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาเองที่ไม่มีบรรยากาศทางการเมืองรวมไปถึงการคุมเข้มของผู้บริหารไม่ให้
แสดงออกทางการเมืองที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีบทบาทบ้างแต่ก็ถูกแรงกดดันจากผู้บริหาร
ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตแทบไม่มีบทบาทอะไรเลย หากเคลื่อนไหวคือการ
เคลื่อนไหวส่วนตัวมากกว่าที่จะเป็นเครือข่ายองค์กร อย่างไรก็ดี พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งที่เป็น
คนภาคใต้โดยกำเนิดและมีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมมาก่อน ได้เรียนรู้แนวคิดอุดมการณ์ประชาธิปไตยจาก
การศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ได้มีประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับ นักกิจ กรรมทางด้ านสิทธิม นุ ษยชน นักศึกษากลุ่ มนี้ ได้ กลายเป็ นนั ก กิ จ กรรมในการเคลื่ อนไหวเพื่ อ
ประชาธิปไตยในเวลาต่อมา
ส่วนกรณีจังหวัดชายแดนใต้มีภูมิทัศน์ทางการเมืองแตกต่างกันออกไป ในจังหวัดยะลาและนราธิวาส
ความตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาไม่มากเท่ากับนักเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยในสองจังหวัดดังกล่าว
ผู้บริหารพยายามควบคุมและจำกัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มข้นและมีการแทรกแซงภายในโดย
หน่วยงานความมั่นคง อย่างไรก็ ดี ในจังหวัดปัตตานี แม้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไม่ได้ให้เสรีภาพ
ทางการเมืองมากนัก แต่ก็ให้มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบกับนักศึกษาที่เป็น
กิจกรรมของ มอ. ปัตตานี ค่อนข้างเข้มแข็งทำให้ความตื่นตัวทางการเมืองและบทบาทของนักศึกษา มอ.
ปัตตานี มีความเด่นชัดกว่านักศึกษาที่อื่นๆ
นักศึกษาซึ่งเป็นนักกิจกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้อาจแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่มที่ทำงาน
กับภาครัฐโดยรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐเช่น กอ.รมน. มักไม่แสดงออกทางการเมือง รูปแบบกิจกรรม
ได้แก่ ค่ายเยาวชน งานจิตอาสา กลุ่มที่สอง คือนักศึกษาที่ฝักใฝ่ในประชาธิปไตย เนื่องมาจากการเรียนรู้วิถี
ประชาธิป ไตยและได้ร ับ การเชื่อมโยงโครงข่ายกับนักกิจกรรมอื่นๆ ในขบวนการเคลื่อนไหวในแนวทาง
ประชาธิปไตย โดยที่นักศึกษากลุ่มนี้ไม่ได้รับอิทธิพลทางความคิดแบบชาตินิยมมลายู และกลุ่มสุดท้ายได้แก่
นักศึกษาในแนวทางชาตินิยมมลายูซึ่งต้องการวิถีประชาธิปไตย เช่น เครือข่ายของกลุ่ม PerMAS
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พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแต่ละกลุ่มการเคลื่อนไหวมีแกนนำและฐานสมาชิกที่แตกต่างกัน ประชาชนปลด
แอกปัตตานี มีแกนนำและสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มอ. ปัตตานี ยะลาปลดแอก แกนนำคือนักศึกษาราช
ภัฎยะลาและวิทยาลัยเทคนิคยะลา นราธิวาสปลดแอก แกนนำมีทั้งนักศึกษาที่จบไปแล้วซึ่งเป็นอดีตสมาชิก
กลุ่ม PerMAS และนักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้ามาร่วมบ้าง
แต่จำนวนน้อยมาก เนื่องจากบรรยากาศการควบคุมอย่างเข้มข้นภายในมหาวิทยาลัย
เยาวชนคนรุ่นใหม่ของพื้นที่ชายแดนใต้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในการศึกษาในระบบโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยมีความรู้สึกเข้มข้นของการเป็นมลายู มีสำนึกชาตินิยมมลายู และผดุงตัวตนอัตลักษณ์ของ
ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู และวัฒนธรรมมลายูอย่างเข้มข้น และความเป็นอัตลักษณ์มลายูนี้มีพลังทาง
การเมืองมากกว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตย คนเหล่านี้คือรอบนอกของการเคลื่อนไหว และระดับของการ
เรียกร้องคืออยู่ที่การไม่เอารัฐบาลทหาร รัฐบาลเผด็จการ แต่ไม่ได้ร่วมกับข้อเรียกร้องอื่นๆ ของการเคลื่อนไหว
ระดับประเทศ เช่น แก้รัฐธรรมนูญ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการที่
1. ในการชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในพื้นที่ชายแดนใต้ขนาดใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นที่
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ อาคารกิจกรรม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวนประมาณเกือบพันคน ในการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงอัต
ลักษณ์มลายู ณ มัสยิดกรือเซะ ซึ่งมีเยาวชนแต่งชุดมลายูมาในช่วงเทศกาลฮารีรายอ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
หนึ่งเดือนถัดมาจากการจัดการชุมนุมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การเคลื่อนไหวนี้มี
เยาวชนจำนวนหลายร้อยคนที่เข้าร่วมและส่ วนใหญ่ได้แสดงออกทางการเมืองโดยการชูสามนิ้ว มีการอภิปราย
ทางการเมืองซึ่งประเด็นหลักคือการขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา แต่ในการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงอัต
ลักษณ์มลายูครั้งล่าสุดที่หาดวาสุกรี อ สายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีเยาวชนชายเข้า
ร่วมหลายพันคน และในการพูดอภิปรายรวมไปถึงปฏิญาณตนของผู้เข้าร่วม เน้นเรื่องอัตลักษณ์มลายู ไม่มีการ
แตะประเด็นการเมืองไทยโดยตรงแต่อย่างใด
2. เยาวชนนอกระบบการศึกษาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายแดนใต้มีจำนวนมาก จำนวน
หนึ่งเป็นเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างสิ้นเชิง ประกอบอาชีพเล็กน้อยหรือไม่มีแหล่งรายได้ที่ชัดเจน อีก
กลุ่มหนึ่งคือ เยาวชนในระบบการศึกษาด้านศาสนาอิสลาม กลุ่มนี้เป็นศิษย์ของผู้นำศาสนาซึ่ งมักจะได้รับคำ
สอน คำเตือน และคำห้ามปราม ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับการเมืองไทย หรือการเมืองในระบบโดยมองว่าเป็นความ
สกปรก เสียหาย หรืออันตรายมากกว่าจะเป็นผลดี เยาวชนจำนวนหนึ่งในกลุ่มนี้เป็นแกนนำเยาวชนระดับ
หมู่บ้าน เรียกว่า เปอมูดอ (เยาวชนชาย) เปอมูดี (เยาวชนหญิง) เน้นทำงานช่วยเหลือชุมชนตนเอง เช่น หาเงิน
บริจาคช่วยเหลือเด้กกำพร้าในชุมชน สอนอัลกุรอ่านแก่เด็กๆ รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เยาวชน
กลุ่มนี้ไม่ได้เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านมามากนักแต่เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อ
แสดงอัตลักษณ์มลายูครั้งล่าสุดที่หาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี อย่างไรก็ดี พื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มของ
ความเปลี่ยนแปลงและขยับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตย รวมไปถึงสำนึกตื่นตัวทางการเมืองและยอมรับใน
วิถีประชาธิปไตยยิ่งขึ้นกว่าเดิม อันเป็นผลมาจากสำนึกความตื่นตัวทางการเมืองและการเคลื่ อนไหวในทั้ง
ประเทศ
ดังกรณีกลุ่มเปอมู ในอดีตก่อนปี 2563 กลุ่มเปอมูดอ ส่วนใหญ่มักไม่แสดงบทบาททางการเมืองในที่
สาธารณะ มักจะคุยในวงของกลุ่มตนเองเท่านั้นเพราะมองว่าอาจนำมาซึ่งอันตรายจากอำนาจรัฐ อย่างไรก็
ตาม เกิดการเคลื่อนไหวของเยาวชนเปอมูดอบางส่วนที่เชื่อมโยงประเด็นการเมืองเข้ากับความเป็นอัตลักษณ์
มลายู เช่นกิจกรรมวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ มัสยิดกรือเซะ โดยมีการแต่งชุดรายอและร่วมกันชูสามนิ้วไล่
ประยุทธ์ ซึ่งในปีก่อนๆหน้านี้เยาวชนกลุ่มนี้เพียงแค่แต่งชุดรายอถ่ายรูปที่มัสยิดกรือเซะแต่ไม่ได้สื่อสารหรือ
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แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่อย่างใด การแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มนี้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองภาคประชาชนและภาคเยาวชนที่สำคัญของพื้นที่ อย่างไรก็ดี เปอมูดอที่จัดกิจกรรมนี้เป็นกลุ่มที่
สนใจทางการเมือง ยังมีเปอมูดออีกจำนวนมากที่ไม่สนใจทางการเมือง และผู้จัดกิจกรรมนี้นอกจากเปอมูดอ
แล้วก็มีทั้งเยาวชนกลุ่มอื่นๆร่วมด้วย มีข้อพึงพิจารณาว่า ในบางกิจกรรมทางการเมือง สมาชิกเปอมูดอส่วน
ใหญ่ไม่ยินดีในรูปแบบของการเคลื่อนไหวแม้ว่าจะเป็นเปอมูดอที่สนใจทางการเมือง เช่น กิจกรรมคาร์ม็อบ
เนื่องจากมีการปรากฏตัวของกลุ่ม LGBTs อย่างชัดเจน และมีวัยรุ่นหญิงนั่งซ้อนท้ายวัยรุ่นชาย สมาชิกเปอมูดอ
ส่วนใหญ่มองว่าเป็นความพฤติกรรมที่เสียหาย ผิดหลักการศาสนา นำไปสู่ข้อถกเถียงภายในว่าหากมีกิจกรรม
เช่นนี้อีกมีความสมควรเพียงไรในการเข้าร่วม
ขณะเดียวกันเกิดความสนใจและตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยนักศึกษา
และนักเรียนอยู่ในการเรียนและโลกของการสื่อสารที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก คนกลุ่มนี้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองและข่าวคราวตามกระแสความนิยมของคนทั้งประเทศ ในขณะที่เยาวชนนอกระบบอาจรับรู้ข้อมูลที่
เป็นกระแสความนิยมในโลกของภาษษไทยอยู่บ้างแต่ค่อนข้า งจำกัดและมักจะอยู่ในหมวดความบันเทิง ไม่ใช่
การเมือง อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2563 ความสนใจและตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนนอกระบบมีสูงมาก
ขึ้น รับสื่อประเด็นการเมืองปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษามลายู รวมถึงมีการคุยข่าวสารการเมืองในกลุ่มมาก
ขึ้นกว่าเดิมจากปกติจะมีข้อห้ามของเยาวชนเปอมูดอในหลายที่ไม่ให้คุยการเมืองในหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งกัน นอกจากนี้ ปัญหาของพื้นที่ เช่น การขยายผังเมืองสีม่วงเพิ่มพื้นที่เขตอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปัตตานีก็ทำให้เยาวชนที่ไม่เคยสนใจการเมืองในระบบเปลี่ยนแปลงทัศนคติและหันมาติดตามการเมืองไทย
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เปอมูดอ)
นอกจากนี้ มีกรณี PerMAS ซึง่ เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรสมาชิก ก่อตั้งเป็นสหพันธ์
นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี มีที่ประชุมร่วมกันที่เรียกว่าที่ประชุมสมัชชา เคยมีจำนวนองค์กร
สมาชิกที่สูงสุดกว่า 40 องค์กร ปัจจุบันมี 20 กว่าองค์กร ตัวแทนจากองค์กรสมาชิกเข้าร่วมเป็นกรรมการ
PerMAS และได้มีอำนาจเลือกประธานและร่วมตัดสินใจในแผนงาน กิจกรรม และการวางบทบาทท่าทีต่างๆ
ทางการเมืองของกลุ่ม
“ปัญหาชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ไม่ใช่ปัญหาความมั่นคง แต่เป็นปัญหาทางการเมือง เงินหนึ่งหมื่น
ล้านจากภาษีพวกท่าน ถูกเทไปที่นั่นทุกปี ทุกปี ทุกปี และมีคนตายทุกปี” และการเล่าถึงชีวิตที่ไม่มั่นคง
ปลอดภัยของตนเองภายใต้อำนาจรัฐในคำปราศรัยของซุลกิฟลี ลาเต๊ะ ประธานกลุ่มPerMAS ในเวทีประชาชน
ปลดแอก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่กรุงเทพฯโดยมีฉากหลังเป็นป้าย Self Determination อาจนับได้ว่า
เป็นหมุดหมายสำคัญต่อการเมืองชายแดนใต้ ในแง่ที่ว่า ปัญหาของความมั่นคงและการเมืองชายแดนใต้ได้
เชื่อมโยงกับปัญหาการเมืองไทยระดับประเทศ จากการสัมภาษณ์ซุลกิฟลีรับว่า มุมมองของPerMASรุ่นเก่า
และรุ่นปัจจุบันมีความแตกต่างกัน ในขณะที่ในอดีต นักกิจกรรมของกลุ่มมองว่า การเมืองสยามเป็นเรื่องของ
สยาม และมุ่งเน้นมองปัญหาปาตานีแบบแยกส่วนไม่ได้เชื่อมโยงกับการเมืองส่วนกลางหรือระดับประเทศแต่
สมาชิก PerMAS รุ่นปัจจุบันเห็นความสำคัญของการเมืองไทยในระดับประเทศและมองว่า หากประเทศไทยยัง
มีการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยปัญหาของปาตานีหรือสามจังหวัดชายแดนใต้ไม่มีทางจะได้รับการแก้ไข
ทั้งนี้ การยุบกลุ่ม PerMAS ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้รับคำชี้แจงว่าเป็นไปตามพลวัตทางการเมืองและ
องค์กรที่มีรูปแบบการจัดกระบวนองค์กรแบบ PerMAS ไม่ได้สอดคล้องกับบรรยากาศและพลวัตทางการเมือง
ในพื้นที่อีกต่อไป ซุลกิฟลีให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการเคลื่อนไหวในประเด็นการเมืองของพื้นที่โดยเฉพาะ
ประเด็นสำคัญอย่าง Self Determination ไม่ได้เป็นประเด็นอันตรายอีกต่อไป โดยเขากล่าวว่า “นศ.เป็น
ปัจเจกชน พวกเขาแอคทีฟ สามารถแสดงพลังได้ตลอดเวลา...และไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหน พวกเขาสามารถ
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เคลื่อนไหวได้” ทั้งนี้ นอกจากพลวัตทางการเมืองของคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนไปเนื่องจากพลังของการเคลื่อนไหว
เป็นพลังของปัจเจกบุคคลซึ่งไม่ได้ต้องการการจัดตั้งหรือขับเคลื่อนด้วยรูปแบบองค์กรอีก ต่อไปแล้ว การเคลื่อน
เป็นขบวนการเดียวกันของเยาวชนทั้งประเทศและการร้อยโยงปัญหาของชายแดนใต้เข้าเป็นวาระร่วมทาง
การเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวได้ทำให้กลุ่มองค์กรที่มีลักษณะมุ่งเน้นปัญหาเชิงพื้นที่เป็นหลักอย่างPerMAS
ตัดสินใจยุติบทบาทขององค์กรลง
การประสานเชื่อมโยงของเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยในภาคใต้และชายแดนใต้สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ
คือ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค ภาคใต้มีการร้อยโยงกันภายใต้ชื่อกลุ่มเด็กเปรต (คำว่า
เปรต เป็นคำด่าในภาษาใต้) ในเวิร์คช็อปของเยาวชนนักกิจกรรมครั้งหนึ่งที่พัทลุงซึ่งมีแกนนำกลุ่มเ ยาวชน
เคลื่อนไหวทั้งนักเรียนและนักศึกษาในภาคใต้หลายจังหวัด อาทิ พัทลุง นครศรีธรรมราช หาดใหญ่(จังหวัด
สงขลา) ภูเก็ต กระบี่ รวมจำนวน 50 คน ความเป็นกลุ่มเด็กเปรตนี้มีการเข้าร่วมระดับกลุ่ม เช่น กลุ่มกระบี่ไม่
ทน และระดับปัจเจกบุคคล เช่น สมาชิกบางคนของกลุ่มนครเสรี เพื่อประชาธิปไตย ชวนตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวใน
ภาคใต้ขึ้น เมื่อส่วนกลางใช้คำว่านักเรียนเลว พวกเขาจึงเลือกสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเอง คือ การเป็นเด็ก
เปรต “เราเป็นเด็กใต้เราก็ต้องใช้คำว่าเด็กเปรต เด็กเปรต มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PRED มาจาก People's
Revolution for Equality and Democracy” (สัมภาษณ์กลุ่มเด็กเปรต)
ภายหลังจากการก่อเกิดเป็นเครือข่ายกลุ่มเด็กเปรต เยาวชนกลุ่มนี้ได้มีรวมตัวพบปะตามประสาวัยรุ่น
ยุคใหม่กัน สม่ำเสมอ นอกเหนือจากการคุยการเมืองพวกเขายังแชร์เรื่องราวความสนใจ ความบันเทิงที่
คล้ายคลึงกัน ตลอดปี พ.ศ. 2563 ถึงกลางปี พ.ศ. 2564 พวกเขาและเธอเจอกันสม่ำเสมอทุกเดือนโดยมากเป็น
การสังสรรค์กันที่หาดใหญ่ กระทั่งสถานการณ์โควิดที่เลวร้ายทำให้การพบปะแบบเจอตัวกันหายไปตั้งแต่หลัง
กลางปี พ.ศ. 2564
ส่วนการประสานเชื่อมโยงระดับประเทศมี 3 เส้นทาง เส้นทางแรก ได้แก่ กลุ่มคณะราษฎร เกิดจาก
การที่กลุ่มเยาวชนในจังหวัดต่างๆ ได้มีการรวมตัวและเคลื่อนไหวคุยความคิดทางการเมือง จัดกิจกรรมทางการ
เมืองของตนเองต่อมาได้มีการทำความรู้จักและเชื่อมโยงกันจนกลายเป็น คณะราษฎรใต้ ซึ่งคณะราษฎรใต้มี
การรวมตัวในระยะเวลาใกล้เคียงกับคณะราษฎรที่ส่วนกลาง มีการเชื่อมต่อกับคณะราษฎรที่ส่วนกลางและ
คณะราษฎรภาคอื่นๆ ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งในคณะราษฎรใต้ให้ความเห็นเรื่องสถานะของกลุ่มต่อคำถามว่า
นับเป็นปีกของคณะราษฎรที่ส่วนกลางได้หรือไม่ว่า “ความเห็นผมคิดว่า ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นปีกของราษฎรกลาง
ได้รึเปล่า เพราะการเกิดขึ้นของกลุ่มต่างๆ ก็มาพร้อมๆ กัน แต่มาถูกรวม ถูกคุยให้เคลื่อนเป็นขบวนเดียวกันที
หลังครับ”(สัมภาษณ์สมาชิกคณะราษฎรใต้)
คณะราษฎรในไทยมีหลายกลุ่ม ถ้ากลุ่มภาคมีประมาณ 50 กว่าคน ระดับประเทศมีประมาณ 100
กว่าคน จังหวัดละ 1-2 คนที่อยู่ในระดับประเทศ รูปแบบเป็นประชาธิปไตยแบบส่งตัวแทนไป แต่ก็ไม่ได้มี
อภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นๆ ถ้าคนนั้นไม่เคลื่อนไหวก็สามารถเอาออกแล้วหาคนใหม่มาแทน ซึ่งการประชุมและ
คัดเลือกเหล่านั้นมาจากการคุยผ่านแอพพลิเคชันเทเลแกรมทั้งสิ้น คณะราษฎรใต้และคณะราษฎรปตานี ไม่ได้
เป็นกลุ่มเป็นทางการ ไม่มีสำนักงานหรือโครงสร้างอะไรที่เป็นทางการ ไม่มีตำแหน่ง มีการรับฟั งความคิดเห็น
ของทุกคนและร่วมกันตัดสินใจ “โครงสร้างจะเกิดจากการทำงานจ็อบบายจ็อบ ไม่มีการกำหนดตำแหน่ง
ตายตัว บางคนในงานนี้เป็นหัวหน้าจัดงาน พองานถัดไปอาจจะเป็นแค่คนสนับสนุนงานก็ได้” (สัมภาษณ์
สมาชิกคณะราษฎรจังหวัดปัตตานี)
บทบาทของการเป็นคณะราษฎรใต้มีชัดในช่วงของการเตรียมจัดการชุมนุม 30 พฤศจิกายน 2563 ที่
หอนาฬิกาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างไรก็ตาม ภายหลังบทบาทของการจัดกิจกรรมทางการเมืองเป็นกลุ่ม
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เอกเทศต่ า งๆ ในจั ง หวั ด ของตนเองมากกว่ า และจากนั ้ น บทบาทของคระราษฎรใต้ แ ละการร้ อ ยโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มก็ได้เลือนลางลงไปกระทั่งปัจจุบัน
เส้นทางที่สองคือสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2561 นักศึกษาจากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , ท่า
พระจั น ทร์ และลำปาง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ขึ้น โดยมีการประกาศ
เจตนารมณ์ว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวผลักดันสังคมไทยให้พ้นจากความสิ้นหวังและสร้างสรรค์
อนาคตของสังคม มองว่าสังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาร้ายแรงและเรื้อรัง 3 ประการ คือ 1.ความไม่เป็น
ประชาธิปไตย 2.ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 3.ความไม่เท่าเทียมทางสังคม ทั้งนี้ ภายหลัง สนท.คือผู้
เคลื่อนไหวหลักในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่ศูนย์กลางของประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
เป็นองค์กรหลักที่ช่วยผันจัดการทรัพยากรรวมถึงการระดมทุนสำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั่วประเทศ
ในกลุ่มเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง นักกิจกรรมนักศึกษาที่ร้อยโยงกับ สนท.โดยตรงมีส ามรุ่น รุ่นแรกเป็น
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่สอง และสามเป็นนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การร้อยโยงในรุ่นที่สองและสาม โดยเฉพาะรุ่น
สอง คือ ฟาห์เรน นิยมเดชา มีความสำคัญมาก เนื่องจากปีพ.ศ. 2562-2563 เป็นช่วงที่มีกิจกรรมทางการเมือง
มากที่สุดทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ เขาเป้นคนที่เสนอให้ที่ประชุม สนท.รับวาระประเด็นชายแดนใต้เข้าสู่
เวทีปราศรัยในการชุมนุมระดับประเทศและเป็นคนที่เชื่อมความสัมพันธ์ สนท.กับกลุ่ม PerMAS ฟาห์เรน
นิยมเดชา ต่อติดกับส่วนกลางตั้งแต่ต้นและโดยเฉพาะปลายปี พ.ศ.2561 อันเป็นช่วงเวลาของการเรียนที่
ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ร ั ง สิ ต ในโปรแกรมแลกเปลี ่ ย นคณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ละ
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ส ง ข ล า น ค ร ิ น ท ร ์ โ ป ร แ ก ร ม ด ั ง ก ล ่ า ว น ี ้ ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ น ั ก ศ ึ ก ษ า ค ณ ะ ร ั ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานีจ ำนวนหนึ่ ง ได้ ม ีป ระสบการณ์ ท างการเมือ งและสร้าง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักกิจกรรม สนท.รวมถึงเครือข่ายนักวิชาการ นักการเมือง ที่ร่วมขบวนการเคลื่อนไหว
เพื่อประชาธิปไตยระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากรุ่นสามของการร้อยโยง คือ ซูไฮมีน ลือแบซา
การร้อยโยงต่อไปยังรุ่นสี่ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้น ขบวนการนักกิจกรรมนักศึกษาในส่วนนี้ยังภูมิภาคจึงขาด
ตอน
เส้นทางที่สามคือการเชื่อมโยงกับพรรคอนาคตใหม่ แบ่งออกเป็นสองช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการเลือกตั้ง
และช่วงภายหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง การสร้างมวลชนทั่วประเทศของพรรค
อนาคตใหม่ในกลุ่มเยาวชนมีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองในกลุ่มเยาวชนเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากความ
สนใจที่มาจากสื่อที่หลากหลายในโลกออนไลน์ การทำงานพื้นที่ของพรรคอนาคตใหม่ในรูปแบบของการสร้าง
กลุ่มนิวเจน (New Gen) ก็มีความสำคัญ ในพื้นที่ภาคใต้ รูป แบบมีหลากหลายและค่อนข้างกึ่งวิชาการ อาทิ
เสวนาในประเด็นต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอก การนัดหมายพบปะคุยร้านน้ำชาในประเด็นสังคม
การเมือง เช่น การศึกษา กลุ่มนิวเจน (New Gen) คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ช่วยระดมคะแนนเสี ยง
สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ การสร้างกลุ่มนิวเจนอยู่บนฐานของคุณค่าประชาธิปไตย ถกเถียงถึงปัญหาเชิง
โครงสร้าง เช่น ความเหลื่อมล้ำ สัดส่วนและที่มาของ สว. ปัญหาต่างๆในระบบการศึกษา ซึ่งอยู่ในความสนใจ
ของเยาวชนคนรุ่นใหม่อยู่แล้วแต่ขบวนการขับเคลื่อนของนิวเจนทำให้พวกเขารวมตัวกันได้เป็นกลุ่มก้อน มีพลัง
มากขึ้น ต่อมาเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ กลุ่มนิวเจนสลายตัว บางคนยังมีความสัมพันธ์ในฐานะผู้สนับสนุน
พรรคอยู่บ้างแต่มีระยะห่างออกไป แต่ส่วนใหญ่แล้วกลายเป็นมวลชนอิสระที่ไม่ได้เป็นฐานมวลชนให้กับพรรค
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ก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าแต่อย่างใด การทำงานของพรรคอนาคตใหม่ในช่วงก่อนเลือกตั้งทำให้นักกิจกรรม
เยาวชนภาคใต้ห ลายคนได้ป ระสานงานกั บส่ว นกลาง ได้ใกล้ช ิดกับนัก การเมื องพรรคนี้รวมไปถึ ง กลุ่ ม
นักวิชาการในแนวทางประชาธิปไตยที่ส่วนกลางด้วย
ผู้ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ภาคใต้เองถือว่าได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร้อยโยงเยาวชนภาคใต้
ตอนบนและตอนล่าง โดยที่เธอมีแนวคิดว่า “ก็แค่ทำให้เขารู้จักกันเนอะ แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มารวมแล้ว
เหลือองค์กรเดียว...ให้เป็นเครือข่ายกัน ไม่ใช่องค์กรเดียว” (ผู้ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ภาคใต้)
ภายหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนต่างๆ เป็นไปโดยอิสระ
ไม่ได้รับแนวคิดหรือการกำหนดงานจากพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้า ไม่มีการสนับสนุนโดยตรงจากพรรค
อนาคตใหม่หรือก้าวไกล แต่ในเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้ประสานงานพรรคหรือคนของพรรค ความช่วยเหลือจึง
มีลักษณะของความเป็นส่วนตัวผสมกับความเป็นองค์กร กล่าวคือ เยาวชนมักจะขอยืมเครื่องเสียง อุปกรณ์
จากตัวแทนพรรค ผู้ประสานงานพรรคเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางการเมืองและบางครั้งก็ขอรับการบริจาค
เล็กๆ น้อยๆ ตัวแทนพรรคบางคนก็ใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือกิจ กรรมเยาวชนในงบประมาณประมาณสองพัน
บาทต่อครั้ง
อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนเพื่อเรียกร้องและขับเคลื่อนประชาธิปไตยในภาคใต้และ
ชายแดนใต้ไม่ได้เป็นผลมาจากการร้อยโยงเสมอไป การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มเอกเทศ ภายใต้นาม
“ปลดแอก” หรือ “ ไม่ทน” มีลักษณะเป็นไปโดยธรรมชาติ ที่ไม่ได้มาจากการร้อยโยงความสัมพันธ์แต่เป็นการ
ร้อยโยงกันผ่านความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ทางเมืองที่คล้ายคลึงกัน
นอกจากกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาและมีวัตถุประสงค์เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยโดยตรงแล้ว พื้นที่
ชายแดนใต้ยังมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากภาคใต้ตอนบนในแง่ที่ว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
เยาวชนและนักศึกษามาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง สมาชิกกลุ่มเหล่านี้ได้เข้ามาร่ว มในกิจกรรมเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในระดับปัจเจกบุคคล และบางกลุ่มก็ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมในฐานะองค์กร โดยสามารถ
จำแนกกลุ่มเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ได้
ดังนี้
1. กลุ่มสื่อของนักศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตย มีเป้าหมายสื่อสารเน้นความเป็นประชาธิปไตยที่
ยึดโยงกับคนในพื้นที่ชายแดนใต้ (สัมภาษณ์ผู้ทำสื่อ Free voice) โดยแต่กลุ่มมีฐานตั้งมั่นในแต่ละจังหวัด
ดังนี้
1.1 Free voice
จังหวัดปัตตานี
1.2 Student voice จังหวัดยะลา
1.3 Media view
อ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.4 Activists
อ เมือง จังหวัดสงขลา
1.5 Merpati Puteh (ภาษามลายู แปลว่า พิราบขาว) จังหวัดนราธิวาส
2. กลุ่มสื่อของเยาวชนที่สื่อสารประเด็นต่างๆ ของพื้นที่ชายแดนใต้ ได้แก่ wartani, the secret
สมาชิกกลุ่มเหล่านี้เป็นเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ที่จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีแล้ว สื่อเหล่านี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ขบั เคลื่อนเรื่องประชาธิปไตยโดยตรง แต่ก็ได้มีการถ่ายทอดการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย
และเสียงของผู้เคลื่อนไหวในบางกิจกรรม เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเด่นในการชูอัตลักษณ์มุสลิมมลายูในพื้นที่
3.กลุ่มกิจ กรรมของนักศึกษาและเยาวชนอื่นๆ ที่มีเป้าหมายและวาระประเด็นของตนเอง อาทิ
Patani Resources (กลุ่มศึกษาชุมชนและทรัพยากรปาตานี) กลุ่มเปอมูดอ (ภาษามลายู แปลว่า เยาวชนคน
หนุ่ม) กลุ่ม IRIS และ PERMAS เป็นต้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในระดับจังหวัดนั้นองค์กร
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อย่าง Patani Resources และ กลุ่มเปอมูดอ จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวในนามกลุ่มแต่อย่างใด ส่วนใหญ่เป็น
การมีส่วนร่วมในระดับปัจเจกบุคคล
3.4 การเคลื่อนไหวแบบจรยุทธ์
หลังการสลายการชุมนุม คณะราษฎรตอนรุ่งสางวันที่ 15 ตุลาคม 2563 รวมถึงการจับกุมแกนนำ
ในช่วงเช้า ต่อมาได้มีการนัดหมายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในตอนเย็นของวันเดียวกัน ภายใต้ชื่อ #15ตุลา
ไปราชประสงค์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 10,000 คน ผู้ชุมนุมมารวมตัวกันบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตะโกน “ปล่อยเพื่อนเรา” พร้อมชูสามนิ้ว และถือป้ายข้อความต่างๆ มีการปราศรัยบนเวทีเรียกร้องให้ปล่อย
ตัวแกนนำที่ถูกจับตัวไป และยืนยันข้อเรียกร้อง 3 ข้อของคณะราษฎร มีการเผชิญหน้ากับตำรวจแล้วถูกสลาย
ในช่วงค่ำ จากนั้นมีการประกาศยุติการชุมนุมและนัดหมายกันอีกครั้งในเย็นวันรุ่งขึ้นที่แยกราชประสงค์ แต่
ก่อนถึงเวลานัดหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมพื้นที่ทางเข้าออก จึงย้ายมาชุมนุม มาบริเวณแยกปทุมวัน
ภายใต้ชื่อ #16ตุลาไปแยกปทุมวัน แทน ผู้ชุมนุมได้มารวมตัวกันบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง
ยืนยันในข้อเรียกร้องของคณะราษฎรและการปล่อยตัวแกนนำ การชุมนุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้รถฉีดน้ำ
แรงดันสูงผสมสารเคมีฉีดใส่ผู้ชุมนุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน หลายคนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล นำไปสู่
การปรับเปลี่ยนการจัดรูปองค์กรและแนวทางการชุมนุมเคลื่อนไหวในเวลาต่อมา
3.4.1 ทุกคนคือแกนนำ
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 “คณะราษฎร” ได้ออกแถลงการณ์ประณามการสลายการชุมนุมค่ำวันที่ 16
ตุลาคม 2563 พร้อมกับยืนยันจะจัดการชุมนุมในเย็นวันเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น “ราษฎร” ภายใต้
แนวคิดที่ว่าประชาชนทุกคนคือแกนนำ ดังที่ว่า “จากนี้ไปจะไม่มีคณะราษฎร จะมีเพียงแต่ราษฎรเท่านั้น ขอ
ย้ำในจุดยืนว่าทุกคนคือแกนนำ และขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่พร้อม ออกมารวมตัวกันอีกครั้งในวันนี้ เวลา
16.00 น.”
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การนัดชุมนุมในแถลงการณ์ร ะบุแต่เพียงเวลา แต่ไม่ได้ระบุส ถานที่ จนกระทั่งใกล้ถึงเวลา จึงมี
ประกาศนัดหมายการชุมนุมตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ ในลักษณะ “ดาวกระจาย” อาทิ ห้าแยกลาดพร้าว วง
เวียนใหญ่ และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การชุมนุมไม่มแี กนนำ ไม่มีเวทีปราศรัย โดยผู้ชุมนุมบอกว่า ทุกคนคือแกน
นำ “ใครมีของอะไรเด็ด เอามาปล่อย มีไมค์มีลำโพง อยากปราศรัยเรียกร้องอะไร เอาไมค์ ลำโพงมาเอง” มี
การระดมสิ่งของ หมวกกันน็อค เสื้อกันฝน แว่นตารัดศีรษะป้องกันสารเคมี รวมทั้งอาหาร น้ำ นำเข้ามาแจกใน
ที่ชุมนุม การชุมนุมแบบ “ดาวกระจายไร้แกนนำ” โดยกลุ่ม ราษฎร เช่นนี้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือน
ตุลาคม 256345 หลายครั้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดชุมนุมก่อนเวลานัดหมายไม่นาน แต่มวลชนยังคงเข้าร่วม
จำนวนมาก46
45

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมในภูมิภาคด้วย เช่น กลุ่ม NU-Movement มหาวิทยาลัยนเรศวร เหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2563 ทาให้กลุ่มผู้ชุมนุมถูกจับในเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กลุ่มจึงได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุม
เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน มิให้มีการคุกคามประชาชน เพื่อนาพามาซึ่งประชาธิปไตย และหลังจากที่มี
การสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน ้าผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคนในสังคมจ านวนมาก จนนิสิตใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรนัดกันมาแสดงความไม่พอใจที่ลานสมเด็จฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ขณะที่ต่อมาวันที่ 18 ตุลาคม
2563 กลุ่มได้จัดกิจกรรม“ขี่ช้างไล่ลุง” ที่ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือ ว่าเป็นการชุมนุมที่มีจานวนผู้เข้าร่วม
เยอะที่สุดของกลุ่ม ทั้งนิสิตและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงจุดยืนนาอาหาร เครื่องดื่ม
และขนมมาแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมีนักข่าวจากหลายสานักเข้ามาทาข่าวในวันนั้นด้วย
46
สื่อมวลชนเสนอข่าวรูปแบบการเคลื่อนไหวและการแต่งกายของผู้ชุมนุมเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับการชุมนุมประท้วงที่
ฮ่องกง และนาคู่มือแนะนาวิธีปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในที่ชุมนุม อุปกรณ์พกพา และการแต่งกายเพื่อกันอันตรายจากการถูกสลายการ
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นอกจากนี้ ราษฎรได้จัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ในช่วงปลายปี ที่สำคัญได้แก่ การเดินขบวนไปยื่นจด
หมายถึงกษัตริย์วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 บริเวณสนามหลวง การชุมนุมบริเวณรัฐสภาเรียกร้องให้มีการผ่าน
รัฐธรรมนูญที่เสนอโดยภาคประชาชนในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 การจัดเสวนาหัวข้อการปฏิ รูปสถาบัน
กษัตริย์และการยกเลิกมาตรา 112 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ก่อนจะทิ้งช่วงไป
และจัดการชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำ
และยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยมีการเดินขบวนไปยังพระบรมมหาราชวัง และมีการปะทะกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถูกสลายในที่สุด ก่อนที่จะมีการตั้งกลุ่มอีกกลุ่มตามมาที่ยึดหลัก “ไร้แกนนำ” เหมือนกัน
แต่มีข้อเรียกร้องเฉพาะที่ต่างออกไป
วั น ที ่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 เพจเยาวชนปลดแอกได้ เ ปิ ด ตั ว กลุ ่ ม REDEM ย่ อ มาจาก Restart
Democracy เน้น การจัดรูป องค์กรแบบไร้แกนนำ การเคลื่อนไหวแบบมวลชนมีส่วนร่วม พร้อมกับ มี ข้อ
เรียกร้อง 3 ข้อ ดังนี้
“หากเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นในต่อสู้เพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย เพื่อคนเท่ากัน การเริ่มต้นด้วยการทำ
ให้มวลชนสามารถตัดสินใจได้ว่า การต่อสู้ของมวลชนจะเป็นไปในลักษณะใด จึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้
มวลชนสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ โดยไม่ต้องรอการมีแกนนำ หรือคณะใดคณะหนึ่ง แต่มวลชนทุกคนเสมอภาค
กัน เป็นมวลชนอย่างเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีแกนนำ ไม่มีการ์ด ไม่มี STAFF ไม่มีรถเวทีที่จะรวมศูนย์ความ
สนใจ มีเพียง ‘มวลชน’ ที่จะดูแลกันและกัน สามารถร่วมกันลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ด้วยการร่วมกันตัดสินใจ […]
เราจึงขอประกาศจัดตั้งการเคลื่อนไหวที่มวลชนร่วมกันเป็นเจ้าของในชื่อ ‘REDEM – ประชาชนสร้าง
ตัว’ ซึ่ง REDEM ในที่นี้ย่อมาจาก RESTART DEMOCRACY สร้างประชาธิปไตยให้เกิดใหม่อี กครั้งไปด้วยกัน
โดยเยาวชนปลดแอกจะทำหน้าที่เป็นหนึ่งในหลากหลายกลุ่มที่เห็นพ้องต้องกันในการเคลื่อนไหวที่มวลชน
สามารถร่วมตัดสินใจ […]
และเราจึงขอประกาศข้อเรียกร้องที่มีฐานคิดแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย […] ดังต่อไปนี้
1. จำกัดอำนาจสถาบันกษัตริย์ […]
2. ปลดแอกประชาธิปไตยขับไล่ทหารออกจากการเมือง […]
3. ลดความเหลื่อมล้ำด้วยรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า […]
โดยพื้นที่ที่จะใช้เพื่อให้มวลชนสามารถตัดสินใจร่ วมกันได้อย่างรวดเร็วคือ GROUP ในแอพพลิเคชั่น
TELEGRAM (เนื่องจากเป็นแอพที่ยากต่อการถูกจัดการโดยรัฐ สามารถไม่ระบุตัวตนในแอพได้)”

ชุมนุม ซึ่งจัดทาขึ้นโดยกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (Democracy Restoration Group – DRG) มาเสนอข่าว ทั้งยังมีการรวบรวม
คำและความหมายที่ใช้กันในกลุ่มผู้ชุมนุม เช่น แกง หมายถึงการแกล้งฝ่ายความมั่นคง หลอกล่อสถานที่นัดหมายการจัดชุมนุม
, แกงเทโพ แกง หมายถึง แกล้ง ส่วนเท หมายถึง ทิ้ง และ โพ หมายถึงโปลิซ หรือตำรวจ CIA หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ได้แก่รถ
ลูกชิ้นทอดและรถขายอาหาร ที่ทราบข่าวการชุมนุมและเข้าถึงพื้นที่ชุมนุมก่อนเป็นกลุ่มแรก มินเนียนตำรวจ ทหาร สวมเสื้อ
เหลืองหัวเกรียน ส่วนแครอทคือพระภิกษุสงฆ์ บร๊อคโคลี่ ได้แก่ทหาร ทำเป็นสกู๊ปข่าวเผยแพร่ด้วย
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ต่อมาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 REDEM ได้นัดรวมตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเดินเท้าไปยัง
บ้านพักนายกรัฐมนตรีที่ตั้งอยู่ในกรมทหารราบที่ 1 ถนนวิภาวดี ใกล้แยกดินแดง แล้วเกิดการปะทะกับ
เจ้าหน้าที่ และมีการสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ชุมนุม ซึ่งการปะทะกับเจ้าหน้าที่ภายใต้การนำของ REDEM
ครั้งนี้เป็นเหมือนปฐมบทของ “สมรภูมิดินแดง” ในเวลาต่อมา จากนั้นวันที่ 6 มีนาคม REDEM ได้จัดการ
ชุมนุมบริเวณหน้าศาลอาญา เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำและยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 และต่อมาวันที่ 20
มีนาคม ได้จัดการชุมนุมที่สนามหลวง เรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่
และถูกสลายการชุมนุม จากนั้นวันที่ 2 พฤษภาคม REDEM ได้นัดรวมตัวที่อนุสารีย์ชัยสมรภูมิ แล้วเดินขบวน
ไปยังศาลอาญา เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำ โดยมีการปาไข่และมะเขือเทศใส่ป้ายศาล และหลังจากนั้น
REDEM ไม่ได้นัดหรือจัดการชุมนุมอีก แม้ว่าในการชุมนุมที่นัดหรือจัดโดยกลุ่มอื่นในเวลาต่อมาจะมีผู้ชุมนุม
บางส่วนถือธงชื่อกลุ่มก็ตาม
ในการชุมนุม REDEM อาศัย application ชื่อ Telegram เป็นช่องทางในการประชุมลงมติกำหนด
สถานที่และรูปแบบการเคลื่อนไหวในกลุ่มสมาชิก รวมถึงใช้เป็นช่องทางกระจายข่าวการเคลื่อนไหวของตำรวจ
ควบคุมฝูงชน จุดหลบภัย ห้องน้ำ และจุดปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการสลายการชุมนุ ม เพราะผู้จัดการชุมนุมเห็น
ว่า application ดังกล่าวปลอดภัยต่อการเข้าถึงข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงมากกว่าการสื่อสารด้วยรูปแบบหรือ
application อื่น
3.4.2 สันติประชา
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หลังการจับกุมแกนนำโดยไม่ให้ประกันตัว ต่อมาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 People Go Network
ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือ “ภาคประชาชน” รวมถึงนักวิชาการ ได้ร่วมกับ
UNME of Anarchy ซึ่งมีไผ่ในฐานะแกนนำกลุ่ม ราษฎร เป็นแกนนำ จัดกิจกรรม เดินทะลุฟ้า จากอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา มายังกรุงเทพฯ ระยะทาง 247.5 กิโลเมตร เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำและผู้
ชุมนุมที่ถูกคุมขัง รวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 มีการถ่ายทอดสด
กิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ค ไลฟ์ ตลอดช่วงการเดินนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ระหว่างทางมีประชาชนเข้าร่วม
เดินอย่างต่อเนื่อง ขบวนเดินมาถึงกรุงเทพฯ วันที่ 7 มีนาคม 2564 มีการอ่านแถลงการณ์แล้วประกาศสิ้นสุด
การจัดกิจกรรม
ต่อมาวันที่ 13 มีนาคม 2564 กลุ่ม UNME of Anarchy ได้ร่วมกับกลุ่มต่างๆ เช่น Free Art ได้จัดตั้ง
หมู่บ้านทะลุฟ้า ขึ้นทีบ่ ริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล เน้นแนวทางสันติวิธี ดังคำประกาศตั้งหมู่บ้านที่ว่า
“ข้อตกลงขบวนทะลุฟ้า
- การเดินไปตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าวันนี้เราจะเดินด้วยแนวทางสงบ ไม่ปะทะ ไม่ยั่วยุ
- ขอแจ้งให้ทุกคนทุกกลุ่มที่มาร่วมขบวน ไม่พกพาอาวุธทุกชนิด ไม่ว่าจะพกติดตัว หรือพกไว้ในรถ
- ข้อตกลงในการปราศรัย เราจะปราศรัยในเชิงหลักการ ข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยไม่ด่าทอหรือ
ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพราะเรากำลังต่อสู้กับโครงสร้างที่กดทับประชาชน”
หมู่บ้านทะลุฟ้าตั้งอยู่บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีข้อเรียกร้องได้แก่ การ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน การยกเลิกกฎหมายความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย และการปล่อย
ตัวนักโทษการเมือง ซึ่งประกาศว่าจะปักหลักชุมนุมไปอย่างไม่มี โดยก่อนหน้านี้กลุ่ม P-Move และภาคีเซฟ
บางกลอยปักหลักชุมนุในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว ต่อมามีการจัดสรรพื้นที่ตั้งเป็นเวทีปราศรัย ครัว ที่พักภิกษุ
สงฆ์ ที่พัก และหน่วยแพทย์ หมู่บ้านทะลุฟ้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งในหมู่บ้าน และการเคลื่อนขบวนทำกิจกรรม
นอกหมู่บ้าน เช่น วันที่ 16 มีนาคม ได้ส่งตัวแทนไปยื่นจดหมายถึงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐและสหภาพยุโรป
ประจำประเทศไทยเพื่อขอให้จับตาการใช้กำลังและบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล วันที่ 17 มีนาคม รวมกันจัด
กิจกรรมเขียนจดหมายถึงนักกิจกรรมในเรือนจำ กลุ่มยังประกาศให้ผู้ประท้วงที่ไม่มีที่พักเข้าพักได้ฟรี
อย่างไรก็ดี ต่อมาวันที่ 28 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเข้าสลาย “หมู่บ้านทะลุ
ฟ้า” ในช่วงเวลา 05.00 น. ขณะที่ ผู้ชุมนุมกำลังนอนหลับพักผ่อน เจ้าหน้าที่เข้ามาปิดล้อมหน้าและหลัง
หมู่บ้าน โดยให้เวลาเก็บของเพียงไม่กี่นาที จับกุมผู้ชุมนุมไป 67 คน ในจำนวนนี้เป็นเยาวชน 6 คน พระสงฆ์ 2
รูป ระหว่างที่ชาวทะลุฟ้า 67 คนถูกคุมตัวที่ตชด.ภาค 1 นักกิจกรรมที่เหลือ ได้ประกาศรวมตัวอีกครั้งในเวลา
15.00 น. บริเวณป้อมจราจร ถนนพระราม 5 ข้างศาลกรมหลวงชุมพรฯ ท่ามกลางการวางกำลังของตำรวจชุด
ควบคุมฝูงชนอย่างหนาแน่น โดยครั้งนี้ตัวแทนไม่แจ้งการชุมนุมตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ เนื่องจากเป็นการชุมนุม
แบบฉับพลัน กิจกรรมเริ่มขึ้นได้ประมาณ 2 ชั่วโมง แกนนำประกาศว่าเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าสลายการชุมนุม
จากนั้นเวลา 18.20 น. ตำรวจได้เข้าสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ที่อยู่บนผ้าใบสีฟ้าทั้งหมด ทั้งหมดนอนรอและ
ชู 3 นิ้วให้ตำรวจมาอุ้มขึ้นรถผู้ต้องขัง เพื่อยืนยันสิทธิในการชุมชนโดยสงบปราศจากอาวุธ และรัฐมีหน้าที่ต้อง
คุ้มครองอำนวยความสะดวก ตำรวจเข้าจับกุมผู้ชุมนุมไปอีก 32 คน โดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 99 คนถูกควบคุม
ตัวไปที่ บก.ตชด. ภาค 1 และกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด เพื่อแจ้ งข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.บ.
โรคติดต่อ พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.ความสะอาด และ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ก่อนได้รับ
การประกันตัวในเวลาต่อมา
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ที่มา: ประชาไท
หลังจาก “หมู่บ้านทะลุฟ้า” ถูกสลาย กลุ่ม UNME of Anarchy ยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น
วันที่ 15 เมษายน 2564 กลุ่มได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและปาสีใส่ภาพคณะรัฐ มนตรีที่บริเวณด้า นหน้า
ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และการจัดกิจกรรม “ยืน หยุด ขัง” วันที่ 20 เมษายน 2564
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที บริเวณเชิ งสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก
และปล่อยตัวแกนนำที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากชื่อ ทะลุฟ้า เป็นที่รู้จักมากขึ้น และอาจสร้างความสับสนได้ การจัดกิจกรรมต่อมา
จึงใช้ชื่อกลุ่ม ทะลุฟ้า แทนแม้ว่ากลุ่มและบุคคลที่จัดจะเป็นกลุ่ม UNME ก็ตาม โดยกิจกรรมแรกที่จัดในชื่อ
กลุ่ม ทะลุฟ้า คือการสาดสีใส่ป้ายที่ทำการพรรคภูมิใจไทยวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อเรียกร้องให้ถอนตัว
จากการร่วมรัฐบาลในฐานะที่รัฐ บาลล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด -19 และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็น
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หลังจากนั้นทะลุฟ้าได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และทำให้มีบทบาทค่อนข้างโดดเด่น เนื่องจากกลุ่ม
หลักที่จัดกิจกรรมในช่วงก่อนหน้าไม่ได้จัดกิจกรรมในช่วงนี้ นอกจากนี้ เดิมทีทะลุฟ้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่ม
อื่น แต่หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลารวดเร็ว ขณะที่มาตรการแก้ปัญหาการระบาดของ
โรคยิ่งซ้ำเติมให้ประชาชนทุกข์ยากมากขึ้น กลุ่มจึงตัดสินใจที่จะเป็นตัวนำในการชุมนุม ดังคำกล่าวของแกนนำ
กลุ่มที่ว่า “เราคิดว่าสถานการณ์มันแย่มาก และรัฐบาลก็ล้มเหลวในการแก้ปัญหา แล้วมันก็เป็นเวลาที่กลุ่มอื่นๆ
ล้าและหยุดพัก มันก็เลยดูเหมือนว่าทะลุฟ้าเป็นหัวหอกของการชุมนุม” (ไดโน, สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2564)
อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ทะลุฟ้าให้ความสำคัญกับการเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกเป็นลำดับแรก ตามด้วย
การร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์พวกเขาไว้ลำดับท้ายสุด เพราะเห็นว่าคนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือประชาชนทั่วไปในต่างจังหวัดยังไม่พร้อมที่จะเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ นอกจากนี้ พวกเขาเห็นว่า
การชุมนุมแบบเดิม เช่น การปราศรัยบนเวที ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป รวมทั้งน่าเบื่ อ พวกเขาจึงคิดค้น
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะต่างๆ ที่ผู้ชุมนุมสามารถมีส่วนร่วมได้ พวกเขากล่าวว่าจะยังจัดกิจกรรมเป้น
ตัวหลักต่อไปขณะที่กลุ่มอื่นยังไม่สามารถจัดการชุมนุมได้ หากกลุ่มหลักฟื้นเมื่อไหร่ “เราจะถอยมาและเล่น
บทบาทสนับสนุน” (ยาใจ, สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2564)
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ทะลุฟ้าจัดกิจกรรมหลากหลายและมีการคลี่คลายมาโดยลำดับ นอกจากการปราศรัยบนเวทีและการ
แสดงดนตรีแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งการแสดงนิทรรศการศิลปะทางการเมือง การแสดง การ
จำหน่ายสินค้าที่ระลึกทะลุฟ้า ซุ้มเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายผลไม้ จัดงานเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ รวมทั้งการเข้า
ไปช่วยเป็นแรงงาน และร่วมเรียกร้องกับประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข
ปัญหาที่กำลังประสบอยู่ เช่น ชุมชนกระเหรี่ยงบางกลอย กลุ่มรักษ์จะนะ รวมไปถึง การเคลื่อนไหวคัดค้านการ
รื้ออาคารเพื่อปรับปรุงให้เอกชนเข้าทำประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสถาบันปรีดี พนมยงค์ ที่กลุ่มเข้าไปปักหลัก
พักค้างที่หน้าสถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นเวลา 9 วัน จนคณะกรรมการมีมติชะลอการรื้อถอนอาคาร และเปิด
เวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ทะลุฟ้ามีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวอื่นๆ ซึ่งไม่เพียงแต่กลุ่มอิสระทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปี
2564 ต่อเนื่องถึงปี 2565 แต่ยังรวมไปถึงองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมัชชาคนจน และขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move ) ด้วย ในวันครบรอบ 1 ปีของการก่อตั้งกลุ่ม ทะลุฟ้า ได้ประกาศยืนยันใน
จุดยืน 4 ข้อเรียกร้อง คือ ปล่อยผู้ถูกคุมขังคดี กฎหมายอาญามาตรา 112 เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ยกเลิ ก
กฎหมายอาญามาตรา 112 และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก
อย่างไรก็ดี กิจกรรมของทะลุฟ้าที่เด่นและมีผลสำคัญต่อแนวทางการชุมนุมต่อมาคือการนัดรวมตัวกั น
ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วเดินไปยังบ้านพักนายกรัฐมนตรีในกรมทหารราบที่ 1 ในวันที่ 11, 13 และ 16
สิงหาคม 2564 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาสามวัน เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ทว่า เมื่อผู้ชุมนุมเคลื่อน
ขบวนมาถึงบริเวณแยกดินแดงได้ถูกขัดขวางโดยตำรวจอารักขาและควบคุมฝูงชน (อคฝ.) ซึ่งมาประจำการอยู่
ภายในกรมดุริยางค์ทหารบกที่อยู่ติดกับกรมทหารราบที่ 1 จากนั้นผู้ชุมนุมใช้หนังสะติ๊ก ประทัดยักษ์ และ
ดอกไม้ไฟ ยิงและขว้างไส่เจ้าหน้าที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยการฉีดน้ำ แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง รวมถึง
การใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าสลายการชุมนุมในตอนท้าย เป็นในลักษณะเดียวกันนี้ทั้งสามวัน และยังผลให้เกิด
กลุ่มเคลื่อนไหวอีกกลุ่มในเวลาต่อมา
3.4.3 เดินหน้าประจัญบาน
การชุมนุมของทะลุฟ้าในช่วงเดือนสิงหาคมข้างต้นก่อให้เกิดการชุมนุมของอี กกลุ่มตามมา กล่าวคือ
หลังจากเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่และเหตุการณ์น่าวิตก ทะลุฟ้าได้ประกาศยุติกิจกรรมและแจ้งให้ผู้ร่วม
ชุมนุมแยกย้ายกันกลับ ทว่าผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งยังคงอยู่ปะทะกับเจ้าหน้าที่จ นกระทั่งดึกหรือเมื่อมีการใช้หน่วย
เคลื่อนที่เร็วสลายการชุมนุม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทะลุฟ้าได้เดินทางกลับหมดแล้ว
อย่างไรก็ดี นอกจากการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าแล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ยังมีการชุมนุมอีก 2
ส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตัวของกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่ มใหม่ ส่วนแรกคือการชุมนุมของเยาวชนปลดแอก
หลังจากไม่ได้จัดการชุมนุมในชื่อกลุ่มเป็น การเฉพาะมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี โดยในวันที่ 7 สิงหาคม
เยาวชนปลดแอกประกาศนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเคลื่อนไปพระบรมมหาราชวัง แต่หลังจากที่
เจ้าหน้าที่ได้วางตู้คอนเทนเนอร์ขวางเส้นทางและตรึงกำลังรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็ย้ายสถานที่ชุมนุมไป
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีเป้าหมายที่บ้านพักนายกรัฐมนตรีเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีแทน
หลังจากมีการประกาศไปบ้านพักนายกฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดการจราจรบริเวณแยกดินแดง วางตู้
คอนเทนเนอร์ กางลวดหนามหีบเพลง ตรึงกำลังรับมือ เมื่อขบวนเคลื่อนไปถึงแยกดินแดงเกิดการปะทะกัน
ระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจควบคุมฝูงชน มีการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุม ส่วนใหญ่อยู่ในวัย
ประมาณ 20-25 ปี ขับขี่จักรยานยนต์เข้าร่วม และจำนวนหนึ่งโบกธงแดงสัญลักษณ์ REDEM จนกระทั่งเวลา
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ประมาณ 17.00 น. ตำรวจสามารถผลักดันผู้ชุมนุมออกจากแยกดินแดงได้สำเร็จ และจากนั้นเยาวชนปลดแอก
ประกาศยุติการชุมนุม
อย่างไรก็ดี บริเวณแยกดินแดงกลุ่มวัยรุ่นขับขี่จักรยายนต์ยังคงตอบโต้ ขว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจ
ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางเป็นระยะ จนกระทั่งเวลา 21.00 น. ซึ่งเป็นเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน
สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดของการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน ผู้ชุมนุมจึง
สลายตัวไป ตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่หน้าแฟลตดินแดงพร้อมประกาศเลยเวลาเคอร์ฟิว ขอให้ผู้ไม่เกี่ยวข้อง
เดินทางกลับ
ส่วนที่สองคือกิจกรรม “Car Mob” โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายสมบัติ บุญงามอนงค์ 47 นัก
กิจกรรมทางสังคมและอดีต “แกนนอนเสื้อแดง” จัดกิจกรรม “Car Mob” เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต ผู้ร่วม
ชุมนุมโดยรถจักรยานยนต์ได้รวมตัวกันบริเวณแยกดินแดนใกล้กรมทหารราบที่ 1 หลังจากที่นายสมบัติได้
ประกาศยุติกิจกรรมแล้ว เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ชุมนุมวัยรุ่นที่ขับขี่จักรยานยนต์ ทำให้ผู้ชุมนุมข้ามฝั่งไปหลบบน
ถนนวิภาวดีขาเข้ามุ่งหน้าดินแดง และขว้างปาสิ่งของต่างๆ ทั้งขวดแก้ว ก้อนหินใส่ฝั่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ถนนฝั่งตรง
ข้าม ก่อนจะเกิดเสียงดังคล้ายวัตถุระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ฉีดแก๊สน้ำตา และยิงกระสุนยางตอบโต้
การปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นถึง เวลา 20.50 น. เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ โดยตั้งแถวหน้า
กระดานเดินหน้าเข้ามายังบริเวณสามแยกดินแดงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมขับรถล่าถอย
ออกไป แต่ยังมีเสียงบีบแตรและเสียงยิงแก๊สน้ำตาดังขึ้นเป็นระยะ เจ้าหน้าที่ประกาศขอให้ทั้งหมดเดินทางกลับ
บ้าน เพราะถึงช่วงเวลาเคอร์ฟิว ก่อนผู้ชุมนุมจะสลายตัวไป กล่าวได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสมรภูมิดินแดง ที่
ยืดเยื้อยาวนานเกือบ 3 เดือนหลังจากนั้น
เช่นเดียวกับในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ซึ่งนายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ แกนนำ “เสื้อ แดง” ได้จัดกิจกรรม
“Car Mob” ผู้ร่วมชุมนุมโดยรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งได้แยกมารวมตัวกันบริเวณแยกดินแดนและปะทะกับ
เจ้าหน้าที่ก่อนที่นายณัฐวุฒิจะประกาศยุติกิจกรรม และแม้ต่อมานายณัฐวุฒิจะเดินทางมานำผู้ชุมนุมกลุ่มนี้
กลับไป แต่ก็ไม่ได้ผล พวกเขายังคงปะทะกับเจ้าหน้าที่ต่อไป
การจัดกิจกรรม “Car Mob” ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มี
ลักษณะคล้ายกัน คือ ผู้ร่วมชุมนุมโดยรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งแยกตัวออกมาปะทะกับเจ้าหน้าที่บริเวณ
แยกดินแดงก่อนแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ จะประกาศยุติกิจกรรม และการปะทะดำเนินต่ อเนื่องไปแม้จะมีการ
ประกาศยุติกิจกรรมแล้ว โดยขบวนเคลื่อนจากแยกราชประสงค์ไปยังบริษัทคิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ ยืนยันสาม
ข้อเรียกร้อง คือ ประยุทธ์ลาออก ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ จุดแรกขบวนรถทั้งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์เคลื่อนไปที่อาคาร "ซิโนไทย ทาวเวอร์" ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นได้เดินทางมายังบริษัท ธรรมนัส กรุ๊ป จำกัด ของ ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ผู้ชุมนุมเดินทางสู่จุดหมายที่ 3 คือบริษัท คิง
เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ มีเสียงดังคล้ายประทัดเกิดขึ้น รวมถึงมีการปะทะคารมกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจนอกเครื่องแบบที่มาคอยดูแลสถานการณ์ กลุ่มผู้ขับขี่จักรยายนต์ซึ่งล่วงหน้ามาก่อนได้ปะทะกับตำรวจ
ควบคุ ม ฝู ง ชนที ่ ป ิ ด ทางไม่ ใ ห้ ข บวนรถผ่ า นเข้ า ไปทางถนนวิ ภ าวดี ข าเข้ า ซึ ่ ง เป็ น เส้ น ทางไปยั ง บ้ า นพั ก
นายกรัฐมนตรี โดยจังหวะที่กลุ่มผู้ขับขี่จักรยายนต์ผ่านมาเห็นตำรวจควบคุมฝูงชน อยู่ตั้งแถวอยู่จึงขว้างปา
สิ่งของเข้าใส่ จากนั้นตำรวจได้เคลื่อนเข้ามาประชิดผู้ชุมนุม บริเวณสามแยกดินแดง มีการตำรวจยิงแก๊สน้ำตา
และกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุม ที่ขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ มีเสียงดังคล้ายปะทัดดังขึ้นตลอดเวลาเป็นระยะ เริ่มมี
47

การจัดคาร์ม็อบครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ดังจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไปในบทที่ 4
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ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ขับเข้ามาในจุดปะทะมากขึ้น ต่อมาเวลา 17.20 น. แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้
ประกาศยุติการชุมนุมพร้อมขอให้มวลชนเดินทางกลับทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ แต่การปะทะกันยังคง
ดำเนินต่อไป
นอกจากนี้ ต่อมาผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเองอย่างเป็นอิสระ ขนานไปกับการชุมนุมที่จัดโดยกลุ่ม
นิสิตนักศึกษาและเยาวชน เช่น วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทะลุฟ้าได้จัดกิจกรรมที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
หลังจากเผชิญกับเจ้าหน้าที่ก่อนหน้าสามวันต่อเนื่องกัน ทว่าในเวลาเดียวกันก็มีการชุมนุมและปะทะกับ
เจ้าหน้าที่บริเวณแยกดินแดง เช่นเดียวกับในวันต่อมา ทะลุฟ้าจัดกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็มี
การชุมนุมและปะทะกับเจ้าหน้าที่บริเวณแยกดินแดงเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ ผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ยัง
รวมตัวกันปะทะกับเจ้าหน้าที่แม้ในวันที่ไม่มีกลุ่มใดจัดกิจกรรม เช่น คืนวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม ซึ่งไม่มีกลุ่ม
ใดจัดกิจกรรม ผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งมารวมตัวกันบริเวณแยกดินแดงและปะทะกับเจ้าหน้าที่ และดำเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกคืนเป็นเวลาประมาณสองเดือน ขณะที่กลุ่มหลักยังไม่ได้จัดกิจกรรมสำคัญกัน จนทำให้การปะทะ
กับเจ้าหน้าที่ของผู้ชุมนุมกลุ่มนี้บริเวณแยกดินแดงกลายเป็นภาพเด่นของการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนใน
ช่วงเวลานี้ไปโดยปริยาย
ทั้งนี้ ด้วยความที่ผู้ชุมนุมกลุ่มนี้เริ่มก่อตัวจากการชุมนุมของทะลุฟ้า อีกทั้งหลายคนมีทะลุฟ้าเป็น
“ขวัญใจ” (นกแดง, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2564) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือได้มีการเสนอให้มีการตั้งชื่อผู้
ชุมนุมกลุ่มนี้ในเพจ สำนักข่าวราษฎร และมีการเสนอชื่อ ทะลุแก๊ส ซึ่งสื่อถึงแก๊สน้ำตาที่ผู้ชุมนุมเผชิญขณะ
ปะทะกับเจ้าหน้าที่ แล้วได้รับคะแนนสูงสุด จึงมีการเรียกชื่อผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ว่า ทะลุแก๊ส เป็นครั้งแรกในเพจ
ดังกล่าว (โอปอ, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2564) และก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกเขาอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา
ต่อมามีการตั้งเพจ “ทะลุแก๊ซ” และ “เยาวรุ่นทะลุแก๊ส” ขึ้นพร้อมกันในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีลาออก ด้วยเหตุผลไร้ความสามารถในการบริหารประเทศ ทั้งการควบคุมโรค การละเมิดสิทธิ
เสรีภาพประชาชน เศรษฐกิจตกต่ำ การศึกษาล้มเหลว แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม และตำรวจใช้ความ
รุนแรงกับเด็กและเยาวชน
ผู้ชุมนุม “ทะลุแก๊ส” ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่สถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับกลางล่างลงมาและ
บางรายสำเร็จการศึกษาในระดับไม่สูงนัก เช่น หอม เกิดในกรุงเทพฯ แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน จ.ร้อยเอ็ด
เนื่องจากที่พักในกรุงเทพฯ ไม่มีทะเบียนบ้าน มารดาเขาหย่าร้างกับบิดาตอนเขาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และเลี้ยงดูเขามาด้วยการเป็น แม่ค้าขายอาหาร เขาออกจากโรงเรียนตอนมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 และใช้ว ุฒิ
การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครงาน เขาตกงานหลังห้างสรรพสินค้าที่เขาทำงานเป็นพนักงานขายปิด
เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (หอม, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2564)
อย่างไรก็ดี ผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งมาจากครอบครัวชนชั้นกลางหรือมีบิดามารดารับราชการ แม้จะกำลัง
ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เช่น ฟ้า เป็นนักศึกษาที่วิทยาอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมแห่งหนึ่ง
บิดาเขาเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทและมารดามาจากครอบครัวชนชั้นกลาง (ฟ้า, สัมภาษณ์ 16 กันยายน
2564) ขณะที่บางรายสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา เช่น กัน เขาสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง บิดาเขาเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกและมารดาเขามาจากครอบครัวข้าราชการ
(กัน, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2564)48
48

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในรถพยาบาลที่มาจอดให้ความช่วยเหลือเยาวชนเมื่อถูกแก๊สน้ำตา กระสุนยางจากตำรวจ
เจ้าหน้าที่พยาบาลระบุว่า เยาวชนเหล่านี้มาจากหลายที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งปทุมธานี อยุธยา นนทบุรี นครปฐม
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เยาวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้าร่วมชุมนุมหลังจากที่ การชุมนุมมีลักษณะไร้แกนนำและการเคลื่อนขบวน
เป็นรูปแบบหลักของการเคลื่อนไหว เพราะรู้สึกว่ามีที่ทางให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของพวกเขาเอง
ได้ และเห็นว่าการต่อสู้ในรูปแบบที่ผ่านมาไม่สามารถทำให้นายกรัฐมนตรีลาออกได้ แนวทางการเผชิญหน้า
หรือปะทะจึงน่าจะเป็นทางออกสำหรับการทำให้ข้อเรียกร้องในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น กานต์ กล่าวว่า
เขาสนใจการเมืองตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากบิดาเขาเป็น “เสื้อแดง” อย่างไรก็ดี เขาไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมในปี
พ.ศ. 2563 ที่จัดโดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาหลักซึ่งเน้นการปราศรัยบนเวที หากแต่เข้าร่วมการชุมนุมของ REDEM
ในต้นปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีลักษณะเป็นการเคลื่อนขบวนและปะทะกับเจ้าหน้าที่ (กานต์, สัมภาษณ์ 16 กันยายน
2564) ในทำนองเดียวกัน กัน เริ่มเข้าร่ว มชุมนุมเมื่อตอนที่เยาวชนปลดแอกเคลื่อนขบวนไปยังบ้านพัก
นายกรัฐมนตรีในค่ายทหารและปะทะกับตำรวจ (กัน, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2564)
ขณะเดียวกันสาเหตุที่พวกเขาเข้าร่วมชุมนุมสืบเนื่องมาจากความอยุติธรรมเป็นหลัก พวกเขาเห็นว่ า
รัฐบาลใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรม ใช้กฎหมายและอาวุธกับผู้ชุมนุมอย่างไม่เป็นธรรม พวกเขาจึงร่วมกับผู้
ชุมนุมในการตอบโต้ ดังกรณีของ กัน ที่ว่า “ผมเห็นตำรวจยิงกระสุนใส่ประชาชน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และไม่ยุติธรรม ผมเลยร่วมกับพวกเขาในการทวงคืนความยุติธรรม” (กัน, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2563)
นอกจากนี้ พวกเขาเชื่อมโยงความอยุติธรรมที่ผู้ชุมนุมได้รับเข้ากับวิธีการที่รัฐบาลเข้าสู่อำนาจที่ไม่ เป็น
ประชาธิปไตย พวกเขาจึงต้องการ “ทวงคืนประชาธิ ปไตย” (ฟ้า, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2563) พวกเขาจึง
ไม่ได้ไร้ความสามารถที่จะคิดในเชิงนามธรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือว่าเป็นที่รับรู้กัน นอกจากนี้ หากพิจารณา
จากข้อความที่พวกเขาฉีดพ่นด้วยสเปรย์บริเวณแยกดินแดง ก็ชี้ให้เห็นว่าพวกเขาให้เล็งเห็นและให้ความสำคัญ
กับ “มิตเิ ชิงโครงสร้าง” ของปัญหาเช่นกัน
ส่วนอีกเหตุผลที่พวกเขาเข้าร่วมการชุมนุมคือผลกระทบจากการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19
ของรัฐบาล จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ขณะที่การฉีดวัคซีนมี
ความล่าช้าและมีข่าวเกี่ยวกับการทุจริต มาตรการ “ล็อคดาวน์ทางเศรษฐกิจ” ซ้ำเติมสถานการณ์ และคน
ระดับล่าง เช่น พวกเขาและครอบครัวได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด และเป็นสาเหตุให้ หลายคนเข้าร่วมการ
ชุมนุม ดังกรณี หอม ที่ว่า “ผมเคยทำงานเป็นพีซีในห้าง แต่ว่าห้างปิดเพราะนโยบายโควิดของรัฐบาล ผมตก
งานมาหกเดือนแล้วเพราะรัฐบาล ผมเลยมาร่วมชุมนุม” (หอม, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2563)
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าพวกเขาเข้าร่วมการชุมนุมด้วย “เหตุผล” ดังกล่ าวข้างต้น ทว่าขณะเดียวกัน
“อารมณ์” ที่ก่อตัวขึ้นขณะปะทะหรือว่าถูกสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้พวก
เขายังคงชุมนุมอย่างต่อเนื่อง แม้จะตระหนักว่ามีความเสี่ยงหรือภัยอันตรายก็ตาม เป็นความโกรธที่ หล่อเลี้ยง
พวกเขาไว้ ดังคำกล่าวของหอมที่ ว่า “พวกมัน [ตำรวจ] ขับรถปิ๊กอัพพุ่งชนผมข้างหลัง จากนั้นก็ใช้ตีนและเข้า
กดผมลง ผมมีแค่หนังสติ๊กกับก้อนหิน แต่พวกมันมีปืน ผมไม่กลัวพวกมันเวลาปะทะ ผมมีแต่ความโกรธ” (หอม
, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2563) เช่นเดียวกับกานต์ที่กล่าวว่า “ผมถูกยิงตอนสลายการชุมนุม นี่รอยแผลเป็น
ผมไม่กลัว ผมโกรธการสลายการชุมนุม ผมมีแค่หนังสะติ๊กกับก้อนหินและลูกแก้ว แต่พวกมันมีปืน โล่ พวกมัน
ใช้ความรุนแรง ไม่ได้ยึดหลักสากล” (กานต์, สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2563) ขณะที่ฟ้ากล่าวว่า “ผมถูกตีด้วย
กระบอง ผมโกรธ ยิ่งมักทำผมเท่าไหร่ ผมจะเอาคืนเท่านั้น ยิ่งผมเจ็บเท่าไหร่ ผมจะยิ่งสู้เท่านั้น พวกมันมี
กระสุนยาง แก๊สน้ำตา และรถฉีดน้ำ ผมมีแค่หนังสะติ๊ก แต่ผมจะสู้” (ฟ้า, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2563)
การชุมนุมของ ทะลุแก๊สบริเวณแยกดินแดงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกคืน ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่
เป็นเยาวชนเดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์ในช่วงเวลาประมาณใกล้ค่ำ ทำการเผายางรถยนต์ ปาก้อนหิน ขวด
ส่วนใหญ่เป็นเด็กอาชีวะ และหลายคนไม่ได้เรียนหนังสือ ทราบข่าวจากสื่อทางสังคม ก็มาร่วมตัวกัน ไร้สังกัด แต่มาเป็นกลุ่ม
เพจที่พวกเขาติดตามคือ ทะลุฟ้า ทะลุแก๊ซ เยาวรุ่นทะลุแก๊ซ

93
ปะทัดยักษ์ และดอกไม้ไฟ และยิงหนังสะติ๊กใส่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ประจำการอยู่ในกรมดุริยางค์ทหารบก
บางรายขับขี่จักรยานยนต์เข้าใกล้จุดสกัดและขว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจ ตำรวจตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตา รถ
ฉีดน้ำ และกระสุนยาง หากผู้ชุมนุมไม่ถอย ตำรวจจะรุกคืบเข้ามาเพื่อสลายและจับกุมผู้ชุมนุม เมื่อแถวตำรวจ
กระชับพื้นที่เข้ามา ก็จะหลบไปเข้าไปบริเวณแฟลตดินแดง ผู้ชุมนุมรายหนึ่งบอกว่า เป็นพื้นที่เหมาะสมที่มี
ทางออกหลายทาง และเชื่อต่ อกับถนนหลายสาย ทำให้การหลบหนี ซ่อนตัว ทำได้ง่าย ผู้ชุมนุมไม่ได้ใช้เครื่อง
เสียง ไม่มีป้ายประท้วง มีแต่การฉีดสีสเปรย์เป็นข้อความด่านายกรัฐมนตรี และตำรวจ ตรงทางเท้า เสาทาง
ด่วน กำแพง บริเวณแยกดินแดง
ทะลุแก๊สปะทะกับตำรวจตลอดช่ว งเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม แต่ไม่สามารถฝ่าแนวสกัดที่มีตู้
คอนเทนเนอร์และกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าไปถึงบ้านพัก พล.อ.ประยุทธ์ ได้ การประท้วงของกลุ่มที่ถือได้
ว่ารุนแรงที่สุด และสร้างความเสียหายกระจายเป็นวงตามจุดสี่แยกใกล้เคียง คือคืนวันที่ 19 กันยายน 2564
ขณะที่ตำรวจเฝ้าระวังบริเวณแยกดินแดง มีการนัดรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนที่สี่แยกนางเลิ้ง หลังจากกิจกรรม
คาร์ม็อบนำโดยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และสมบัติ บุญงามอนงค์ ประกาศยุติกิจกรรมลงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
หลังจากนั้นมีรายงานว่าบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศมีการปิดการจราจร และเริ่มมีมวลชนมารวมตัวกันที่
บริเวณแยกนางเลิ้ง พบว่ามีการเข้าพื้นที่ไปขว้างปาระเบิดปิงปองใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ที่ตั้งแนวรับ
อยู่บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ แยกพาณิชยการใกล้กันกับทำเนียบรัฐบาล
การปะทะกันดำเนินต่อไปมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นตลอดเวลา มีการเผาป้อมจราจรที่แยกนางเลิ้ง และ
ไฟลุกขึ้นที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนสะพานลอยข้ามถนน จนกระทั่วเวลาประมาณ 20.00 น. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
เคลื่อนกำลังเข้ามาปิดล้อมทางเข้าออกแยกนางเลิ้ง ผู้ชุมนุมประกาศผ่านสื่อออนไลน์ให้แยกย้ายกันไปรวมตัว
กันที่สามแยกดินแดง ขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนไป ผู้ชุมนุมบางส่วนบอกว่าจะกลับไปที่ แยกดินแดง แต่ส่วนหนึ่ง
ได้ไปรวมตัวที่แยกหมอเหล็ง และแยกมักกะสัน ปิดกั้นการจราจรและเผายางรถยนต์ จากนั้นมีการรวมตัวกันที่
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผู้ชุมนุมจุดประทัด ขว้างระเบิดปิงปองด้านถนนพหลโยธิน และเคลื่อนที่ต่อไปยั งจุดต่างๆ
กระจายไปโดยรอบ จากนั้นย้อนกลับมาจุดไฟที่ป้อมตำรวจสี่แยกนางเลิ้งอีกครั้ง หลังจากที่หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ได้เคลื่อนออกไป ตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่ตามจุดต่างๆ จนเวลา 21.00 น. ผู้ชุมนุมจึงได้กระจายตัวออกไป แต่
ยังขับขี่จักรยานยนต์ไปตามจุดต่างๆ ใกล้เคียง
เช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจนครบาลแถลงข่าวว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงปัจจุบัน มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับ
ชุมนุมทั้งหมด 219 คดี มีผู้ต้องหา 797 คน จับกุมมาแล้ว 552 คน ขณะเดียวกันมีทรัพย์สินเสียหาย อาทิ ตู้
ยามจราจรกว่า 10 ป้อม ระบบการควบคุมการจราจรหลายพื้นที่ถูกทำลาย กล้องวงจรปิดกว่า 40 ตัวถูก
ทำลาย ตู้ควบคุมอุโมงค์ดินแดง ระบบระบายน้ำและระบบพัดลมระบายอากาศในอุโมงค์ดินแดง ตู้เก็บเงินทาง
ด่วน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั้งของราชการและประชาชนรวมกว่า 50 คัน รวมทั้งประกาศหลังจากนี้จะใช้
มาตรการทางกฎหมายกับกลุ่ม ทะลุแก๊ส โดยวางกำลังขยายกระจายรอบสามแยกดินแดง มาดูแลความสงบ
เรียบร้อยพื้นที่วงในและบังคับใช้กฎหมายให้อย่างเข้มงวด
หลังเหตุการณ์ 19 กันยายน 2564 ทะลุแก๊ สยังคงปักหลักปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณแยกดิน
แดง มีการเผชิญหน้ากันในช่วงเย็น และสลายตัวไปหลังเวลาเคอร์ฟิว ตำรวจปรับแผนโดยใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
เข้ามาในพื้นที่แฟลตดินแดง มีการตรวจค้นห้องพัก และสร้างความสัมพันธุกับสมาชิกชุมชนชาวแฟลตดินแดง
รวมทั้งการขอความร่วมมือสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มเยาวชนสร้างความเดือดร้อน จุดประทัด ขว้างปาระเบิดปิดปองส่ง
เสียงรบกวนชาวชุมชน สมาชิกผู้เข้าร่วมชุมนุมกล่าวถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างเยาวชนทะลุแก๊ซกับตำรวจว่า
เป็นการต่อสู้ตามแนวทางจรยุทธ์ของเหมาเจ๋อตุง กล่าวคือ “เอ็งมาข้ามุด เอ็งหยุดข้าแหย่ เอ็งแย่ข้าตี เองหนีข้า
ตาม”
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คืนวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บขณะเข้าทำการตรวจค้นจับกุมผู้ชุมุนม
บริเวณแฟลตดินแดง วันต่อมาจึงได้มีการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายกองร้อยตรึงกำลังบริเวณแยกดินแดงและ
แฟลตดินแดง และในคืนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าร้อยนายได้มาตรึงกำลังที่แฟลตดินแดงและบริเวณโดยรอบ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการชุมนุมและก่อเหตุ โดยประจำการตั้งแต่เวลา 16.00 น. จะถึง 04.00 น. ที่ผ่านมามีผู้
ชุมนุมขับขี่รถจักรยานต์ยนต์ผ่านและตะโกนใส่เจ้าหน้าที่อยู่บ้าง รวมถึงมีการปาประทัดยักษ์ประปราย แต่ไม่มี
การรวมตัวกันอีกแต่อย่างใด และแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มยุติการตรึงกำลังบริเวณแฟลตดินแดงตั้งแต่คืนวันที่
20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีการรวมตัวกันของทะลุแก๊สที่บริเวณแยกดินแดนเหมือนเก่า
อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นจากนั้นเยาวชนทะลุแก๊สได้เริ่มปรากฏตัวบนเวทีและเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรมประท้วงรัฐบาล และกลายเป็นแนวร่วมสำคัญของกลุ่มทะลุฟ้า รวมถึงมีการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่ม 14 ขุนพล (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 14 ขุนพลของราษฎร) รวมถึง “ทะลุคุก” และ “ก็มาดิแก๊ส” จัด
กิจกรรมยืนรณรงค์ “ปล่อยเพื่อนเรา” “ยกเลิก 112” และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก บริเวณอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ
3.4.4 ดันเพดานอย่างต่อเนื่อง
หลังการชุมนุมที่แยกดินแดงสงบลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรึงกำลังในพื้นที่ ต่อมาได้มีการตั้ง
กลุ่มต่างๆ ขึ้น บางกลุ่มเป็นการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มก่อนหน้า ขณะที่บางกลุ่มตั้งขึ้นใหม่ ทว่ามีจุดเน้น
เหมือนกันคือการตั้งคำถามและต้องการเปลี่ยนแปลงสถาบันกษัตริย์ กลุ่มในลักษณะแรกคือ คณะราษฎร
ยกเลิกมาตรา 112 หรือ ครย.112 โดยในวั นที่ 24 ตุลาคม 2564 นางสาวปนัสยา แนวร่วมธรรมศาสตร์และ
การชุมนุม รวมถึงตัวแทนทะลุฟ้า ร่วมกับนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นักเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึง
สหภาพคนทำงาน และนายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์
แถลงข่าวเปิดตัวคณะราษฎรยกเลิกมาตรา 112 หรือ ครย.112 โดยชี้ให้เห็นว่ามาตรา 112 มีปัญหาและขัดกับ
กติกาสากลอย่างไร และปัจจุบันมีแกนนำรวมถึงประชาชนคนใดบ้างที่ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีด้วยกฎหมาย
มาตรานี้ พร้อมกับ แจ้งว่าจะมีการรวบรวมรายชื่อประชาชน 10,000 คน เพื่อเสนอร่างกฎหมายยกเลิก
กฎหมายมาตรา 112 และนัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยในวันงานมีการปราศรัย
บนเวที การอ่านแถลงการณ์ การกรีดแขนเป็นตัวเลข 112 ที่มีการขีดฆ่าโดยนางสาวปนัสยา และการเข้าชื่อ
เสนอยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ซึ่งมีผู้เข้าชื่อประมาณ 3,000 กว่าคน หลังจากนั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน ได้
มีการเปิดเว็บไซต์ www.no112.org และมีแบบฟอร์มให้ลงชื่อยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ทางสื่ออีเลคทรอ
นิกส์ ซึ่งมีผู้ลงชื่อประมาณสองแสนกว่ารายชื่อในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์
ส่วนอีกกลุ่มในลักษณะเดียวกันนี้คือกลุ่มไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิร าชย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ว่าการปราศรัยของนายอานนท์ นำภา นายภาณุ
พงศ์ จาดนอก และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล เกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในวันที่ 10 สิงหาคม
2563 ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้ าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงมีการแถลงข่าวเปิดตัว กลุ่มไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในวันที่ 13
พฤศจิกายน 2564 โดยนอกจากนางสาวปนัสยาแล้วก็มีตัวแทนกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมแถลงข่าว เช่น ทะลุฟ้า กลุ่ม
ฟื้นฟูประชาธิปไตย คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และกลุ่มศาลายาเพื่อประชาธิปไตย และมีการ
นัดหมายกันวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อยืนยันว่า 10 ข้อเสนอปฏิรูป
สถาบันกษัตริย์ไม่ใช่การล้มล้างระบอบการปกครอง และจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังพระบรมมหาราชวังเ พื่อ
ยืนยันข้อเสนอนี้ อย่างไรก็ดี ด้วยความที่เจ้าหน้าที่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาวางขวางเส้นทางตั้งแต่ช่วงเช้าของ
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วันที่ 14 พฤศจิกายน จึงได้มีการเปลี่ยนสถานที่นัดหมายเป็นแยกปทุมวัน และหลังจากนั้นก็มีการเดินขบวนไป
ยังสถานทูตเยอรมันเพื่อยื่นจดหมายยืนยันข้อเสนอเรื่อ งการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และไม่ยอมรับระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตออกมารับจดหมาย ก่อนจะประกาศยุติการชุมนุมในเวลาต่อมา
ส่วนกลุ่มในลักษณะที่สองประกอบด้วยกลุ่ม ทะลุวัง และ มังกรปฏิวัติ ซึ่งเป็นพันธมิตรกัน มีสมาชิก
เหลื่อมซ้อนกัน และบางครั้งก็ จัดกิจกรรมร่วมกัน แต่ว่ามีจุดเน้นหรือแนวทางการเคลื่อนไหวต่างกัน ทะลุวัง
ตั้งขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม 2565 ทำกิจกรรมสำรวจความเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในบริเวณย่าน
ศูนย์การค้าและสถานรถไฟฟ้า เช่น หัวข้อขบวนเสด็จวันที่ 8 กุมภาพันธ์ หัวข้อทรัพย์สินพระมหากษัต ริยว์ นั ที่
13 มีนาคม และหัวข้อการจ่ายภาษีให้กับสถาบันกษัตริย์วันที่ 31 มีนาคม เป็นต้น ซึ่งผู้มาร่วมแสดงความเห็น
เกือบทุกคนติดสติกเกอร์ในฝั่งที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับจุดยืนและข้อเรียกร้องของกลุ่ม
ส่วนมังกรปฏิวัติเปิดตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีนประจำปีนี้ ด้วยกิจกรรม “ไม่
ไหว้เจ้า” จากนั้นก็ทำกิจกรรมเข้าร่วมรอรับขบวนเสด็จของกษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นอย่าง
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 18 มีนาคม 6 เมษายน และล่าสุดคือ 15 เมษายน ซึ่งทุกครั้งจะถูกขัดขวาง
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่สามารถเข้าถึงหรือสามารถไปร่วมรับเสด็จหรือชมขบวนเสด็จได้ นอกจากนี้ กลุ่มมังกร
ปฏิวัติยังรณรงค์ประเด็นไม่รับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย แม้จะไม่โดดเด่นเท่ากรณีการรับเสด็จ แต่ก็
ก่อให้เกิดกระแสอยู่ช่วงหนึ่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
3.5 การใช้สื่อทางสังคม
ประชากรในประเทศไทยร้อยละ 81.2 ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในจำนวนนี้คนไทยใช้ Facebook มาก
ที่ส ุด 51 ล้านบัญชี คิดเป็น ร้อยละ 85 ของจำนวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป TikTok 35.8 ล้านบัญชี
Instagram 18.5 ล้านบัญชี และ Twitter 11.45 ล้านบัญชี (Kemp 2022) แม้ว่าผู้ติดตามเพจทาง Facebook
ของขบวนการเคลื่อนไหวจะมียอดสูงสุดที่ 2 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของผู้ใช้ Facebook ทั้งประเทศ แต่
การที่มีผู้ใช้บัญชี Facebook ถึงร้อยละ 85 ของประชากรที่อายุ 13 ปีขึ้นไป ทำให้ช่องทางการส่งข้อมูล
ข่าวสาร และการสื่อสารทางเฟสบุ๊คเป็นช่องทางที่ครอบคลุมจำนวนคนมากที่สุดของประเทศไทยในเวลานี้
เนื่องจากการ “แชร์” ในกรณีของ Facebook และการรีทวิต (retweet) ในกรณีของ Facebook รวมถึงการ
สร้าง “ไฮเปอร์ลิ้งก์” (hyperlink) หรือการเชื่อมโยงหลายมิติ ทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารข้ามสมาชิกเพจ
ออกไปยังผู้ใช้กลุ่มอื่นอย่างไม่จำกัด
การปรากฏตัวขึ้นของขบวนการเยาวชนไทยมีลักษณะคู่ขนานระหว่างโลกทางกายภาพและโลกดิจทิ ัล
กล่าวคือ การประกาศจัดตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนมักจะดำเนินการไปพร้อมกันกับ
การตั้ง เพจ (page) หรือกลุ่ม (group) บน Facebook และตามมาด้วยสื่อทางสังคมอื่นโดยเฉพาะ Twitter ที่
ทุกกลุ่มการเคลื่อนไหวจะมีพื้นกลุ่มของตนเองทั้งสองแบบ Facebook ได้อธิบายการตั้งเพจบน Facebook ว่า
“คุณต้องมีโปรไฟล์ หรือบัญชีบุคคลเพื่อสร้างเพจหรือช่วยจัดการเพจ เพจเป็นสถานที่บนเฟสบุ๊คที่
ศิลปิน บุคคลสาธารณะ ธุรกิจ แบรนด์ องค์กร และองค์กรการกุศลสามารถเชื่อมต่อกับแฟนๆ หรือลูกค้าได้
เมื่อมีคนถูกใจหรือติดตามเพจบนเฟสบุ๊คก็สามารถจะเห็นการอัพเดทจากเพจนั้นในฟีด (Feed)”
ขณะที่กลุ่มมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับผู้กดไลค์เข้ามาเป็นสมาชิก Facebook ระบุว่า “กลุ่ม
เป็นที่สำหรับสื่อสารเกี่ยวกับความสนใจร่วมกันกับคนบางคน คุณสามารถสร้างกลุ่มสำหรับอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการพบปะสังสรรค์ในครอบครัว ทีมกีฬาหลังเลิกงาน ชมรมหนังสือของคุณ และปรับแต่งการตั้งค่าความ
เป็นส่วนตัวของกลุ่มโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ใครเข้าร่วมและดูกลุ่ม”
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เพจและกลุ่มบน Facebook จึงต่างกันตรงค่าความเป็นสาธารณะที่เพจเปิดกว้างมากกว่า ขณะที่กลุ่ม
จำกัดเฉพาะบุคคลที่สนใจ หรือมีทัศนะทางการเมืองเดียวกันเข้ามาเป็นสมาชิก การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
Facebook จะมีระบบกลั่นกรองโดยการถามคำถามให้ตอบ และตั้งค่ารับเข้าเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติเมื่อตอบ
คำถามตรงกับค่าที่ถูกตั้งไว้ หรือสามารถเลือกให้ผ่านการพิจารณาจากผู้ดูแลกลุ่มได้ ในกรณีกลุ่มปิดผู้ที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกจะไม่สามารถมองเห็นข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในกลุ่มได้ ซึ่งต่างจากเพจที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงและ
มองเห็นได้ การใช้สื่อทางสังคมในการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนในช่วงที่ผ่านมามี
ข้อพิจารณาดังนี้
3.5.1 การใช้สื่อทางสังคมในการชุมนุมของกลุ่มหลักที่เคลื่อนไหวในส่วนกลาง
กลุ่มนิสิตนักศึกษาหรือเยาวชนหลักที่เคลื่อนไหวในส่วนกลางมีการใช้สื่อทางสังคมใน 3 ลักษณะ คือ
1) การลงทะเบียนรับรองอัตลักษณ์การเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์
การสร้างเพจและกลุ่มของขบวนการเคลื่อนไหวเยาวชนหลัก เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมไปกับการ
ประกาศตัวต่อสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หรือการจัดกิจกรรมเปิดตัว
กลุ่ม ขบวนการเคลื่อนไหวมักจะเปิดเพจหรือกลุ่มพร้อมกันไปกับการเปิดตัวต่อสาธารณะด้วยเสมอ สหภาพ
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) แถลงข่าวประกาศการก่อตั้งในเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เปิดเพจ
ทาง Facebook เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 หรือในกรณีของกลุ่มเยาวชนปลดแอกในเพจของกลุ่มระบุว่า
“เยาวชนปลดแอกเริ่มขึ้นอย่างเรียบง่าย ณ ร้านอาหารทุนนิยม fast food แบรนด์หนึ่งที่ขึ้นต้นด้วย
คำว่าแมค ย่านรังสิตและวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เราได้เปิดเพจเยาวชนปลดแอกอย่างเป็นทางการ”
กรณีการเกิดขึ้น ของ แนวร่ว มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ก่อนที่ประชาชนจะรู้จักว่า แนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุม เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่มีข้อเรียกร้องอย่างไร แนวร่วมธรรมศาสตร์ได้ตั้งเพจใน
Facebook เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และ Twitter ในเดือนถัดมาคือเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน ขณะที่การ
จัดงานชุมนุมใหญ่ที่ทำให้ประชาชนรู้จักแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกับ 10 ข้อเรียกร้อง “ปฏิรูป
สถาบัน” คือวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นสภาวการณ์คู่ขนานระหว่างโลกออนไลน์และโลกทางกายภาพที่มีต่อการ
ปรากฏขึ้นของกลุ่มเคลื่อนไหว โดยสื่อสังคมออนไลน์ทำหน้าที่รับจดทะเบียนแจ้งจัดตั้งทางสังคม สร้างรูปธรรม
การยอมรับการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวจากจำนวนผู้ติดตามเป็นสมาชิก ยิ่งมีจำนวนผู้ติดตามมาก
เท่าใดก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและจำนวนคนที่มีความเห็นพ้องในเป้าหมายของขบวนการ ในบรรดา
เพจของขบวนการเคลื่อนไหวที่มีการดำเนินกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี 2562 จนถึงปี 2565 ซึ่ง
มีจำนวนผู้ติดตามทาง Facebook สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่เพจของเยาวชนปลดแอก 2 ล้านคน รองลงมา
ได้แก่ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 5 แสนคน และเพจทะลุฟ้า 2.7 แสนคน
ภาพตำรวจควบคุมฝูงชนใช้ปืนจ่อจะยิงเยาวชนผู้ขับขี่จักรยานยนต์ซึ่ งตำรวจคาดว่าเป็นกลุ่มทะลุแก๊ส
ภาพนี้เพจเยาวชนปลดแอกได้มาจากสำนักข่าววอยซ์ทีว ี ซึ่งในสื่อสังคมออนไลน์สามารถเชื่อมโยงภาพ
ข้อความ ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวมาเสนอซ้ำและพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมได้ ถือเป็นการประกอบสร้างวาทกรรม
ขึ้นมาใหม่จากโครงข่ายวาทกรรมที่ไหลเวียนอยู่ในโลกออนไลน์ โดยมีผู้ที่แสดงความรู้สึกต่อภาพ 5.7 หมื่นคน
ผู้ให้ความเห็นต่อภาพ 3 หมื่นกว่าความเห็น และมีผู้แชร์ภาพต่อไปอีก 1.9 หมื่นแชร์ กล่าวได้ว่าภาพนี้มีผู้เห็น
ไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน
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ที่มา: เพจเยาวชนปลดแอก
สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นเสมือนพื้นที่ของการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มเคลื่อนไหวให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับในวงกว้าง เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแนะนำตัว เองว่าเป็น องค์กรทางการเมือง
(political organization) พร้อมกับข้อความ “ธรรมศาสตร์จะไม่ทนต่อเผด็จการ” ขณะที่เพจ ราษฎร ซึ่งเป็น
การรวมตัวกันจากหลากหลายกลุ่มเคลื่อนไหวแนะนำตัวว่าเป็นองค์กรทางการเมือง และข้อความว่า “การผนึก
กำลังของราษฎร เพื่อต่อกรกับเผด็จการ” ในหน้าแนะนำซึ่งเป็นหน้าแรกของเพจจะอยู่ด้านซ้าย เช่นเดียวกับ
ใน Twitter ที่มีข้อความแนะนำตัว ส่วนด้านขวาเป็นข้อความปัจจุ บันที่ถูกโพสต์ขึ้นล่าสุดเรียงลำดับลงไปตาม
เวลาที่ถูกโพสต์ก่อนหน้า ข้อความรูปภาพที่เรียงต่อกันไปผู้ให้บริการ Facebook เรียกรวมกันว่า ฟีด (Feeds)
ขณะที่ Twitter เรียการเผยแพร่ข้อความให้ปรากฏขึ้นว่า ทวิต (Tweets) และการทำซ้ำข้อความเรียกว่า รีทวิต
(Retweets) ส่วนด้านบนสุดตรงกลางของแต่ละบัญชีผู้ใช้ทั้ง Facebook และ Twitter จะมีภาพที่เจ้าของ
บัญชีสามารถเลือกภาพเองได้ ภาพใหญ่บนสุดของ Facebook เรียกว่าภาพปก (cover) และภาพเล็กวงกลมที่
มุมด้านซ้ายของภาพปกเป็นภาพแสดงตัวตนของเจ้าของบัญชี (profile picture) Twitter มีลักษณะเดียวกัน
คือมีภาพใหญ่ และภาพเล็กรูปวงกลมที่มุมด้านซ้ายซึ่งเจ้าของบัญชีสามารถเลือกรูปเองได้ จะเห็นได้ว่าทั้ง
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Facebook และ Twitter ต่างเป็นพื้นที่ขับเน้นอัตลักษณ์ของเจ้าของบัญชี ไม่ว่าจะเป็นในนามปัจเจกบุคคล
กลุ่ม องค์กร หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การออกแบบถูกจัดให้มีพื้นที่เสนอตัวตนที่ต้องการสู่
สาธารณะ จุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งถูกนำมาใช้ในขบวนการเคลื่อนไหวระหว่าง Facebook กับ
Twitter คือ Facebook สามารถจะถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันทีทันใดในขณะเกิดเหตุ ขณะที่
Twitter จะแสดงข้อความแฮชแท็ก ณ เวลาที่ข้อความสั้นถูกทวิต และรีทวิตมากที่สุดในเวลานั้น ซึ่งจะทำให้
ทราบแนวโน้มอารมณ์ ความรู้ส ึก และเรื่องที่ประชาชนกำลังสนใจในขณะนั้น อาจกล่าวได้ว ่า Twitter
ออกแบบให้ส ั้น กระชับ และสามารถติดตามและเผยแพร่ต่อ ของข้ อมูล ข่ าวสารได้ อย่างรวบรัด ขณะที่
Facebook มีความหลากหลาย ซับซ้อนมากกว่า ในรูปแบบการสื่อสารและระดับของการเปิดเผยกิจกรรมทาง
สังคม คือสามารถรวมกลุ่มแบบปิดลับ หรือเปิดต่อสาธารณะ สามารถสำรวจความคิดเห็น การสื่อสารผ่านทั้ง
ภาพ เสียง หรือข้อความผ่าน โปรแกรมส่งสาร
อัตลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวในสื่อทางสังคมปรากฎขึ้นจากการผลิตสื่อผสมที่หลากหลาย ทั้ง
ภาพ เสียง ข้อความ ตลอดจนการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการแสดงความเห็น ภาพสัญลักษณ์แสดง
ความรู้สึก (emoji) ด้วยการกดไลค์ หัวใจ โกรธ เสียใจ ตลอดจนการแชร์ หรือรีทวีต ซึ่งจะช่วยบ่งบอกถึงความ
นิยม ชื่นชอบ ของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมทางการเมืองที่กลุ่มเคลื่อนไหวสร้างขึ้น อัตลักษณ์ในโลกออนไลน์
ปรับเปลี่ยน เลื่อนไหล และเป็นไปตามความเห็นทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา แต่ยังคงมีแกนหลักของอัตลักษณ์
ซึ่งได้แก่เป้าหมายและแนวทางที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่าการโพสต์สถานะของกลุ่ ม
เคลื่อนไหวทาง Facebook ที่ได้รับการตอบรับจำนวนมากมักมีลักษณะสอดคล้องกับข้อเสนอเชิงอุดมการณ์
ของกลุ่ม
ตัวอย่างการโพสต์ข้อความของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เชิญชวนให้ประชาชนตอบโต้
ทหารตำรวจด้วยการไม่จำหน่ายสินค้าให้ มีผู้แสดงความรู้สึก 2.9 หมื่นคน แชร์ภาพและข้อความต่อถึง 6.4 พัน
คน ภาพต่อมาที่มีผู้แสดงความรู้สึกและแชร์ต่อจำนวนมากเป็นภาพในทำนองเดียวกันที่แสดงให้เห็นถึงการไม่
ยอมรับและการประณามการกระทำของทหารตำรวจเช่นเดียวกัน โดยเสนอภาพและข้อความระบุว่ามีการใช้
กระสุนจริงยิงใส่ประชาชนได้รับบาดเจ็บสาหัส กระสุนถูกยิงออกมาจากบริเวณตึกของสถานีตำรวจนครบาล
ดินแดง ซึ่งต่อมาทราบว่าเป็นเยาวชนอายุ 15 ปี เสียชีวิตหลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาล ข้อความและภาพ
ดังกล่าวตอกย้ำข้อเรียกร้องของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เกี่ยวกับเจ้าหน้า ที่ฝ่ายความมั่นคงและ
กองทัพ ซึ่งเป็นกองกำลังที่ปกป้องผู้มีตำแหน่งระดับสูงมากกว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประชาชน จะเห็นได้ว่ามีผู้
กดแสดงความรู้สึกถึง 1.3 หมื่นคน มีการแชร์ต่อไปถึง 6.1 พันครั้ง
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ที่มา: เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
การโพสต์สถานะบนสื่อสังคมออนไลน์นอกจากจะช่วยเน้นย้ำอัตลักษณ์ข้อเรียกร้องของกลุ่มขบวนการ
เคลื่อนไหวแล้ว ยังสร้างภาพจำลองตัวตนในจินตนาการของขบวนการให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ ดังภาพ
การแสดงถึงแนวทางการต่อสู้ของกลุ่มเยาวรุ่ นทะลุแก๊ส ข้อความแสดงความคิดเห็นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
อารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงการสื่อสารเชิงอัต
ลักษณ์ของขบวนการ และปรับ เปลี่ย นให้สอดคล้องเพื่อดึงความรู้ส ึกร่วม และความเห็นพ้องต้องกันใน
ปฏิบัติการของการเคลื่อนไหว สื่อสังคมออนไลน์จึงเสมือนหน่วยงานรับลงทะเบียนทางสังคม ทำหน้าที่บันทึก
การลงทะเบีย น สร้างตัว ตนของกลุ่มเคลื่อนไหวให้ปรากฎเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะ ขณะเดียวกันก็ยัง
ตรวจสอบปรับเปลี่ยนการเสนอตัวตนให้สอดคล้องกับความต้องการและอารมณ์ความรู้สึกมวลชนได้อย่างเป็น
พลวัตร สื่อดิจิทัลยังช่วยขับเน้นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยภาพ แสง สี และข้อความที่มา
ประกอบกันทำให้จินตนาการกลายเป็นสิ่งที่จับต้องสัมผัสได้ และมีปฏิสัมพันธ์กับจินตนาดังกล่าวการได้
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ที่มา : เพจเยาวรุ่นทะลุแก๊ส
2) สื่อทางสังคมทำหน้าที่เป็นกรอบเวทีปฏิบัติการเคลื่อนไหวแยกมิตรและศัตรู
บนพื้นที่สื่อทางสังคมแม้เต็มไปด้วยความหลากหลายของข้อมูลข่าวสาร ประเภทของรูปสัญญะที่ถูก
นำมาสร้างความหมายและปฏิบัติการ แต่โดยตัวมันเองสามารถจะคัดกรอง กันแยก และสร้างเส้นแบ่งของสิ่งที่
ใช่/ไม่ใช่ มิตร/ศัตรู พวกเขา/พวกเรา ด้วยการสร้างอาณาบริเวณของความเป็นเจ้าของร่วมในเพจหรือกลุ่มที่
ตั้งขึ้นใน Facebook หรือกรณี Twitter ก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง ฝ่ายตรงข้าม จะถูกตอบโต้ด้วย
การแสดงความเห็นโต้แย้ง สร้างวาทกรรมตอบโต้ในเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่ความเห็นที่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มจะถูกผลิตซ้ำ แชร์ รีทวิต ได้ในเวลาอันรวดเร็วจนเกิดเป็นไวรัล (viral) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
เสมือนเชื้อไวรัส สื่อสังคมออนไลน์จึงเสมือนเป็นเวทีการต่อสู้ทางวาทกรรม ที่สามารถประเมินชั ยชนะด้วย
จำนวนของผู้ที่ตอบสนองในทางบวกหรือทางลบว่ามีจำนวนมากน้อยต่างกันอย่างไร ซึ่งในหลายกรณีนำไปสู่
การตอบสนองของรัฐบาลที่ยอมผ่อนปรนตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่เสนอความเห็นในโลกออนไลน์
วันที่ 19-20 กันยายน 2563 กิจกรรม “ทวงคืนอำนาจราษฎร” ที่จัดโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และ
การชุมนุมเป็นแกนหลักสำคัญ ตอกย้ำการนิยามมิตร/ศัตรูของขบวนการเคลื่อนไหวได้ชัดเจน เมื่อพื้นที่
เป้าหมายของการใช้ทำกิจกรรมคือ “สนามหลวง” ที่ถูกล้อมรั้วและเขียนป้ายว่าเป็น “เขตพระราชฐาน” ผู้จัด
ได้ข้อความเปลี่ยนชื่อจากสนามหลวงเป็นสนามราษฎร ย้ายมวลชนจากพื้นที่จัดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ เข้าไปยังสนามหลวง ตั้งเวทีปราศรัย และจัดกิจกรรมการแสดง นอกจากนั้นกลุ่มผู้ช ุม นุม
ถ่ายทอดสดทำพิธีฝังหมุดคณะราษฎร 2563 ในช่วงเช้าของวันที่ 20 กันยายน จากนั้นเดินทางไปยื่นหนังสือ
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ขอให้มีการปฏิรูปสถาบันฯ หมุดของคณะราษฎร 2563 ถูกผลิตซ้ำในโลกออนไลน์ และกลายเป็นสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมหลากหลายรูปแบบในเวลาต่อมา ทั้งพวงกุญแจ ที่รองแก้ว เสื้อ เข็มกลัด สติ๊กเกอร์ รวมทั้งหมุด
จำลองขนาดเท่าของจริงที่ทำพิธีฝัง ณ ท้องสนามหลวง
นอกจากนี้ กิจกรรมในนามของ คณะราษฎร 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ก่อให้เกิดการปรากฏตัว
ขึ้นของฝ่ายตรงข้ามชัดเจน เมื่อมีมวลชนสวมเสื้อสีเหลืองเคลื่อนเข้ามายึดพื้นที่ริมถนนราชดำเนิน ขณะเดียวกัน
ก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบันฯ ประกาศชุมนุมเพื่อรอรับเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง วันนี้มีเสมือนเป็นสงครามการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายที่ปรากฎบนโลกออนไลน์นับตั้งแต่
มวลชนเสื้อเหลืองเดินทางโดยรถของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครเข้ามายังบริเวณถนนราชดำเนิน มีการ
เผยแพร่ภ าพขณะเดิน ทางโดยรถยนต์ การจัดระเบียบแถว และเข้าจับจองพื้นที่ของมวลชนเสื้อเหลือง
ขณะเดียวกันคณะราษฎรผู้จัดงานได้สื่อสารกับมวลชนฝ่ายตนเองให้มารวมตัวกันที่นัดหมายคืออนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยจากเดิมกำหนดไว้ 14.00 น. มาเป็นเวลา 8.00 น. เพื่อช่วงชิงพื้นที่การชุมนุมคืนจากฝ่ายที่อ้างว่า
มาเฝ้ารับเสด็จฯ
จากนั้นทั้งฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายปกป้องสถาบันต่างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อระดมคนให้เข้า
มายังบริเวณถนนราชดำเนิน ฝ่ายประชาธิปไตยในนามคณะราษฎร เชิญชวนให้ประชาชนออกมาแสดงพลัง
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก เปิดประชุมวิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ขณะที่ฝ่ายปกป้องสถาบันเชิญชวนให้ใส่เสื้อเหลืองออกมารับเสด็จฯ สื่อสังคม
ออนไลน์มีการเผยแพร่ภ าพมวลชนเสื้อเหลืองที่ชูส ามนิ้ว แสดงสัญลักษณ์ความเป็นพวกเดียวกันกับฝ่ าย
ประชาธิปไตย และการผิดกฎหมายจราจรของรถขนมวลชนของ กทม. ที่ขับบนทางด่วน ส่วนฝ่ายปกป้อง
สถาบันนอกจากจะออกมาเฝ้ารับเสด็จแล้ว ยังระบุว่าออกมาปกป้องไม่ให้ทำการจาบจ้วงต่อขบวนเสด็จ มีแกน
นำสำคัญอย่าง นายแพทย์เหรียญทอง และอดีตพระพุทธอิสระ ซึ่งโกนศี รษะนุ่งขาวเป็นแกนนำมวลชนการ
ชุมนุมในวัน นี้แสดงให้เห็น การปะทะต่อสู ้กัน ในโลกออนไลน์ ของวาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
ประชาชน” อย่างชัดเจน
สำนักข่าวต่างๆ แบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเผยแพร่ข่าวการกระทำไม่บังควรของกลุ่มผู้ชุมนุม สร้าง
ความวุ่นวายความไม่สงบ เป็นผู้ไม่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อีกฝ่ายยืนยันสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุม
โดยสงบปราศจากอาวุธ กลุ่มเคลื่อนไหวทั้งสองฝ่ายโพสต์ภาพถ่ายยืนยันเจตนาในทางลบของฝ่ายตรงข้าม
รวมทั้งการถ่ายทอดสดกิจกรรมสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายตนเอง ยิ่งขบวนเสด็จของสมเด็จพระราชินีและ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ผ่านเข้ามายังพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ถนน
พิษณุโลก สื่อทั้งสองฝ่ายต่างโพสต์ภาพ เสียง กิจกรรมความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการ
ชุมนุมของตนเอง ฝ่ายหนึ่งโบกธงชาติตะโกน “ทรงพระเจริญ” ขณะที่อีกฝ่ายชูสามนิ้วตะโกน “ภาษีกู” ภาพ
ข่าวและเหตุการณ์ขบวนเสด็จฯ ผ่านเข้ามายังที่ชุมนุมถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก
เช้าวันที่ 15 ตุลาคม รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ขณะเดียวกันซุ ปเปอร์โพลเผยแพร่ผลการ
สำรวจความคิดเห็นว่า 98.9 % ประชาชนรู้สึกรับไม่ได้ กับการชุมนุมที่หยาบคาย คุกคาม จาบจ้วงล่วงละเมิด
สถาบัน จากนั้นตำรวจได้เข้าจับกุมแกนนำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อได้ตั้งข้อหามาตรา 112 กับแกนนำทุกคนที่
ออกมาเคลื่อนไหวในนามคณะราษฎร
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ที่มา คม ชัด ลึก ออนไลน์ 14 ตุลาคม 2563
ภายหลังจากที ่ พลเอกประยุท ธิ์ จันทร์โ อชา ประกาศจะใช้ กฎหมายทุ ก ฉบับ ทุกมาตราที่ ม ี อ ยู่
ดำเนินการต่อผู้ชุมนุม ยิ่งทำให้ความเป็นพวกเขา/พวกเราปรากฏชัดขึ้น เมื่อเกิดองค์กรผู้สนับสนุนกลุ่ ม
เคลื่อนไหว แสดงความไม่เห็นด้วยกับการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยดำเนินคดี
112 จับเยาวชนไปคุมขังโดยไม่ให้มีการประกันตัว

ทีม่ า : brighttv.co.th ภาพแสดงให้เห็นถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างสองฝ่าย
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การรวมกันของ “มิตร” ขยายวงกว้างขึ้นเมื่อโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ซึ่ง
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ทำหน้าที่เสนอข้อมูล ประมวล สรุปข้อกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิของประชาชนได้สร้าง
ฐานข้อมูลเพื่อรณรงค์ และสร้างกิจกรรมรณรรงค์เข้าชื่อประชาชนในการยกเลิกมาตรา 112

ที่มา : เพจ iLaw
นอกจากนั้น ยังเกิ ด กองทุน ราษฎรประสงค์ ใช้พื้นที่ส ื่อสั งคมออนไลน์ ระดมเงิ นประกัน ตั ว จาก
ประชาชนช่วยเหลือผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมือง โดยระบุว่าเป็น “กองทุนเพื่อการประกันตัวคดีสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกทางการเมือง” การระดมทุนของกองทุนราษฏรประสงค์ส ามารถทำได้อย่างรวดเร็ ว และ
ทันท่วงทีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในทุกครั้งที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินประกันจำนวนมากและเงินในกองทุนมีไม่
เพียงพอ การประกาศระดมทุนผ่านสื่อออนไลน์จะถูกแชร์ออกไป และมีเงินบริจาคเข้ามายังกองทุนในเวลา
อันรวดเร็ว
“เรียนราษฎรที่เคารพ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้มีการโพสต์ระดมทุนครั้งแรกในเวลาประมาณ 08.00 น. ซึ่งตอนนั้นเรามีเงิน
ในบัญชี 1,101,872.29 บาท (ยอด ณ เวลา 05.52 น. ของวันที่ 10 ก.พ.) และต่อมาในเวลา 16.44 น. หลังจาก
วางประกันไป 740,000 บาท เราได้แจ้งแก่ทุกท่านว่าแม้จะมีผู้ทยอยโอนสมทบเพิ่มเข้ามา แต่เรายังเหลื อเงิน
ในบัญชีเพียง 585,238.01 บาท

104
ครั้นแล้วปรากฏว่า ในเวลา 08.00 น. ของเช้าวันนี้ ยอดเงินในบัญชีกลับฟื้นขึ้นมาอยู่ที่ 1,433,442.60
บาท เท่ากับว่า ภายในเวลาเพียง 1 วัน ทุกท่านสามารถระดมเติมกลับเข้ามาได้ถึง 1,071,570.31 บาท หรือ
ราวหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาท!
เท่าที่ผู้ดูแลบัญชีกวาดตาดูคร่าวๆ เราพบว่าเงินที่เติมเข้ามาเหล่านั้นยังคงเป็นยอดโอนเล็กบ้างใหญ่
บ้างอันยิบย่อยหลากหลาย ที่หลั่งไหลกันเข้ามาแม้ในยามยากไปเสียทุกด้านของการดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องด้วย
ลำแข้งของตัวเองอยู่เช่นนี้ มันสะท้อน “ศักดิ์ศรีและเจตจำนงของราษฎรสามัญ” จำนวนมหาศาล ที่ต้องการ
ยืนยัน “สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการ
พิจารณาคดีที่เปิดเผยซึ่งตนได้รับหลักประกันที่จำเป็นทั้งปวงสำหรับการต่อสู้คดี”
ไม่ว่าทัง้ สองหลักการนี้จะยังเหลือความหมายอยู่แค่ไหนในดุลพินิจของศาลและในกระบวนการทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้อง ขอแสดงความนับถือราษฎร
#กองทุนราษฎรประสงค์ #ที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของราษฎรคือราษฎร”
การแยกมิตร/ศัตรู พวกเขา/พวกเรา เกิดขึ้นจากการความสามารถในการสร้างกรอบเวทีของประเด็น
ปัญหาข้อถกเถียงในโลกออนไลน์ให้โดดเด่นขึ้นได้ในช่วงเวลาสั้นๆ และขยายไปอย่างรวดเร็ว การกล่าวถึง
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจเคลื่อนไปในประเด็นเดียวกันของทั้งสังคม จากแฮชแท็กและการแชร์ สมาชิกจึงมี
ส่วนร่วมและเข้าถึงประเด็นได้ง่าย กระบวนการนี้นำไปสู่ การกำหนดนิยามตนเอง เมื่อทุกคนที่เป็นสมาชิก
สามารถเข้าถึงวาทกรรมของฝ่ายที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับฝ่ายที่ต้องการรักษาระเบียบแบบแผน
เดิมไว้มาปะทะกันในสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์สร้างขอบเวทีในปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ทำให้ทุกคนที่
อยู่บนเวทีเลือกที่จะนิยามตนเองและมีส่วนร่วมปฏิบัติการบนเวทีด้วยการให้ความเห็น แชร์ รีทวี ต การเข้าร่วม
กิจกรรมในโลกทางกายภาพ โอนเงิน หรือปฏิบัติการบนท้องถนน ตลอดจนการผลิตสร้างวาทกรรมเพื่อแสดง
ถึงจุดยืนของตนเองบนเส้นของเวลาเดียวกันระหว่างโลกออนไลน์และโลกทางกายภาพ ขณะที่โลกออนไลน์ช่วย
สร้างพื้นที่ทางสังคมของขบวนการเคลื่อนไหวโดยย่นย่อระยะทาง และเวลาจากโลกทางกายภาพให้มาปรากฎ
บนหน้าจอขับเน้นปฏิบัติการมิตร/ศัตรู พวกเขา/พวกเรา ให้เข้มข้นคมชัดขึ้น
3) กระบวนการเคลื่อนไหวดิจิทัลในโลกคู่ขนาน
จากการศึกษาการใช้สื่อในการเคลื่อนไหวในเพจกลุ่มเคลื่อนไหว 20 กลุ่ม ในโลกดิจิทัลที่มีบทบาท
สำคัญของการเคลื่อนไหวในช่วงปี พ.ศ. 2562-2565 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามบทบาทของกลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มเคลื่อนไหวที่เป็นผู้แสดงหลัก คือกลุ่มที่จัดกิจกรรมการชุมนุม รณรงค์โ ดยมีข้อเรียกร้องที่ไปใน
แนวทางเดียวกัน 3 ข้อ คือการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แก้ไข
รัฐธรรมนูญใหม่ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งต่อมามีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112 ในนาม
คณะราษฎรยกเลิก 112 หรือ ครย.112 หลังจากที่แกนนำหลายคนถูกจับคุมขังโดยไม่ให้ประกันตัวในข้อหา
“หมิ่นสถาบัน” ซึ่งการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112 นี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
กลุ่มเคลื่อนไหวเฉพาะประเด็น เป็นกลุ่มที่มีข้อเรียกร้องเฉพาะของตนเอง เช่น กลุ่มนักเรียนเลวที่
ต้ อ งการให้ ม ี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบการเรีย นการสอนและกฎระเบี ยบในโรงเรีย น ขณะที่ People Go
Network และสมัชชาคนจนมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน และให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ออกจากตำแหน่ง เยาวรุ่นทะลุแก๊ส และทะลุแก๊ซมีข้อเรียกร้องเพียงข้อเดียวคือให้พลเอกประยุทธ์ออกจาก
ตำแหน่งนากยกรัฐมนตรี สำหรับคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยก
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ขณะที่พลเมืองโต้กลับเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้แก่แกนนำเยาวชนที่ถูกจับ
และต่อมาได้สนับสนุนให้มีการยกเลิกมาตรา 112 ด้วย กลุ่มเคลื่อนไหวเฉพาะประเด็นเหล่านี้ มีการจัดกิจกรรม
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ร่วมกัน ติดต่อประสานงานภายในกลุ่ม และข้ามกลุ่ม โดยเฉพาะในวาระจัดกิจกรรมการชุมนุมในวันสำคัญ เช่น
วันที่ 19 กันยายน ซึ่งเป็นวันครบรอบการรัฐประหารในปี 2549 วันที่ 14 ตุลาคม และวันที่ 24 มิถุนายน การ
จัดกิจกรรมในวันเหล่านี้มักจะเป็นงานใหญ่และมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
กลุ่มผู้สนับสนุนวงใน เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวคู่ขนานไปกับกิจกรรมการชุมนุม แต่ไม่ได้เป็นผู้จัดการชุมนุม
เอง หากแต่ทำหน้าที่สนับสนุนด้านความปลอดภัย ให้ข้อมูลทางกฎหมาย และการช่วยเหลือทางกฎหมาย
และเงินประกันตัวแก่ผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดี
กลุ่มผู้สนับสนุนวงนอก ทำหน้าที่เสนอข่าว สรุปข้อมูลความเคลื่อนไหว ตลอดจนการสนับสนุนโดยให้
ความเห็นทางวิชาการช่วยสร้างความชอบธรรม และป้องปรามไม่ให้รัฐบาลใช้มาตการตอบโต้รุนแรงต่อผู้ชุมนุม

จำนวน

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ในการเคลื่อนไหว พบว่ากลุ่มต่างๆ ใช้สื่อออนไลน์ในการ
เคลื่อนไหวแบ่งเป็น 6 ลักษณะ คือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเป็นพื้นที่ถกเถียงสร้างความเห็นร่วมกัน ทั้งใน
ส่วนเป้าหมายและวิธีการของการเคลื่อนไหว ซึ่งกลุ่มเคลื่อนไหวที่ทำการศึกษาทั้ง 20 กลุ่ม ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ทำหน้าที่นี้ รองลงมาได้แก่การใช้เพื่อสร้ างข้อเสนอและตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม เป็นพื้นที่ของการผลิตสร้างวาท
กรรมทั้งวาทกรรมในเชิงอุดมการณ์ของการเคลื่อนไหว และวาทกรรมตอบโต้มีกลุ่มที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทำ
หน้าที่ดังกล่าว 15 กลุ่ม ใช้ระดมคนและระดมทุนจำนวน 12 กลุ่ม และ 10 กลุ่มตามลำดับ
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สำหรับการระดมคนมีทั้งลักษณะที่เป็นการนัดหมายล่วงหน้าและปัจจุบันทันที ขณะที่การระดมทุนมี
ทั้งเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กิจกรรมเฉพาะ และระดมทุนเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวระยะยาว สำหรับการ
ปฏิบ ัติการเคลื่อนไหวคู่ขนาน คือการใช้ส ื่อออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ที่สมาชิกกลุ่ ม
เคลื่อนไหวกำลังเผชิญอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นได้ทั้งการเผชิญร่วมกันในโลกทางกายภาพและโลกออนไลน์ หรือ
คู่ขนานพร้อมกันไปทั้งสองด้าน ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารกันของผู้ชุมนุมที่มาร่วมคาร์ม็อบ ที่ใช้การสื่อสาร
ผ่าน Facebook live และการเปิดห้องสนทนาใน Club house หรือกลุ่ม REDEM ที่สื่อสารการเคลื่อนขบวน
ผู้ชุมนุม การล่าถอย เลิกชุมนุมผ่าน application ที่ชื่อว่า Telegram ตลอดจนการแจ้งเตือนอันตรายจากการ
ถูกสลายการชุมนุม และข้อปฏิบ ัติต่างๆ ที่จะช่ว ยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ช ุมนุมผ่านการโพส ต์ บ น
Facebook หรือทวิตข้อความใน Twitter
จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์และโลกทางกายภาพนั้นไม่ได้แยกขาดจากกัน หากแต่
เชื่อมโยงและคู่ขนานกัน ไปบนเส้น เวลาและสถานที่ของการเกิดเหตุการณ์เดียวกัน ต่างกันที่กรอบการ
ปฏิสัมพันธ์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นเป็นหน้าจอหรือสภาพภูมิศาสตร์ หรือทั้งสองสิ่งพร้อมกันไปใน
ลักษณะที่ทาบทับกันระหว่างหน้าจอที่แสดงผลดิจิทัลกับโลกทางกายภาพที่ซ้อนกันในลักษณะความจริงผสาน
(augmented reality)49
เมื่อพิจารณาขั้นตอนของเคลื่อนที่ไปของโลกคู่ขนานระหว่างโลกทางกายภาพและโลกออนไลน์พบว่ามี
ขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอนในการสร้างกิจกรรมการเคลื่อนไหว ได้แก่ การโพสต์ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติการใน
สถานที่และโพสต์ และการโพสต์ใหม่

49

การถ่ายทอดสดบนเฟสบุ๊ค สามารถแสดงให้เห็นเหตุการณ์จริงที่กำลังถ่ายทอด และข้อความแสดงความคิดเห็น ภาพการ์ตูน
แสดงอารมณ์ของผู้ชมไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันก็ยังสามารถโอนเงินเพื่อสนับสนุนได้ในเวลาเดียวกัน
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ขั้นตอนแรกการโพสต์ เป็นการประกาศเชิญชวน ให้ข้อมูลข่าวสารต่อสมาชิก และสร้างวาทกรรมตอบ
โต้ ลักษณะของการโพสต์จะใช้สีและสัญลักษณ์กลุ่มที่แสดงอัตลักษณ์ ส่วนการสร้างวาทกรรมตอบโต้ให้ภาพที่
ชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามคือใคร และประณามการกระทำใดด้วยเหตุผลอะไร ส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการ
เตรียมการเพื่อจัดให้มีกิจกรรมในพื้นที่สนาม การโพสต์มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วม โน้ม
น้าว และเชิญชวน เช่น เดือนสิงหาคม 2564 เป็นเดือนที่กลุ่มทะลุฟ้ามีกิจกรรมต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งเดือน
วันที่ 16 สิงหาคม กลุ่มโพสต์ถามความเห็นประชาชนถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการชุมนุมว่า
“พรุ่งนี้อยากให้ทะลุฟ้าทำอะไร? ในเมื่อพวกเราไปที่ไหนก็โดนสลาย ใช้สันติวิธีในการทำกิจกรรมแค่
ไหนก็ยังโดนแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง! ครั้งต่อไปพี่น้องประชาชน อยากให้พวกเราทำกิจกรรมแบบไหนดี คอม
เมนท์แนะนำพวกเรามาได้เลย *เราจะเอาคอมเมนท์ที่มียอดกดไลค์มากที่สุดมาพิจารณา*”
ขั้นตอนที่สองการมีส่วนร่วม การโพสต์ข้อความในลักษณะคำถามที่เชิญชวนให้มีส่วนร่วมโดยเชื่อมโยง
ไปยังปรากฏการณ์ที่มีประสบการณ์ร่วมกันของมวลชน เป็นแนวทางที่สร้างความสนใจและสร้างปฏิสัมพันธ์ได้
ดี อารมณ์โกรธ เคียดแค้นจากประสบการณ์การถูกสลายการชุมนุมทำให้มีผู้แสดงความคิดเห็นถึง 1,600
ความเห็น ผู้เสนอความเห็นแบ่งได้เป็น 3 แนวทางการเคลื่อนไหว ที่มียอดกดไลค์หลักร้อยขึ้นไป มักเสนอให้
เคลื่อนที่ไปยังจุดสำคัญ โดยเฉพาะบ้านพักนายกรัฐมนตรีในกรมทหารราบที่ 1 เสนอให้ “ปั่น แล้วแกงหม้อ
ใหญ่หลายๆ หม้อหน่อย เอาให้หัวมันหมุนไปเลย” โดยเน้นการปะทะ ก่อกวน คล้ายกับกิจกรรมกลุ่มทะลุแก๊ส
รวมทั้งการจัดคาร์ม็อบไปยังเรือนจำ รองลงมาที่ได้รับการตอบรับสูงเสนอให้ทำกิจกรรมอาสาสมัครเข้าไปเยี่ยม
ผู้ป่วยโควิด ความเห็นอีกกลุ่มคือเสนอให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ แสดงงานศิลปะ ใช้แสง สี เสียง สร้าง
สัญลักษณ์การเคลื่อนไหว จากการตอบรับของมวลชนทำให้กลุ่มทะลุฟ้า จัดกิจกรรม #ม็อบ19สิงหา ไล่ล่า
ทรราช ขอเรียนราษฎรที่มาด้วยใจพร้อมเพรียงกัน ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป
“ถ้าหากใครเหนื่อย ให้พักเก็บแรงไว้ ถ้าหากใครไหว ให้กลับมาสู้กันต่อ เพื่อเป้าหมายของเราคือการ
ขับไล่ทรราชประยุทธ์ จันทร์โอชา”
ทะลุฟ้าเริ่มกิจกรรมการด้วยการใช้ผ้าสีดำคลุมพานรัฐธรรมนูญอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและป้ายผ้า
ข้อความทรราชในคราบคนดี เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไว้อาลัยแก่ความมืดมนของรัฐธรรมนูญ ขณะที่ก่อน
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หน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศไม่อนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมจุดไฟและห้ามปิดถนน “การผูกผ้า ทำ
ป้ายขวาง อย่างนี้ยังพอรับได้ แต่ห้ามจุดไฟเพราะเท่ากับเป็นวางเพลิงทันที” อย่างไรก็ ดี ก่อนเลิกการชุมนุม
กลุ่มได้จุดไฟเผาหุ่นฟางที่มีรูป ส.ว. 250 คน และตัวอักษร “ไล่ประยุทธ์ ออกไป” กลุ่มควันพวยพุ่งทั่วบริเวณ
ตำรวจใช้ถังดับเพลิงเข้าไปดับ จากนั้น เวลา 19.05 น. กลุ่มได้ประกาศยุติการชุมนุม สำหรับม็อบ 19 สิงหา
กล่าวได้ว่าเป็นการโหมโรงของการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และนำข้อเสนอของมวลชนสร้างสรรค์
กิจกรรมใหญ่ในอีกสองวันถัดมา
ขั้นทีส่ ามปฏิบัติการในสถานที่และการโพสต์ กรณี #ม็อบ 22 สิงหา “กีฬาสีทะลุฟ้า ประชาชน VS
ทรราช” ข้อความจากประกาศระบุว่า
“วันนี้ไม่ได้มีแค่ฟุตบอลศึกแดงเดือดเท่านั้น แต่มีกีฬาต่างๆ มากมายที่ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วม
ต่อสู้ในศึกครั้งนี้ ซึ่งการต่อสู้จะขาดเพียงคนใดคนนึงไปไม่ได้ หากใครไม่ได้เป็นตัวแทนในการลงแข่งขัน ขอพี่
น้องร่วมกันเป็นกองเชียร์ให้กับฝ่ายประชาชน”

ที่มา: เพจทะลุฟ้า
กิจกรรมเริ่มด้วยขบวนพาเหรดเดินจากสี่แยกคอกวัวไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศสร้างสีสันตระการตาให้กับการชุมนุมได้เป็นอย่างดี จากนั้นมีการแข่งขันกีฬาสี ระหว่าง
ประชาชนกับทรราช ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยมีการประกาศเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมเป็น
กองเชียร์จับตาดูความอยุติธรรมในศึกแดงเดือด มีกิจกรรมแข่งขันสเก็ตบอร์ด ปิดตาตีหม้อ กินวิบาก ปาสี ชัก
เย่อ และฟุตบอลบทบาทสมมติร ะหว่างบุคคลสำคัญในรัฐบาลกับแกนนำกลุ่มเคลื่อนไหว กิจกรรมมีการ
ถ่ายทอดสดทาง Facebook ก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลเพจทะลุฟ้าโพสต์ข้อความบอกถึงความหมายของ
หมายเลขเสื้อนักกีฬา
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สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนที่อยู่ในงาน และผู้ที่ติดตามการถ่ายทอดสด แสดงความเห็น และกด
แสดงความรู้สึก ประชาชนผู้มาร่วมในกิจกรรมโพสต์ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว พร้อมไปกับการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในงาน ในขั้นตอนนี้จ ึงเป็น ขั้นตอนต่อเนื่องจากสองขั้นตอนแรก หลังจากที่มีการรับฟังความเห็ น
เตรียมการ และประกาศเชิญชวน โดยเป็นการเข้าสู่สถานที่ทางกายภาพพร้อมไปกับการโพสต์บรรยากาศงาน
และกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมบนโลกออนไลน์
ภายหลังปิดงานมีผู้มาแสดงความเห็นชื่นชมการจัดงานครั้งนี้จำนวนมาก
“วันนี้ โคตรมันส์ สนุกมาก น้อง ๆ แต่ละคนก็พูดได้ดี อย่างเดือด ต่อเนื่องกันแบบคงอารมณ์โทน
เดียวกันได้อยู่ มีน้องคนนึงพูด นี่คือแผ่นดินของเรา เป็นประโยคที่ทำให้น้ำตาซึมเลย”
“สู้ๆ นะคะ นับถือหัวใจทีมงานทุกคนมากๆ ขอบคุณที่ทำเพื่อคนอื่นมาโดยตลอด เป็นกำลังใจให้นะ
คะ จะอยู่เคียงข้างแบบนี้ตลอดไป”
“ครั้งหน้าควรเพิ่มกีฬาปิดตาตีหัวประยุทธ/แข่งขันกระทืบลูกโป่งรูปประวิด/เทควนโดเตะรูปสิระ/”
“สร้างสรรค์สุดๆ ทำได้ดีมาก ขอบคุณมาก”
นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยความชื่นชมว่า เป็นมิติใหม่ สร้างสรรค์ และแฝงไป
ด้วยการต่อสู้ทางการเมือง สามารถขยายแนวร่วมไปยังประชาชนหลากหลายเพศและวัย
ขั้นที่สี่การโพสต์ครั้งใหม่ ปฏิบัติการในสถานที่และการโพสต์ ทำให้กลุ่มสามารถประเมิน อารมณ์
ความรู้สึก และความต้องการของมวลชน ประสบการณ์ร่วมและภาพความประทับใจถูกเก็บเป็นความทรงจำ
ด้วยการบันทึกไว้ในโลกออนไลน์ และสามารถรื้นฟื้นขึ้นมาใหม่ เช่น หลังเสร็จสิ้นงานกีฬาสีประชาชนกับ
ทรราช ทะลุฟ้าโพสต์ปิดท้ายกิจกรรมด้วยภาพ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งหลับ พร้อมกับข้อความ “พรุ่งนี้
ทะลุฟ้าไม่มีม็อบ พักผ่อนกันเยอะๆ นะคะ” สี่วันต่อมาในวันที่ 26 สิงหาคม ทะลุฟ้าเริ่มต้นโพสต์ใหม่จากผล
ความสำเร็จของกิจกรรมที่ผ่านมา “เราจัดกีฬาสีไล่ล่าทรราช บึ้มๆ อีกรอบดีไหมน้ า” สร้างกระแสตอบรับจาก
มวลชนจำนวนมาก กล่าวได้ว่ากระบวนการโพสต์ครั้งใหม่นี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายระหว่างการอ้างอิงถึงผลสำเร็จ
ความประทับใจที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการก่อนหน้า เชื่อมต่อมายังเหตุการณ์ใหม่ที่ถูกผลิตสร้างขึ้น ก่อนที่จะ
เริ่มต้นการโพสต์เชิญชวน ให้ข้อมูลข่าวสาร ตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม สร้างสรรค์กิจกรรมครั้งใหม่ และปฏิบัติการจัด
งานในสถานที่บนโลกคู่ขนานระหว่างทางกายภาพและโลกออนไลน์ต่อไป
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ที่มา: เพจทะลุฟ้า
3.5.2 การใช้สื่อทางสังคมในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนในภูมิภาค
ภาคเหนือ
พื้นที่ออนไลน์ได้กลายเป็นพื้นที่ของการต่อสู้ทางการเมืองของเยาวชนภาคเหนือในการเชื่อมประสาน
นัดแนะและสร้างพื้นที่ที่เสมือนว่าจะปลอดพ้นจากการควบคุมของรัฐ โดยพวกเขามองว่า “คนไม่มีความหวังใน
โลกจริงก็นำไปพูดบนโลกออนไลน์ หรือความเฉพาะกลุ่มบางรุ่นและด้วยความกว้างมากทำให้หลายคนไปพูด
เรื่องอื่นด้วย ไม่สามารถร่วมยุทธศาสตร์กันได้ว่าจะเอาอะไร เพราะต้องเกาะกลุ่มปัญหาไปด้วยกันและสะท้อน
มาถึงหลังๆ มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียว ไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาระยะยาว...เป็น
ข้อจำกัด แต่ก็ไม่ควรถูกด้อยค่าว่าจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ควรจะมีแรงผลักดันให้เขาออกมาสู่การ
เคลื่อนไหวบนท้องถนนให้สังคมตระหนักจริงๆ เพราะพื้นที่ทางสังคมควรจะเป็นพื้นที่จริงๆ ออนไลน์อาจจะ
เป็นพื้นที่เฉพาะใช้ร่วมกัน ถ้าออกมาสู่สังคมจริงๆ จะเห็นความต้องการที่มากมายและนำไปสู่การออกแบบ
สถาบันทางสังคมที่จะรองรับได้...ต้องนำไปด้วยกัน ออนไลน์อาจจะเป็นพื้นที่จุดประเด็นได้ง่าย นำเข้าความคิด
ความเฉพาะบางอย่าง แต่ถ้าไม่สู้พื้นที่ทางสังคมจริงๆ มันก็กลายเป็นแค่ประเด็นที่พูดกันและจบ มัน ต้องมีการ
ออกแบบสถาบันทางสังคมในชีวิตจริงเพื่อเข้ากับความเฉพาะตรงนั้นให้ได้ การเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์และ
โลกกายภาพจำเป็นต้องคู่ขนานกันไป” (ตี,๋ สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2565)
ส่วนประเด็นที่จุดให้คนรุ่นใหม่ ในภาคเหนือจำนวนมากออกมาตั้งคำถาม และใช้พื้นที่ออนไลน์ในการ
ต่อสู้คือกรณีของ “นิรนาม” ผู้ทำหน้าที่ย่อยภาษาของนักวิชาการให้กลายเป็นกระแสและวัฒนธรรมของทวิต
เตอร์ที่ทำให้อ่านต่อและกระจายข้อมูลไว “เด็กพวกนี้โตมาในยุคที่มืดดำ ที่เราโตมาในยุคที่พอเห็นความหวังอยู่
บ้าง เด็กพวกนี้ไม่มีหวังเปรียบเทียบ ต้องเปลี่ยนใหญ่ ไม่สามารถแค่การเมืองได้ เราเชื่อว่าเด็กก้าวหน้ากว่าเรา
เด็กเคยถามเรากรณี 14 ตุลาว่า ทำไมเขาสั่งเปิดบ้านได้แล้วไม่สั่งหยุดยิง เราตอบไม่ได้ไม่รุ้ต้องตอบว่าไง เขา
สะกิดเรามากกว่า กล้าถามมากว่า นั้นคือไอดียของ GenZ เรายังพูดอ้อมๆ” (สัมภาษณ์ วันที่ 15 ตุลาคม
2564)
เยาวชนไม่เห็นความหวังในระบบรัฐประหาร ถ้าจะเปลี่ยนต้องยกระบบ ไม่เอาทีละส่วน ให้เป็นสังคม
การเมืองที่ดีกับทุกคนอย่างแท้จริง พวกเขาโตขึ้นมาท่ามกลางความหวาดกลัว ความรุนแรง ทำให้ไม่เลือกการ
รอมชอม ประกอบกับข้อมูลที่เข้าถึงง่าย สร้างความมั่นใจในการแสดงความเห็น ความกลัวจึงไม่ใช่กำแพง
กลายเป็นว่าความน่ากลัวคือความไม่แหลมคมในการพูด นักเรียนมัธยมหลายคนจึงพยายามรุนแรงและเป็น
ข้อมูลมากขึ้น ความชัดของประเด็นในกลุ่มเด็กนักเรียนล้านนา เช่น ก๊วยเจ๋ง โตมาในครอบครัวที่พี่ชายทั้งสอง
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คนเป็นนายร้อย แต่เขาเลือกจะเชื่อความเป็นตัวเองแม้จะถูกครอบครัว ดุด่า โดนพ่อเอาหนังสือฟ้าเดียวกันไป
ทิ้ง ความเป็นปัจเจกที่แม้จะบอบช้ำ ประกอบกับการโตในสังคมออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกว้างขวาง จับมือกัน
ทางไกล มีสังคมร่วมกันในความคิดไม่รู้สึกโดดเดีย่ ว เขามีโลกจริงๆ ในทวิตเตอร์และโลกจริงๆ ทางกายภาพ ทำ
ให้แนวร่วมยุคหลังนักเรียนเลยเยอะกว่า ถ้าเทียบจริงๆ ม็อบภายนนอกนักเรียนเยอะกว่า ไปในความคาดหวังที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง อาจจะไปคนเดียวแต่ไปได้เพื่อนใหม่กันในม็อบ หลังจากนนั้นก็ชวนกันไป
การจับกุม “นิรนาม” ที่คนรุ่นใหม่หลายคนยกย่องเสมือน “ศาสดาน้อย” ได้สร้างความโกรธเคือง
ให้กับพวกเขา ดังที่เจมส์เล่าบรรยาการศอารมณ์ความรู้สึกของคนในตอนนั้นว่า “ตอนนั้นจัดม็อบก่อนโควิดที่
เกษตร ทุกคนโกรธเรื่องนิรนามมาก...และยิ่ งเห็นภาพจริง ๆ ที่รัฐกระทำกับเพื่อนในโลกเสมือจริงของเขา มัน
เจ็บมาก การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น นิรนามยังคงเป็นตัวแปลสำคัญที่คนอ่านเป็นเด็กมัธยม มหาลัยไม่ค่อยอ่านเท
รดสั ้ น ๆ และสามารถเขี ย นสรุป เป็ น Infographic ส่ ง ต่ อ ให้ เ พื ่ อ นได้ อ ี ก ศั ก ยภาพของพวกเขาในการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มันย่อยข้อมูลง่าย พวกเขาถึงมีสังคมย่อยๆ เกิดขึ้นมา สามารถโต้แย้ง
เพื่อนได้ กลุ่มคนในทวิตเตอร์เช่น เฟมทวิต เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กัน แต่พื้นที่เสมือน สำนึกในพื้นที่เสมือน
แทบจะจับไหล่กัน ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน เราได้คุยกับพวกซ้ายในทวิตโดยไม่รู้จัก ไม่อายุ บางคนชินไม่เรียก
สถานะทางสังคม เรียกชื่อเฉยๆ ทำให้อายุไม่มีผลแต่ถ้าโลกจริงจะมีอยู่และเขาไม่คุยอายุกันเราสามารถแย้งกัน
ได้ แม้ว่าความเป็นระบบทางความคิดก็เป็นช่วงการเติบโตของเขา ความเบียวยังเยอะอยู่ แต่มันก็ทำให้เขากล้า
ขึ้นด้วย” (เจมส์, สัมภาษณ์ วันที่ 15 ตุลาคม 2564)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงแรกของการชุมนุมทางการเมือง เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้สื่อออนไลน์ในการระดม
พลและขยายฐานความคิดจำนวนมาก จากการสำรวจข้อมูลเพจใน Facebook เพียง platform เดียว (ซึ่ง
อาจจะไม่ เ ป็ น ที ่ น ิ ย มในเยาวชนรุ่ น เยาว์ ) พบว่ า ตั ้ ง แต่ป ี พ.ศ. 2563 เป็ น ต้ น มา มี เ พจที ่ ใ ช้ ร ณรงค์เ พื่อ
ประชาธิปไตยที่มีฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างน้อย 62 เพจ ใน 19 จังหวัดจากทั้งสิ้น 20 จังหวัด
ยกเว้นจังหวัดเลย บางจังหวัดมีมากกว่า 1 เพจ และมี 17 เพจที่เคลื่อนไหวสม่ำเสมอในช่วงเก็บข้อมูล
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นอกจากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยทั่วไปทั้งจากทั่วทั้งประเทศและใน
พื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิริ
นทร์ในกรณีค้ามนุษย์ การสมรสเท่าเทียม การดำเนินคดี 112 เป็นต้น เนื้อหาในเพจยังกล่าวถึงปัญหาเฉพาะใน
พื้นที่คล้ายแหล่งข่าวท้องถิ่น มีการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสำคัญทางการเมือง แลกเปลี่ยนข่าวสาร
การเคลื่อนไหวด้านอื่นๆที่ไม่ใช่การเมืองโดยตรง เช่น การรายงานข้อมูลกรณีเหมือง หรือโรงงานน้ำตาล ของ
เพจดาวดิน สามัญชน และเพจโขง ชี มูล
ตัวอย่างเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น เพจอำนาจเจริญไม่ทนเผด็จการ ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะแชร์ข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับแกนนำในระดับประเทศแล้ว ยังเน้นการวิจารณ์นักการเมืองชาวอำนาจเจริญสังกัด
พรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่อง เพจคณะอุบลปลดแอก ก็เช่นเดียวกัน มีการโพสต์ข้อความวิจารณ์บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างที่มีความเกี่ยวโยงกับพรรคพลังประชารัฐ และรายงานความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่รัฐที่คุกคามกลุ่ม
บุคคลเป้าหมายที่อยู่บนลิสต์ของทางการทุกครั้งที่มีบุคคลสำคัญ เช่น พระมหากษัตริย์ พระราชินี เชื้อพระวงศ์
และผู้นำรัฐบาล มาเยือนจังหวัด รวมถึงการรายงานข่าวนักกิจกรรมในจังหวัดถูกตั้งข้อหาคดี 112 เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ในภาพรวม ยอดผู้ติดตามในเพจเหล่านี้ยังค่อนข้างต่ำ อยู่ในระดับหลักพัน เพจที่มีผู้ติดตาม
หลักหมื่นขึ้นไปมี เพียง 13 เพจ และมีเพียง 2 เพจที่มีผู้ติดตามถึงหลักแสน ได้แก่ เพจ ดาวดิน สามัญชน
(208,441 บัญชี) และเพจ แนวร่วมนิสิต มมส. เพื่อประชาธิปไตย (106,359 บัญชี) ขณะที่เพจในกรุงเทพฯ
และส่วนกลางมีจำนวนหลายแสนหรือหลักล้าน เช่น แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม มีผู้ติดตามประมาณ
545,000 บัญชี และ เยาวชนปลดแอก ประมาณ 2 ล้านบัญชี และเมื่อพิจารณาการแสดงความคิดเห็นและการ
แชร์เนื้อหา ชี้ให้เห็นความตื่นตัว ความสนใจ และจุดยืนของผู้คนที่มีต่อประเด็นทางการเมือง แม้จะไม่มี
กิจกรรมบนท้องถนน
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อดีตสมาชิกกลุ่มดาวดินที่ผันตัวเองไปผลิตเนื้อหาออนไลน์ควบคู่กับงานประจำด้านปกป้องสิทธิ
มนุษยชนกล่าวว่าสาเหตุหนึ่งที่เขาต้องการทำเนื้อหาสำหรับสื่อออนไลน์เพราะการเคลื่อนไหวบนท้องถนน
หยุดชะงัก ขณะเดียวกันข้อเรียกร้องของขบวนการประชาธิปไตยที่รียกตัวเองว่า “ราษฎร” กลุ่มต่างๆ มีแต่คำ
ว่า “ยกเลิก” “หยุด” แต่ไม่มีแผนหรือตัวแบบว่าหากยกเลิกแล้วจะมีสิ่งใดมาแทนที่ เขาจึงต้องการผลิตเนื้อหา
เพื่อเสนอทางเลือกและเชิญชวนให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในอนาคตในระหว่างที่การเมื องบนท้อง
ถนนยังหยุดนิ่ง โดยเนื้อหาที่เขาได้ผลิตออกมาแล้วได้แก่ การกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นคลิปวิดีทัศน์สัมภาษณ์คน
จากหลายฐานะอาชีพ ทั้งนักการเมือง นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ให้พวกเขาแสดงทัศนะและบอกเล่า
ประสบการณ์ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดี แนวทางนี้สอดคล้องกับอดีตแกนนำหญิง ที่ได้กล่าวถึงก่อน
หน้าที่ให้ความสำคัญกับการทำงานด้านความคิดผ่านกิจกรรมลงพื้นที่ ทำงานกับชุมชน เพื่อขยายฐานสนับสนุน
ด้านอุดมการณ์
สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือส าคัญในการทาให้ความคิด ความเชื่อ ซึ่งเป็นฐานเชิงอุดมการณ์ของการ
เคลื่อนไหวยังคงดาเนินต่อไปได้ ข้อมูลออนไลน์เป็นการบันทึก เผยแพร่ข่าวสาร และเป็นพื้นที่ถกเถียง โดยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฎการณ์ที่มาพร้อมกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยผ่านสืื่อป
ระเภทนี ้ ค ื อ การที ่ ว ิ ถ ี อ ี ส าน กลายเป็ น ที ่ ย อมรั บ ของคนรุ ่ น ใหม่ โดยเฉพาะในกลุ ่ ม นั ก เคลื ่ อ นไหวฝ่ า ย
ประชาธิปไตย ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่สาคัญ คือการกิน ซอยจุ๊ ที่ได้กลายเป็นกระแสไวรัล อานนท์ นาภา ซึ่ง
เป็นนักกิจกรรมคนแรกๆ ที่มีส่วนในการทาให้การกินอาหารอีสานจานนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น กล่าวว่า
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ซอยจุ๊เริ่มเป็นที่รู้จักหลังรัฐประหารปี 2557 หลังจากที่คณะรัฐประหารยึดอานาจแล้วได้ออกกฏห้ามการรวมตัว
ทางการเมืองเกิน 5 คน จึงใช้การนัด “กิน” ลาบ เป็นเหตุผลในการรวมตัวกันโดยไม่ผิดกฎหมาย หนึ่งในอาหาร
ที่กินนอกจากลาบแล้วก็คือซอยจุ๊ เขาตั้งข้อสังเกตว่าลาบเป็ นสิ่งที่ “ธรรมดา” เกินไป ในขณะที่ซอยจุ๊มีความ
เด่นที่ความดิบ สามารถใช้ “วัดใจ”ผู้ร่วมวงกินด้วยว่าจะมี “ความกล้า” พอที่จะทิ้งมุมมองที่เป็นลบเกี่ยวกับ
ความดิบเพื่อที่จะแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกลุ่มทากิจกรรมด้วยกันหรือไม่ เขากล่าวว่าเมื่อทา
บ่อยๆ ก็เกิดเป็นวัฒนธรรมการกินซอยจุ๊ในกลุ่มนักกิจกรรมในเมืองกรุงเทพฯ
เขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากตนเป็นคนที่ใช้โชเชียลมีเดียในการสื่อสารทางการเมือง โดย
โพสต์ข้อมูลกิจกรรมที่ทาตลอด รวมทั้งการกินซอยจุ๊ด้วย ในช่วงปี 2563 มีคนสนใจติดตามความเคลื่อนไหว
ของเขาเป็นจานวนมาก จึงพลอยทาให้มีคนสนใจอาหารจานนี้มากขึ้น จนเป็นที่นิยมแพร่หลาย เขากล่าวว่าการ
กินซอยจุ๊มีนัยเชิงสัญลักษณ์การต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ด้วย นั่นคือ การปฏิเสธวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ เพราะทุก
วันนี้ ผู้หญิงอายุน้อยๆ มีลักษณะเป็น “คุณหนู” ยังสั่งมากินโชว์ในโซเชียลมีเดีย จากที่เมื่อก่อนจานนี้จะเป็นที่
นิยมในหมู่ผู้ชายชาวบ้านเท่านั้น เขากล่าวว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่อง “ประหลาด” เพราะสมัยเขาเป็นเด็ก
ซอยจุ๊คืออาหารของคนบ้านนอก คนในเมือง คนจีน ในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดที่เขาเติบโตมาก็ไม่กิน เขาย้าด้วย
น้าเสียงมั่นใจว่าคนในเมืองที่ ไหนในอีสานก็ไม่กิน การที่คนรุ่นใหม่ หนุ่มสาว จากกรุงเทพกินซอยจุ๊ยังเป็น
สัญลักษณ์ของการยอมรับว่า “คนเฮามันท่อกัน” (คนเรามันเท่ากัน) ในลักษณะที่ในเมื่อชาวบ้านกินได้ ใครๆ ก็
ต้องกินได้ ข้อสังเกตของอานนท์ชี้ให้เห็นว่า เรื่องใกล้ตัว เช่นวัฒนธรรมการกินพื้นถิ่น ก็สามารถกลายเป็น
สัญลักษณ์ในการต่อสู้ทางการเมือง ยิ่งเมื่อได้รับการขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนผ่านสื่อออนไลน์ ก็มีผลในการ
เปลี่ยนความคิดของคนจากเดิมเคยปฏิเสธมายอมรับสิ่งที่ดูด้อยค่าหรือมีความเป็น “บ้านนอก” ได้
นอกจากนี้ การวิเคราะห์สื่อออนไลน์ในอีสานยังทาให้เห็นบทบาทของศิลปะท้องถิ่น เช่น หมอลา ใน
ขบวนประชาธิปไตยด้วย หมอลาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมือง “ของ” คนอีสานหรือ “กับ” คน
อีสาน ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใด สมัยกบฏผู้มีบุญ หมอลาเป็นกาลังสาคัญในการบอกเล่าความเดือดร้อน
ของผู้คนและเหตุผลในการลุกขึ้นมาต่ อสู้ เช่น หมอลาโสภา พลตรี จากจังหวัดขอนแก่น ในช่วงที่คนเสื้อแดง
เคลื่อนไหวในช่วงปี 2551-2553 ศิลปินหมอลาที่เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มคนอีสาน แต่อาจไม่โด่งดังระดับประเทศ
เช่น หมอลาที่ใช้ชื่อในการแสดงว่า “อีส้มโป๊ะ” ขึ้นเวทีชุมนุมขับกลอนกล่าวถึงปัญหาทางการเมืองอย่างเผ็ด
ร้อน และกลับมาอีกครั้งในการชุมนุมปี 2563 หมอลาเสถียร น้อยลมแดง หมอลาเฉลิมพล มาลาคา หมอลา
สินชัยน้อย ภูมิมาลา หมอล าหมอล าพรศักดิ์ ส่องแสง ต่างเป็นตัวอย่างของศิลปินหมอล าที่มีความสนใจ
การเมืองตามแนวทางประชาธิปไตย แต่แสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกัน สินชัยน้อยและพรศักดิ์ชื่นชมการ
ทางานของทักษิณ จึงได้แต่งกลอนล าและเผยแพร่บทกลอนในช่องทางออนไลน์ ส่วนส้มโป๊ะเข้าร่วมชุมนุม
ปราศรัยสั้นๆ และขับลาบทกลอนตาหนิฝั่งต่อต้านประชาธิปไตยด้วยถ้อยคาเผ็ดร้อน เช่นเดียวกัน การแสดง
ของเธอในเวทีชุมนุมถูกบันทึกและถ่ายทอดไว้ในสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูบ ส่วนหมอลารุ่นใหม่ๆ เช่น หมอลา
แบงค์ (ชื่อในการแสดง ปฏิภาณ ลือชา) ก็ร่วมขบวนประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงหลังรัฐประหาร
อีกทั้งยังเคยต้องโทษคดี 112 จากการแสดงละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่า หมอลาแบงค์ยังคงร่วมกิจกรรมทางการ
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เมืองจนปัจจุบันทั้งที่ยังมีคดีทางการเมืองอื่นๆค้างอยู่ ส่วนหมอลาอีกกลุ่มคือ ศิลปินวงกู่แคน ซึ่งมีหมอลาก้อง
ศิลป์ ฟ้าล่วงบน (ชื่อในการแสดง) เป็นกาลังสาคัญในการเดินสายตามเวทีชุมนุมทางการเมืองจังหวัดต่างๆ ในปี
2563 เพื่อใช้กลอนลาวิพากษ์ฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตย โดยในบางครั้งกู่แคนก็เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมชุมนุม
ในส่วนกลาง ในทานองเดียวกันกับหมอลาแบงค์ หมอลาก้องฟ้า ได้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการ
เมืองที่ทา แต่กระนั้นเขาก็ยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องยูทูบ และเฟซบุค
การผลิตเนื้อหาออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เปิดพื้นที่ถกเถียงในประเด็นเกี่ยวกับ
อุดมการณ์ประชาธิปไตย หรือสร้างสรรค์งานศิลปะทางการเมือง (ดังตัวอย่าง หมอล า ที่กล่าวมาข้างต้น)
ชี้ให้เห็นว่า ขบวนประชาธิปไตยในอีสานไม่หยุดนิ่งเพียงเพราะไม่สามารถจัดการชุมนุมขนาดใหญ่ได้ ทาให้
เยาวชนและผู้สนับสนุนยังมีพื้นที่ในการหล่อเลี้ยงอุดมการณ์
ภาคใต้และชายแดนใต้
หลังจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ ได้เกิดปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนหนุ่มสาวทั่ว
ประเทศในพื้นที่ออนไลน์ ภาคใต้ก็คล้ายคลึงกับกับภาคอื่นๆ ที่มีการเกิดขึ้นของเพจต่างๆ ใน Facebook ซึง่ แต่
ละเพจมีความแตกต่างกันบ้าง เช่น มีวิธีการการสื่อสารที่แตกต่างกัน บางเพจเป็นเพจที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
การชุมนุม บางเพจเป็นเพจที่ใช้สื่อสารรวมตัวเพื่อทำกิจกรรม บางเพจเป็นเพจที่คอยทำหน้าที่ให้องค์ความรู้
ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เคลื่อนไหวประเด็น ทางการเมือง เป็นต้น ในแต่ละเพจก็อาจจะทำหน้าที่หรือ
ประเด็นที่ต่างออกไป และรวมถึงเพจในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ทำหน้าที่สื่อสารกันภายในพื้นที่ตัวเอง สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เพจกลุ่มเคลื่อนไหว และเพจพันธมิตร ไม่ได้เคลื่อนไหวโดยตรง
เพจกลุ่มเคลื่อนไหว จากการสังเกตและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
เพจภูเก็ตปลดแอก กระบี่ไม่ทน พัทลุงปลดแอก กลุ่มเด็กเปรต และกลุ่มเพจภาคใต้ตอนล่าง ปัตตานีปลดแอก
ยะลาปลดแอก และนราธิวาสปลดแอก พบว่าการเคลื่อนไหวเพจของเพจเหล่านี้มีวิธีที่คล้ายคลึงหลายประการ
ประกอบด้วย
1. เป็นเพจเชิงพื้นที่ คือเพจที่ทำขึ้นในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ เพื่อสื่อสารกับคนในจังหวัดในการทำกิจกรรม
รวมกัน เช่น จัดทำกิจกรรมอาสา การนัดหมาย การจัดม็อบในพื้นที่เป็นต้น ยกเว้นเพจกลุ่มเด็กเปรต ที่เป็น
กลุ่มไม่จำกัดพื้นที่จังหวัดไหน จังหวัดหนึ่ง แต่เป็นการรวมตัวของเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14
จังหวัด
2. เป็นสื่อที่คอยทำหน้าที่นำเสนอข่าว แบบ Realtime การเคลื่อนไหวของเยาวชน ทั้งการไลฟ์สด
ทุกๆกิจกรรม เช่น การจัดม็อบ การรายงานการคุกคามของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการรายงานบรรยากาศ ภายใน
กิจกรรมทั้งเป็นการรายงานข่าวหรือลงรูปบรรยากาศเป็นต้น
3. ทุกเพจล้วนเป็นเพจที่นำเสนอปัญหาทางสังคมการเมือง เสียดสีการเมือง วิพากษ์วิจารณ์ประเด็น
ทางการเมือง
4. เป็นเพจที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อี กทั้ง
ยังทำสื่อที่เข้าใจได้ง่าย เช่น ทำอินโฟกราฟิก เป็นต้น
5. ในทุกเพจจะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารจากเพจอื่นๆ ทั้งไลฟ์ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการขยายการสือสา
รจากอี ก เพจ เพื ่ อ ให้ ส าธารณะชนได้ ร ั บ รู ้ ม ากที ่ ส ุ ด ทุ ก เพจที ่ ม ี ก ารแชร์ ต ่ อ กั น ล้ ว นเป็ น เพจที ่ อ ยู ่ ใ นฝั ง
ประชาธิปไตย
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ทุกประเด็นที่กล่าวข้างต้น เหมือนกันทุกเพจไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ตอนบนหรือภาคใต้ตอนล่าง แต่สิ่งที่
ไม่เหมือนกันของภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้ตอนล่างคือ ประเด็นในพื้นที่ ในส่วนของเพจที่อยู่ในภาคใต้ตอนล่าง
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา จะมีประเด็นความขัดแย้ง และสันติภาพในพื้นที่อยู่ด้วย จะเห็นเรื่องราวทางเพจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในวิดีโอไลฟ์ตอนปราศัย หรือการแชร์เรื่องราวของเพจอื่น เกี่ยวกับ
ประเด็นพื้นที่ขัดแย้งและสันติภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เคลื่อนไหวประเด็นประชาธิปไตยอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง
ประเด็นปัญหาในพื้น แต่ทั้งนี้เรื่องความแตกต่างของประเด็นเป็นเรื่องของความแตกต่างเชิงพื้นที่ ทั้งภาคใต้
ตอนบนหรือภาคใต้ตอนล่าง ทุกๆ เพจก็พยายามที่จะสื่อสารประเด็นในพื้นที่ของตัวเองให้ได้มากที่สุด ทุกๆเพจ
มีจุดร่วมเดียวกันคือประชาธิปใตย
ดังกรณีตัวอย่างเพจพัทลุงปลดแอก เป็นเพจที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคนที่อยู่ในจังหวัดพัทลุง เป็น
สื่อกลางคอยทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างกัน ไม่ว่าเป็นเป็นการนัดหมายทำกิจกรรมรวม เช่น การจัดม็อบภายใน
จังหวัดพัทลุง การทำกิจกรรมอาสา เป็นต้น และยังเป็นสื่อสำหรับการนำเสนอแบบ Realtime เช่นการไลฟ์สด
ภายในม็อบ การไลฟ์ในระหว่างเจ้าหน้าที่มาคุกคามถึงที่พัก เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ และยังเป็นเพจที่นำเสนอ
ปัญหาทางสังคม เช่น การเสียดสีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายก นักการเมือง ข้าราชการ และการนำเสนอ
ประเด็นปัญหาทางสังคม เช่น กรณีเด็กนักเรียนผูกคอเสียชีวิตเนื่องจากมีปัญหา ที่สะท้อนถึงความเหลื่อล้ำ
รวมถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแชร์ต่อจากเพจอื่น การเขียนสเตตัส
หน้าFacebook การทำอินโฟ และการเขียนบทความเป็นต้น

เพจพัทลุงปลดแอกปรากฏวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 มียอดผู้ติดตาม 8,207
เพจพันธมิตรในชายแดนใต้ ได้แก่
Free Voice เป็น สื่ อของนักศึกษา ส่ว นใหญ่เป็นนักศึกษามอ.ปัตตานี ซึ่งเป็นสื่อที่คอยทำหน้าที่
นำเสนอข่าวการทำกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึงการรายงานข่าวในพื้นที่สามจังหวัดปาตานี ในการเคลื่อนไหว
ของเยาวชนในจังหวัดปัตตานี Free Voice จะเป็นสื่อที่คอยทำหน้าที่ไลฟ์สดในการ ถ่ายบรรยากาศ รวมถึง
การรายงานข่าว ไม่ว่าจะเป็นรายงานแบบข่าว หรือการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เข้าร่วมงานที่ถูกเจ้าหน้าที่
คุกคาม
เพจ Patani Resources เป็นเพจที่ขับเคลื่อนประเด็นทรัพยกรในสามจังหวัดหรือปาตานี เป็นการ
รวมกลุ่มของอดีตนักกิจกรรมปาตานี เพจประชาชนปัตตานีปลดแอกได้มีการแชร์เรื่อง การเสวนาออนไลน์ จาก
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ศูนย์กลางสู่ชายขอบ เป็นการขยายการสือสารเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นใน
สามจังหวัด ปตานี
เพจ The Motive เป็นเพจสื่อที่นำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับปาตานี
เป็นกลุ่มที่รวมตัวจากภาคประชาสังคม เพจประชาชนปัตตานีปลดแอกได้แชร์ วิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์ตากใบ
เพจ Student Voice เป็นเพจสื่อของนักศึกษา ส่วนใหญ่สมาชิกเป็นนักศึกษา ว.ค ยะลา
ทั้งนี้ นักกิจกรรมภาคใต้ทั่วไปมักใช้ทวิตเตอร์และอินสตาแกรมเป็นแอพพลิเคชั่นหลักในการพูดคุย
ส่ ว นกลุ ่ ม ราษฎรใต้ ใ ช้ Telegram ซึ ่ ง เป็ น แอพพลิ เ คชั น ที ่ ก ลุ ่ ม คณะราษฎรสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ ขณะที ่ ก ลุ่ ม
โปรแกรมเมอร์หรือกราฟฟิกดีไซเนอร์มักนิยมใช้ Discord เป็นแพลทฟอร์มในการคุยทางการเมืองมากกว่า
ช่องทางอื่นๆ ด้วยเหตุผลของความปลอดภัย แฮคยาก รองรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และส่งสื่อต่างๆ ให้กัน
ได้สะดวก นอกจากนี้ นักกิจกรรมในภาคใต้ใช้เฟซบุ๊คน้อยมาก ในขณะที่นักกิจกรรมในจังหวัดชายแดนใต้ใช้
เฟซบุ๊คเป็นช่องทางสื่อสารหลัก
สรุปท้ายบท
บทนี้กล่าวถึงการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนไทย ที่เริ่ม
ขยายตัวตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา โดยชี้ให้เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคต
ใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองผู้บริหารพรรค ได้ส่งผลให้เยาวชนขยายพื้นที่การแสดงออกทางการเมืองจาก
“โลกออนไลน์” สู่ “โลกออฟไลน์” ทั้งในมหาวิทยาลัยในลักษณะ “แฟลชม็อบ” และในโรงเรียนมัธยมซึ่งต่อมา
ได้คลี่คลายตัวไปเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี การชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนในช่วงนี้เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างเป็น
อิสระจากกัน ยังไม่มีข้อเรียกร้องที่เป็นระบบร่วมกัน รวมถึงยังจำกัดพื้นที่อยู่ในสถานศึกษา ทว่าหลังจากที่มี
การควบคุมตัวเยาวชนที่ประท้วงนายกรัฐมนตรีอย่างผิดระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายที่ จ.ระยอง ประกอบกับ
ความโกรธเคืองกรณีที่มีการลักพาตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างอุกอาจในประเทศกัมพูชา ได้เป็นเงื่อนไข
หรือปัจจัยกระตุ้นให้เยาวชนขยายพื้นที่การชุมนุมเคลื่อนไหวออกจากสถานศึกษา หรือว่า “ลงถนน” ตั้งแต่การ
ชุมนุมวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา
การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนมีพัฒนาการมาโดยลำดับ เริ่มจากการที่กลุ่มเยาวชนสองกลุ่มร่วมกันจัด
ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมกับมีข้อเรียกร้องให้ยุติการคุกคามประชาชน ยุบสภา และร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ ขณะที่ต่อมากลุ่มเยาวชนอีกกลุ่มได้จัดชุมนุมและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งข้อ
เรียกร้องนี้ได้ก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างในกลุ่มเยาวชน และส่งผลให้กลุ่มเยาวชนที่เสนอข้อเรียกร้องนี้ถอน
ตัวจากการเป็นกรรมการของกลุ่มเยาวชนที่ตั้งขึ้นใหม่ ที่พยายามผนวกรวมประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้องของ
กลุ่มที่หลากหลายและขยายครอบคลุมประชาชนทุกวัย ไม่ใช่แค่เยาวชน ต่อมาจึงได้มีความพยายามประสาน
กลุ่มเยาวชนหลักที่มีเห็นแตกต่างในประเด็นสถาบันกษัตริย์เข้าด้วยกันภายใต้กลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่ ที่มีนัยกลับไปยัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พร้อมกับเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ นายกรัฐมนตรีลาออก ร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งได้รับการขานรับในระดับภูมิภาคที่บางแห่งได้ผนวกข้อเรียกร้อง
เฉพาะของกลุ่มและพื้นที่เข้าไปด้วย และข้อเรียกร้ องสามข้อนี้ก็ได้รับสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน แม้กลุ่ม ที่ตั้งขึ้น
ใหม่นี้จะถูกสลายและไม่ได้เคลื่อนไหวต่อก็ตาม
หลังการสลายการชุมนุมของกลุ่มดังกล่าวในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ได้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเยาวชน
ย่อย ที่เน้นการชุมนุมแบบเคลื่อนที่และมีลักษณะเผชิญหน้าท้าทายมากกว่าการปราศรัยบนเวที โดยกลุ่มหนึ่ง
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ได้ถูกปราบปรามและยุติการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวไป ขณะที่กลุ่มที่เหลือได้คลี่คลายตัวไปในลักษณะ
ของการจัดกิจกรรมที่กว้างและหลากหลายขึ้น นอกจากนี้ ต่อมาส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อนหน้าได้รวมตัว กันเพื่อ
เคลื่อนไหวผลักดันการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นการเฉพาะ ขณะเดียวกันก็มีการรวมตัว
ของกลุ่มย่อยที่พุ่งเป้าไปที่สถาบันกษัตริย์โดยตรง ซึ่งยังคงดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ นอกจากโลกกายภาพแล้ว เยาวชนยังเคลื่อนไหวในโลกเสมือนด้วย นับตั้งแต่การใช้เป็นพื้นที่หรือ
ช่องทางในการแจ้งอัตลักษณ์การเคลื่อนไหวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การใช้เป็นกรอบปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวที่มีการแยกระหว่าง “มิตร” กับ “ศัตรู” อย่างชัดเจน รวมถึงการใช้เป็นพื้นที่หรือช่องทางการ
เคลื่อนไหวควบคู่ไปกับโลกกายภาพ ทั้งในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเป็นพื้นที่เถียงหารือ การสร้าง
ข้อเสนอและตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม การนัดหมาย รวมถึงการระดมทุน ซึ่งการเคลื่อนไหวในโลกเสมือนนี้เกิดขึ้นใน
กลุ่มเยาวชนในภูมิภาคเช่นกัน โดยมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป
การชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนได้รับการตอบสนองค่อนข้างหลากหลาย โดยด้านหนึ่งได้รับการหนุน
เสริมจากกลุ่มและบุคคลจำนวนมากและหลากหลายวิธี รวมถึงการสนับสนุนจากนักการเมืองพรรคฝ่ายค้าน
ขณะที่อีกด้านก็ถูกคัดค้าน แม้จะเป็นกลุ่มและบุคคลจำนวนไม่มากและขาดความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็ต้อง
เผชิญกับการโต้กลับของรัฐทั้งโดยกดปราบและการหว่านล้อม ดังจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในบทต่อไป
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บทที่ 4 ปฏิกิริยาและการตอบสนอง
บทนี้กล่าวถึงปฏิกิริยาในสังคมและการตอบสนองของรัฐต่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องของนักเรียนนิสิต
นักศึกษาหรือว่าเยาวชนไทยในช่ว งผ่านมา ประกอบด้วย 4 หัวข้อ หัวข้อที่ 1 ว่าด้วยการหนุนเสริมจาก
พันธมิตรกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยชี้ให้เห็นผ่านกิจกรรมสำคัญ 3 กิจกรรม คือ “Car Mob” “ยืนหยุดขัง” และ
กองทุนราษฎรประสงค์ หัวข้อที่ 2 คล้ายคลึงกับหัวข้อที่ 1 คือเป็นในลักษณะหนุนเสริมเหมือนกัน แต่ชี้ให้ เห็น
ผ่านกลุ่มบุคคลคือนักการเมืองพรรคฝ่ายค้าน หัวข้อที่ 3 ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับเยาวชนได้
เคลื่อนไหวในลักษณะใด ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ส่วนหัวข้อที่ 4 ว่าด้วยการตอบสนองของรัฐ ทั้งใน
ลักษณะกดปราบและในลักษณะของการหว่านล้อมกล่อมเกลา ดังแสดงให้เห็นเป็นลำดับ
4.1 การหนุนเสริมจากพันธมิตร
การเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรกลุ่มต่างๆ ในหลายลักษณะ ทั้งใน
แง่การเป็นองค์กรร่วมจัด การสนับสนุนด้านการพยาบาล การเข้าร่วมชุมนุม การบริจาคเงิน ฯลฯ นอกจากนี้
กลุ่มพันธมิตรเหล่านี้ยังประสานความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมหนุนเสริมการเคลื่อนไหวของเยาวชนเป็น
การเฉพาะดังนี้
4.1.1 “Car Mob”
ขบวนรถยนต์หรือ “Car Mob” เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดยนายสมบัติ บุญงามองค์ หรือ “บก.ลายจุด”
นักกิจกรรมทางสังคมและอดีต “แกนนอนเสื้อแดง” ในช่วงที่การชุมนุมของนิสิตนักศึกษาขาดหายหลังจากการ
สลายการชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคม 2563 และแกนนำส่วนใหญ่ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีและถูกคุมขัง จัดขึ้นครั้ง
แรกวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ในชื่อ “Car Mob สมบัติ (ทัวร์)” เป็นขบวนรถนำชมทำเนียบรัฐบาลและบีบแตร
ขับไล่นายกรัฐมนตรี เพราะเห็นว่า “ถ้ารัฐบาลประยุทธ์มาจากเสียงนกหวีด เราจะไล่ประยุทธ์ด้วยเสียงแตร”
(สมบัติ, สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2564) และถือว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนัดซ้อมใหญ่ที่จะจัดขึ้นใน
สัปดาห์ต่อมา โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม นอกจากนายสมบัติ ซึ่งเป็นแกนนำแล้ว กลุ่มเข้าร่วมยังประกอบด้วย
มวลชนกลุ่มไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย เคลื่อนขบวนรถยื่นหนังสือเรียกร้องพรรคร่วมรัฐบาล
เช่น พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย รวมถึงพรรครวมพลังประชาชาติไทย จากนั้นได้
เคลื่อนขบวนไปต่อตามถนนรัชดาภิเษก ถนนสุขุมวิท และมาสิ้นสุดที่แยกราชประสงค์
หลังจากนั้นนายสมบัติได้จัดกิจกรรม “Car Mob” อีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งนอกจากมีรถเข้าร่วม
จำนวนมาก ทัง้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และเป็นอีกปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของการชุมนุมบริเวณแยกดิน
แดงดังที่กล่าวแล้วก่อนหน้า ยังมีการจัดกิจกรรม “Car Mob” ในวันและเวลาเดียวกันนี้อย่างน้อย 46 จุดใน
39 จังหวัด เฉพาะในกรุงเทพฯ มี 5 จุดด้วยกัน นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่
มีการจัดกิจกรรม “Car Mob” เข้มข้น มีการจัดกิจกรรมนี้จำนวน 262 ครั้ง นอกจากในกรุงเทพฯ ที่จัดโดย
นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รวมถึงแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมดังที่กล่าวแล้วก่อนหน้า ก็ยังมีการจัดกิจกรรมนี้
กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 มีการจัดกิจกรรม “Car Mob”
จำนวน 43 ครั้ง ซึ่งน่าสังเกตว่ามีการจัดในจังหวัดที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนด้วย เช่น
จ.บึงกาฬ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ จ.นครราชสี มา ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคพลังประชารัฐ การจัดกิจกรรม
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีรถเข้าร่วมกว่า 300 คัน โดยกิจกรรม “Car Mob” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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มีผู้เข้าร่วมหลายวัย ครึ่งหนึ่งเป็นเยาวชนอีกครึ่งเป็นผู้ใหญ่ มาจากหลายอาชีพ รวมถึงมี “คนเสื้อแดง” กลุ่ม
ต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการปราศรัยสั้นๆ ก่อนและหลังเคลื่อนขบวน โดย
ในระหว่างเคลื่อนขบวนมีการปราศรัยสลับเปิดเพลงบนรถนำขบวน เป็นการผสมความเคร่งเครียดจริงจังของ
ข้อเรียกร้องเข้ากับความรื่นเริงขบขันผ่านการล้อเลียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงมีการเปิดเพลงปลุกใจให้ฮึกเหิม
กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างนักกิจกรรมในพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองฝ่ายค้านหรือ “ฝ่าย
ประชาธิปไตย” อย่างชัดเจน เช่น ใน จ.อุบลราชธานี มีรถที่ติดชื่อ ส.ส. พรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคหนึ่งใน
พื้นที่มาร่วมขบวนด้วย
ทั้งนี้ จุดเด่นของกิจกรรม “Car Mob” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือผู้เข้าร่วมไม่ต้องตกเป็นเป้านิ่ง
เหมือนกรณีการชุมนุมปราศรัย สามารถเข้าและออกจากการทำกิจกรรมได้ตลอดเวลา รวมถึงมีการนำวัสดุมา
ปิดหรืออำพรางป้ายทะเบียนรถเพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ ข้อเรียกร้องพุ่งเป้าไปยังตัวนายกรัฐมนตรีเป็น
หลัก ไม่มีการกล่าวถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ แม้จะไม่มีการห้ามปรามจากผู้จัดหรือแกนนำก็ตาม หลายคนที่
ยังไม่พร้อมจึงสะดวกใจที่จะออกมาเข้าร่วม แม้จะตระหนักว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจทั้งในและ
นอกเครื่องแบบตอบจับตาและถ่ายรูปตลอดเส้นทาง หรือแม้กระทั่งผ่านป้อมหรือสถานีตำรวจ ผู้ร่วมขบวนก็
ไม่ได้แสดงความรู้สึกวิตกกังวลแต่อย่างใด ขณะเดียวกันขบวนก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้คนสองข้าง
ทาง หรือแม้แต่ห้างร้านขนาดใหญ่ก็มีพนักงานออกมาสนับสนุนให้กำลังใจด้วยการชูสามนิ้ว อย่างไรก็ดี ต่อมา
การจัดกิจกรรมยุติลงตามสถานการณ์ในกรุงเทพฯ
ในภาคเหนือตลอดเดือนสิงหาคมได้เกิดกระแสการจัด “Car Mob” ที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ และแพร่
ขยายไปยังจังหวัดต่างๆ เนื่ องจากมีการปราบปรามกิจกรรมการชุมนุม ประเภทอื่นอย่างหนัก การเคลื่อนไหว
แบบ“Car Mob” ได้จุดประกายให้การเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง โดยในภาคเหนือพบว่าจะมีการนัดกันในหลาย
ทิศทาง ทั้งสายเหนือจาก อ.ฝาง ลงมา สายใต้จากสันป่าตอง จอมทอง หรือบางส่วนจากลำพูน และหาจุด
บรรจบกัน เช่นศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ทำให้ขบวนรถที่เข้าร่วมมาจากหลายทิศทาง รวมถึงขณะที่
เคลื่อนขบวนก็สร้างการมีส่วนร่วมของคนสองข้างทาง ซึ่งในภาคเหนือช่วงเดือนสิงหาคมมี ขบวน “Car Mob”
ในจังหวัดต่างๆ กว่า 10 ครั้งโดยการจัด “Car Mob” เหมาะกับกลุ่มที่มีรถและมีเวลาจำกัด อีกทั้งบางกลุ่มมอง
ว่าเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัย เนื่องจากไม่ต้องเดินที่อาจเสี่ยงต่อการปะทะ ดังรายการกิจกรรมต่อไปนี้
ลำพูน 1 สิงหาคม 2564 ลำพูนปลดแอก จัดกิจกรรมหละปูน Car Mob เริ่มจากลานธนาคารกรุงเทพ
บ้านธิ
เชียงใหม่ 1 สิงหาคม 2564 ฅนเมือง Movement จัดกิจกรรมด่วนนครพิงค์ 2 สายเหนือ สายใต้
สายตะวันออก สายตะวันตก วนรอบคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ 1 สิงหาคม 2564 Chiangmai Newgen จัดกิจกรรม CarMob ฝาง-แม่อาย-ไชยปราการณ์
เริ่มต้นที่อำเภอฝาง ไปสู่นำตกท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ราษฎรเชียงรายจัดกิจกรรม คาร์ม็อบเชียงราย ครั้งที่ 2
เชียงราย วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ราษฎรเชียงรายจัดกิจกรรม คาร์ม็อบเชียงราย ครั้งที่ 3
ลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 2564 พิราบขาวเพื่อมวลชนจัดกิจกรรม คาร์ม็อบลำปาง
เชียงใหม่-ลำพูน วันที่ 15 สิงหาคม 2564 พรรควิฬาร์และลำพูนปลดแอก จัดกิจกรรมคาร์ม็ อบ
เชียงใหม่-ลำพูน
เชียงใหม่จอมทอง วันที่ 22 สิงหาคม 2564 จอมทองจัดกิจกรรม จอมทองคาร์ม็อบ
เชียงราย วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ราษฎรเชียงรายจัดกิจกรรม เชียงรายคาร์ม็อบ ครั้งที่ 4
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เชียงใหม่-ลำพูน วันที่ 29 สิงหาคม 2564 พรรควิฬาร์ -ลำพูนปลดแอกจัดกิจกรรม คาร์ม็อบ (ล้านนา
ต้านศักดินา)
อย่างไรก็ดี หลังสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 กิจกรรม “Car Mob” ลดจำนวนลง และยุติลงไปในที่สุด
เหมือนในกรุงเทพฯ พร้อมกับเริ่มมีกิจกรรมอื่น เช่น “ยืนหยุดทรราช” และการชุมนุมย่อยเกิดขึ้นแทน ดังจะได้
กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
ในภาคใต้มีการจัดกิจกรรม Car Mob ทั้งหมด 17 ครั้ง ใน 12 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพร และในตัวเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้จัดคือกลุ่มเยาวชนที่เคลื่อนไหว
ทางการเมืองของแต่ละจังหวัดจังหวัด จังหวัดที่จัดบ่อยสุดคือกระบี่ ส่วนในจังหวัดชายแดนใต้ มีการจัด Car
Mob ทั้งสามจังหวัดโดยกลุ่มปลดแอกซึ่งเป็นการรวมตัวของนักกิจกรรมทั้งสามจังหวัด เพียงแต่สัดส่วนของนัก
กิจกรรมประจำจังหวัดมีจำนวนมากกว่าจังหวัดข้างเคียง กล่าวคือ ที่ปัตตานีมีเยาวชนนักกิจกรรมร่วมจัดมา
จากทั้งยะลาและนราธิวาส เช่นเดียวกั บที่ยะลา มีเยาวชนนักกิจกรรมร่วมจั ดมาจากปัตตานี ส่วนนราธิวาส
ค่อนข้างไกลจากทั้งสองจังหวัดทำให้นักกิจกรรมจังหวัดอื่นมีจำนวนน้อยกว่า ทั้งนี้ กิจกรรม Car Mob ใน
จังหวัดชายแดนใต้มีความเป็นภูมิภาคของผู้จัดมากกว่าภาคใต้ตอนบน ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วม 300-500 คน
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ทั้งไทยพุทธและมลายูมุสลิม
การจัด Car Mob ทั้งในภาคใต้และจังหวัดชายแดนใต้มีการคำนึงถึงเส้นทางที่คิดว่าปลอดภัยและคน
เข้าร่วมได้โดยง่าย โดยในจังหวัดชายแดนใต้มักจะผ่านวงเวียนหอนาฬิกาประจำจังหวัด ในปัตตานีนอกจากหอ
นาฬิกาแล้วมีการผ่านเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยก็ยินยอมให้ผ่านโดยไม่มีปัญหาใดๆ แต่เมื่อเคลื่อนไปยังลานวัฒนธรรมกลับมีอุปสรรคความ
พยายามปิดเส้นทางของเจ้าหน้าที่รัฐขึ้น ส่วนในนราธิว าสผู้จัดตั้งใจเลือกเส้นทางหลักที่มีคนพุทธอาศัยอยู่เป็น
จำนวนมาก ด้วยเหตุผลว่า “เพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสลิ่ม” (แกนนำจัดคาร์ม็อบจังหวัดนราธิวาส ไม่
เปิดเผยชื่อและนามสกุล, สัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2564) เริ่มต้นจากวงเวียนนกไปวงเวียนหอนาฬิกา ผ่านย่าน
โรงเรียนอัตตัรกียะห์และเวียนไปที่ถนนบายพาส ผ่านเรือนจำนราธิวาสมาที่วงเวียนนกที่เป็นจุดเริ่มต้น รอบ
เดียว และเป็นการเดินขบวนรถอย่างเดียวไม่ได้ปราศรัยใดๆ
ถึงแม้กิจกรรม Car Mob ในจังหวัดชายแดนใต้จะได้รับการตอบรับจากคนในพื้นที่โดยเฉพาะเยาวชน
ค่อนข้างดี และเป็นกิจกรรมไม่กี่กิจกรรมที่เยาวชนไทยพุทธและมลายูมุสลิมดำเนินการด้วยกัน แต่ก็มีกลุ่มเห็น
ต่าง ทั้งในส่วนของกลุ่มที่มีความเห็นทางการเมืองตรงข้าม ดังกรณีนราธิวาสที่ว่า “สลิ่มบอกว่าคนที่ไปม็อบเป็น
คนที่ไม่มีงานมีการทำ...คนไม่พอใจม็อบชูสามนิ้วค่อนข้างเยอะ เพราะอย่างที่แจ้งไว้ก่อนหน้าว่าที่นราฯ มีกลุ่ม
คนที่เป็นสลิ่มอยู่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะในเส้นทางที่ใช้” (แกนนำจัดคาร์ม็อบจังหวัดนราธิวาส ไม่เปิดเผยชื่อ
และนามสกุล, สัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2564) และในส่วนของกลุ่มที่เคร่งครัดทางศาสนาที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
เนื่องจากมีการปรากฏตัวของกลุ่มข้ามหรือหลากหลายทางเพศอย่างเปิดเผยและแสดงตัวตนในลักษณะที่แสดง
ถึงเสรีภาพและความภูมิใจในเพศสภาพตนเอง และมีเยาวชนนอกระบบที่ชื่นชอบการขับขี่รถจักรยานยนต์
เที่ยวเล่นหรือที่เรียกว่า “เด็กแว้ น” เข้าร่วม ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มากและขยายเป็นประเด็นว่ากิจกรรมนี้ไม่
เหมาะสมเพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิง (มุสลิม) ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผู้ชายได้อย่างเปิดเผย
4.1.2 “ยืนหยุดขัง”
กิจกรรม “ยืนหยุดขัง” ริเริ่มโดยกลุ่ม พลเมืองโต้กลับ ซึ่งเป็นกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองที่ก่อตัวขึ้น
และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 จัดขึ้นครั้งแรกวันที่ 22 มีนาคม
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2564 บริเวณหน้าศาลฎีกา เรียกร้องให้มีการปล่อยตัว ชั่วคราวผู้ต้องหาตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
หลังจากที่ศาลไม่อนุญาตการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาตามที่ได้มีการยื่นคำร้องไป พร้อมกับ มีการประกอบพิธี
บวงสรวงดวงวิญญาณคณะราษฎร และนายอำพล ตั้งนพกุล หรือ “อากง” ผู้ต้องโทษคดีกฎหมายอาญามาตรา
112 ซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และเรียกบริเวณประกอบกิจกรรมว่า
“ลานอากง” เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับ “อากง”
กิจกรรมหลักคือการยืนสงบนิ่ง เดิมเป็นเวลา 112 นาที เพื่อบ่งถึงกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่ง
ผู้ต้องหาที่ไม่ได้รับการประกันตัวส่วนใหญ่ถูกกล่าวหา ต่อมาลดเหลือ 1 ชั่วโมง 12 นาที ตั้งแต่เวลา 17.30 –
18.42 น. ซึ่งระหว่างนั้นผู้เข้าร่วมสามารถทำกิจกรรมอื่นควบคู่ไปด้วยได้ เช่น อ่านหนังสือ โดยพันธ์ศักดิ์ ศรี
เทพ กลุ่มพลเมืองโต้กลับ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม “ยืนหยุดขัง” ว่า “เราไม่ได้ต้องการ
เรียกร้องสิทธิใหม่ เพราะว่าสิทธิผู้ต้องหาในการได้รับการประกันตัวนั้นมันมีอยู่แล้ว แต่ว่าศาลไม่ให้ แต่เรา
อยากจะให้สังคมได้เรียนรู้ว่าสิทธินั้นมันถูกเอาไป เราต้องการได้สิทธินั้นกลับคืนมา สังคมจะต้องตระหนักในสิ่ง
นี้” (พันธ์ศักดิ์, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2565) นอกจากนี้ ต่อมาการจัดกิจกรรมยังเรียกร้องให้มีการยกเลิก
กฎหมายอาญามาตรา 112 ที่ใช้ในการฟ้องร้องผู้ต้องหาด้วย นอกจากป้ายสำหรับแขวนห้อยคอผู้ร่วมกิจกรรม
แล้ว ข้อเรียกร้องนี้ยังปรากฏในดังคำกล่าวพร้อมกันสามครั้งในตอนท้ายกิจกรรมที่ว่า “ปล่อยเพื่อนเรา ปล่อยผู้
บริสุทธิ์ คืนสิทธิการประกันตัว ยกเลิก 112”
กิจกรรมมีทุกวันบริเวณหน้าศาลฎีกา ยกเว้นในช่วงที่มีพระราชพิธีบริเวณสนามหลวงหรือวั ดพระศรี
รัตนศาสดาราม ที่จะมีการย้ายไปจัดกิจกรรมบริเวณอื่น เช่น ด้านหลังศาลฎีกา หน้าศาลอาญา และเรือนจำ
กลางคลองเปรม ปกติมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละประมาณ 20 – 30 คน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป ผู้หญิงวัย
กลางคนกล่าวว่าเธอมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันแรกเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่ตกเป็นผู้ต้องหา ผู้หญิงอีกคนกล่าวว่า
เธอต้องการมาเขย่าศาลที่อยุติธรรมถึงหน้าบ้าน อย่างไรก็ดี บางครั้งผู้เข้ าร่วมมีจำนวนมากถึง 100 คนหรือ
มากกว่าหากมีกลุ่ม เช่น นักวิช าการ นักเขียน ศิล ปิน เข้าร่ว มและประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น อ่าน
แถลงการณ์ นอกจากนี้ มารดาของผู้ต้องหามักจะมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียกร้องให้มีการประกันตัวลูกของ
พวกเธอ ส่งผลให้กิจกรรมมีความสะเทือนอารมณ์อย่างมาก
ที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 3 รอบ รอบแรกคือตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2564
และเว้นช่วงไปเนื่องจากผู้ต้องหาทุกคนได้รับการประกันตัว ก่อนจะเริ่มต้นอีก รอบในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
เนื่องจากมีการจับกุมคุมขังและไม่ให้ประกันตัวผู้ชุม นุมอีกระลอก มีการจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงวันที่ 4
มีนาคม 2565 หลังจากที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวหมดทุกคน อย่างไรก็ดี มีการจัดกิจกรรมอีกรอบตั้งแต่วันที่
6 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา หลังจากที่มีการจับกุมและไม่ให้ประกันตัวผู้ชุมนุมระลอกใหม่ โดยปัจจุบันมี
สมัชชาคนจนเป็นองค์กรร่วมจัดกับพลเมืองโต้กลับ
กิจกรรม “ยืนหยุดขัง” ขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง นอกจากบริเวณลานด้านหน้าศาลฎีกาซึ่งเป็นจุด
กำเนิดและจุดหลัก ในกรุงเทพฯ ยังประกอบด้วยการจัดกิจกรรมนี้ในบริเวณอื่นด้วย ได้แก่ บริเวณด้านหน้า
เรือนจำพิเศษกรุงเทพ โดยกลุ่มของนายอาเล็ก โชคร่มพฤกษ์ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยกลุ่ม 14 ขุนพลทะลุคุก-ก็มาดิแก๊ส รวมถึงปริมณฑล เช่น บริเวณหอนาฬิกา ท่าน้ำนนทบุรี โดยกลุ่ม ราษฎรนนทบุรี นอกจากนี้
ยังมีการจัดในภูมิภาคควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในภาคเหนือ กิจกรรมครั้งแรกจัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จัดทุกวันที่ประตูท่าแพ
ยกเว้น วัน พฤหัส บดี ที่ จ ัด หน้า มหาวิ ทยาลัย เชีย งใหม่ โดยที่ประตูท่า แพจัดโดยนั กกิจ กรรม ส่ว นที่ ห น้ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโดยนักกิจกรรมร่วมกับนักวิชาการและมีนักศึกษาเข้าร่วม โดยกิจกรรมมีชื่อว่า “ยืน
หยุดทรราช” เพราะผู้จัดเห็นว่าการคุมขังที่ไม่เป็นธรรมจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อสามารถเอาเผด็จการลงจากอำนาจ
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ได้ กิจกรรมมีเป้าหมายให้สังคมตระหนักในปัญหา สร้างช่องทางการมีส่วนร่วม และปลอบประโลมผู้ถูกคุมขัง
ปกติมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ 20 คน ส่วนใหญ่เป็น “คนเสื้อแดง” แต่ก็มีนักกิจกรรมซึ่งเป็นผู้จัด รวมถึง
นักวิชาการและนักศึกษาร่วมด้วย
ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลอิสระ แกนนำในการจัดกิจกรรม “ยืนหยุดทรราช” กล่าวถึงที่มาในการ
จัดกิจกรรมว่า “เริ่มมาจากสถานการณ์การไม่ได้รับประกันตัวของแกนนำหลายคนที่เคลื่อนไหว โดยกลุ่ม
เพื่อนๆ ในกรุงเทพฯ เริ่ม เราก็คิดว่าน่าจะลองทำของเชียงใหม่ได้ และเห็นว่าเป็นวิธีที่พอจะทำได้มากกว่าให้ไป
ทำม็อบ โดยก่อนทำจะก็ศึกษาแนวทางจากทางกรุงเทพฯ พอสมควร และพูดคุยจนได้แนวทางที่สำคัญ คือทำ
ยังไงก็ได้ให้สามารถมายืนทุกวันเพื่อจะต้องไม่ถูกดำเนินคดี ถูกจับหรือถูกสั่งยุติ ตัวอย่างที่กรุงเทพฯ ทำ เช่น
หากมีขบวนเสด็จแล้วตำรวจมาคุยขอเพื่อขอให้เลี่ยงหรือยุติกิจกรรมไป 1-2 วัน เพื่อไม่ต้องการปะทะกับรัฐ
โดยตรง เนื่องจากหากถูกจับหรือตำรวจเข้ามายึดพื้นที่กิจกรรมก็จะทำให้การชุมนุมต้องยุติ ซึ่งไม่ตรงไปกับ
แนวทางที่เราต้องการ” (ภัควดี, สัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2565)
ภัควดีกล่าวว่าในรอบแรก การจัดกิจกรรมมีเป้าหมายให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา แต่หลังจากที่
มีการจับกุมและไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาเหล่านี้อีกครั้ง ทางกลุ่มจึงเห็นว่าลำพังแต่สิทธิในการประกันตัวผู้ต้อหา
ไม่เพียงพอ จำเป็นจะต้องเพิ่มการเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 ควบคู่ไปด้วยในการ
ชุมนุมรอบที่ 2 เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ผู้ชุมมนุมถูกดำเนินคดีและไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว ส่วน
การจัดกิจกรรมในรอบที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ ภัควดีกล่าวว่าถึงแม้มีบางคนวิจารณ์ว่ากิจกรรมมีความ “หน่อมแน้ม” ไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใด แต่เธอเชื่อว่าสามารถสร้างแรงกดดันได้ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันการที่กิจกรรมมีความปลอดภัย
และจัดอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลและในวันที่ส ะดวก
รวมถึงสามารถมีส่วนร่วมหรือแสดงออกถึงการสนับสนุนเวลาผ่านไปมาได้ ดังที่ว่า
“การยืนทุกวันอย่างต่อเนื่อง เลยทำให้มีคนจำนวนหนึ่งวิจารณ์ว่ามันหน่อมแน่มและไม่มีประโยชน์
ส่วนคนที่บอกว่ามีประโยชน์จะเป็นกลุ่มทนายที่คิดว่าสามารถกดดันได้ผลระดับหนึ่ง เป็นวิธีการสื่อสารระหว่าง
คนข้างนอกและข้างในเรือนจำ จุดประสงค์ของกิจกรรมคือความต่อเนื่อง เพื่อทำให้สังคมได้รับรู้ว่ายังมีเพื่อน
อยู่ในคุก และทำให้เพื่อนในคุกไม่ร ู้ส ึกโดเดี่ยว การพยายามทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการต่อต้านอยู่ใน
ชีวิตประจำวัน
สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินคดีของรัฐบาล กิจกรรมยืนหยุดขัง เป็นการแสดงออกที่ทำให้เกิด
มีส่วนร่วมและยังรู้สึกปลอดภัย เพราะกิจกรรมไม่มีการปราศรัย ไม่มีการเคลื่อนไหว และไม่มีกฎหมายข้อไหน
มาใช้จัดการได้โดยตรง ทำให้คนใหม่ ๆ กล้าเข้ามาร่วมเพราะคิดว่าจะไม่ถูกดำเนินคดี แน่นอนว่ากิจกรรมแบบ
นี้คือสันติวิธีรูปแบบหนึ่ง และสามารถดึงคนที่ปกติโดยส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นมววลชนม็อบอยู่ แล้ว การมาทำ
กิจกรรมต่อเนื่องในช่วงที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบม็อบได้ ทำให้มีส่วนร่วมในทุกวันและวันไหนมาก็ได้
คนทั่วไปที่ไม่มีเวลาหรือไม่ต้องการมาเคลื่อนไหวเต็มตัว ทำให้เขารู้สึกว่าได้แสดงออกในจังหวะนั้น ๆ
นอกคนไทยแล้วยังมีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปแล้วหากชาวต่างชาติเข้าไปดูหนังในโรงหนังจะยืน
เคารพเพลงสรรเสริญ ชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกตรงไปตรงมาเพราะต้องต่อวีซ่าทุกปี แต่
การผ่านกิจกรรมของเราไปมาแล้วแค่ชูสามนิ้วทำให้รัฐเอาผิดและโดนจับจ้องยาก แน่นอนว่าในจุดนี้ก็เป็น
เช่นเดียวกับคนไทยที่ผ่านไปมา” (ภัควดี, สัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2565)50
50

นอกจากนี้ กลุ่ม NU-Movement นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรก็เคยจัดกิจกรรม “ยืนหยุดขัง” เช่นกัน เช่น วันที่ 26 เมษายน
2564 กลุ่ม NU-Movement ได้ร่วมกันยืนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมถือป้ายข้อความ ยืน หยุด ขัง #ปล่อยเพื่อน
เราทุกคน ยืน หยุด ขัง # คืนสิทธิประกันตัว #ปล่อยเพื่อนเรา พวกเราได้ยินเสียงของพวกเขาแล้ว แล้วความยุติธรรมได้ยิน
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดกิจกรรม “ยืนหยุดขัง” ในหลายจังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี และบุรีรัมย์ อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นและขาดความ
ต่อเนื่อง ยกเว้น จ.อุบลราชธานี ที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นำโดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดครั้งแรกวันที่ 8 เมษายน 2564 หน้าศาลากลางจังหวัด ก่อนจะย้ายมาด้านหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทุกวันพุธและวันศุกร์ นอกจากยืนแล้วก็มีการอ่านบทกวีของผู้เข้าร่วมและอ่านจดหมายของผู้ถูกคุมขัง มี
ผู้เข้าร่วมเฉลี่ยประมาณ 15-20 คน อาจจะมีบางวันที่มากกว่านี้แต่ก็ไม่เกิน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการกับ
นักศึกษา ส่วน “คนเสื้อแดง” มาร่วมเป็นครั้งคราว ตอนแรกมีนักการเมืองท้องถิ่นร่วมด้วย แต่หลังจากผู้จัด
ย้ายสถานที่มาหน้ามหาวิทยาลัยและเน้นการยืนสงบนิ่งมากกว่าการปราศรัย “พวกเขาก็ค่อยๆ ห ายไป”
(เสาวณีย์, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพันธ์ 2565)
ผู้ร่วมกิจกรรมคนหนึ่งกล่าวว่าเขาเป็นชาวศรีสะเกษ มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมา
ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา และหลังสำเร็จการศึกษาก็ทำงานเป็นนิติกรในหน่วยงานรัฐใน จ.บุรีรัมย์ แต่ก็ติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่อยมา เมื่อทราบว่ายังมีการจัดกิจกรรม ยืนหยุดขัง ที่ จ.อุบลราชธานี ขณะที่ไม่
มีการจัดที่ จ.บุรีรมย์ แล้ว เขาจึงเดินทางมาโดยรถไฟเพื่อร่วมกิจกรรมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหาที่ จ.อุบลราชธานี รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับบุคคลที่มีความคิดทางการเมืองคล้ายกัน ที่นี่
นอกจากนี้ บางครั้งเขากับเพื่อนสนิทอีกคนได้ทำกิจกรรม ยืนหยุดขัง กันเอง โดยผลัดกันถ่ายรูปที่แต่ละคนถือ
ป้ายเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีการชุมนุมและแสดงออกทางการเมือง
อย่างไรก็ดี กิจกรรมยืนหยุดขังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะที่ จ.อุบลราชธานี ยังได้รับความ
สนใจไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับกรณี จ.เชียงใหม่ อาจเป็นเพราะการยืนสงบนิ่งพร้อมถือป้ายข้อความหรือภาพ
ผู้ชุมนุมทีถ่ ูกคุมขังเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าตนเองตกเป็นเป้าสายตา เป็นประสบการณ์ที่
ไม่คุ้นชิน ต่างการจากการชุมนุมประท้วงรูปแบบอื่น โดยเฉพาะ “Car Mob” ดังกรณีนักศึกษาคนหนึ่งที่เล่าว่า
ในการร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีตำรวจมาถ่ายภาพเขาและผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่น ทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่
เหมือนกับเมื่อตอนที่เขาร่วมกิจกรรม “Car Mob” ที่รู้สึกปลอดภัยกว่าทั้งในแง่ของโรคโควิด -19 และการไม่
เสี่ยงต่อการถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกจากนี้ หลังจากร่วมกิจกรรมได้สักระยะ ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เดินทางไปที่บ้านตามข้อมูลในฐานทะเบียนราษฎร์ซึ่งมีเพียงย่าที่อายุมากแล้วอยู่ตามลำพังในตอนนั้น ต่อมาคน
ในครอบครัวจึงได้ขอร้องให้เขายุติกิจกรรมทางการเมืองไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ย่าวิตกกังวล เขาจึงต้องตัดสินใจยุติ
การเข้าร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังที่หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในที่สุด
นอกจากนี้ “คนเสื้อแดง” คนหนึ่งเห็นว่ากิจกรรมไม่ได้ผล การที่ผู้ต้องหาจะได้รับการประกันตัว
หรือไม่ไม่ได้เกิดจากแรงกดดันจากกิจกรรมนี้ จึงตัดสินใจไม่เข้าร่วม ขณะที่ผู้หญิง “เสื้อแดง” วัยเกือบหกสิบ
อีกคนซึ่งเคยร่วมกิจกรรมกับเยาวชนทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกรุงเทพฯ กล่าวว่า “คิดแล้วมัยไม่
คุ้ม แล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมาย คนที่ยืนได้ก็ไปยืน แต่เราดูแล้วรู้อยู่ ถึงราจะไม่พูดแต่เรารับทราบ”
แม้ว่าเธอจะเคยร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังในจังหวัดของตนประมาณสองสามครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2564 ก็ตาม
อย่างไรก็ดี ผู้จัดและผู้ร่วมกิ จกรรมไม่ได้มีความกังวลต่อจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม เพราะให้ความสำคัญ
กับการตั้งคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมมากกว่า โดยหลังจากยุติการดำเนินกิจกรรมในช่วงต้นเดือนมีนาคม
2565 เนื่องจากผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับการชุมนุมและการเมืองได้รับการปล่อยตัวครบทุกคน ได้มีการดำเนิน
เสียงของพวกเขาแล้วหรือยัง ไม่ควรมีใครถูกจองจำ เพียงเพราะเขาเห็นต่างทางการเมือง #ปล่อยเพื่อนเรา โดยหลังการยืนเป็น
เวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที กลุ่มได้เปิดบทเพลง “ฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อ” เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับนักกิจกรรมที่ไม่ได้รับสิทธิการ
ประกันตัว
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กิจกรรมอีกครั้งหลังจากต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและแสดงความเห็น
ทางการเมืองระลอกใหม่และศาลไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาเหล่านี้
ในภาคใต้ไม่มีการจัดกิจกรรม “ยืนหยุดขัง” เพราะขาดผู้ริเริ่มและกระแสในพื้นที่ยังไม่สูงมากพอ ส่วน
ในจังหวัดชายแดนใต้มีความพยายามจะจัดหนึ่งครั้งแต่ไม่สำเร็จ กล่าวคือ กลุ่มเยาวชนยะลาปลดแอกประกาศ
เชิญชวนกิจกรรมยืนหยุดขัง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บริเวณวงเวียนหน้าศาลจังหวัดยะลาเพื่อเรียกร้องให้
มีการปล่อยตัว ชั่ว คราวพริ ษฐ์ ชิว ารักษ์ อย่างไรก็ตาม ก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่ว โมง ผู้ จัดกิจกรรมได้ ขี่
รถจักรยานยนต์ไปวนดู พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร จำนวนมากตรึงกำลังปิดทางเข้าออกบริเวณวงเวียนทุก
ทาง ทางกลุ่มจึงตัดสินใจประกาศ “แกง” หรือยกเลิกการจัดกิจกรรมในเฟซบุ๊ค จากนั้นไม่มีการจัดกิจกรรม
ยืนหยุดขังอีก
ทั้งนี้ แม้ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคง กิจกรรมยืนหยุดขัง ทั้งหน้า
ศาลฎีกาและในบริเวณอื่นไม่เคยถูกขัดขวางหรือสลาย ซึ่งแตกต่างจากการชุมนุมเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่น ผู้จัด
และผู้เข้าร่วมไม่เคยตั้งข้อหา (ยกเว้นการยืนหยุดขังหน้าศาลฎีการอบแรกที่ผู้จัดและผู้เข้าร่วมจำนวนหนึ่งถูกตั้ง
ข้อหา ทว่าต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าจะไม่ตั้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ร่วมกิจกรรมอีก) นักวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกล่าวว่าเธอเคยแหย่ตำรวจที่มาเฝ้าดูการประกอบกิจกรรมครั้งหนึ่งว่าหวังว่าตำรวจจะไม่ตั้งข้อหา
เธอในภายหลัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในหน้าศาลฎีกากล่าวว่าเธอและผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืน
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรม แต่ไม่ถูกฟ้องร้องในการร่วมกิจกรรมรอบที่ 2 เนื่องจาก “ผู้กำกับ
ฯ บอกว่าจะไม่ฟ้องพวกเราอีก บางทีเขาอาจจะละอายใจก็ได้ เพราะคนที่ถูกฟ้องมีแม่เด็กด้วย เค้าว่าไม่รู้ตอน
แรก” (รูญ, สัมภาษณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565)
เพราะเหตุนี้ กิจกรรมยืนหยุดขังจึงยังคงจัดอย่างต่อเนื่อง เพราะการตั้งข้อหาดำเนินคดีรวมไปถึงการ
ปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวผู้ต้องหาเป็นกลวิธีที่รัฐใช้ในการรับมือการชุมนุม ซึ่งส่งผลให้การชุมนุมมีความเสี่ยง
และขาดช่วงไปโดยปริยาย กิจกรรมนี้ซึ่งมีนักกิจกรรมและนักวิชาการเป็นกำลังหลัก ได้มอบวิธีการแสดงออกที่
ปลอดภัย ให้กับ ผู้ เห็น ต่าง แม้บ างคนอาจจะยังรู้ส ึกถึงความไม่ปลอดภัยที่ถูกจับจ้องโดยเจ้าหน้าที่ เช่น
นักวิชาการภาคเหนือกล่าวว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมยืนหยุดทรราชเป็นจำนวนมากเพราะว่าปลอดภัยและจัดอย่าง
ต่อเนื่อง นักวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าแม้ปกติ “คนเสื้อแดง” จะไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพราะไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาของเจ้าหน้าที่ แต่พวกเขาก็ส่งสัญญาณสนับสนุนให้กำลังใจเวลาขับขี่รถผ่าน
ไม่ว่าจะเป็นการชูสามนิ้วหรือว่าการบีบแตร
นอกจากนี้ ต่อมาได้มีการขยายกิจกรรมออกไปในลักษณะอื่น เช่น “เยี่ยมหยุดขัง” โดยเครือข่าย
นักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง วันที่ 28 เมษายน 2565 เพื่อให้กำลังใจและส่งโปสการ์ดรวมถึงฝากของเยี่ยมให้
ผู้ต้องขังจำนวน 7 คนที่ไม่ได้รับสิทธิการประกันตัว หรือกิจกรรม “เดินหยุดขัง” โดยประชาชนร่ว มกับ
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองรวมถึงกลุ่มพลเมื องโต้กลับ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่เป็นการ
เดินขบวนจากหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมไปศาลอาญา รัชดา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เพื่อเรียกร้อง
ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา 11 คน โดยเฉพาะผู้ต้องหาหญิง 1 ใน 2 คนที่อดอาหารมากว่า 30 วันและมี
อาการน่าวิตกกังวล และผู้ต้องหาที่อดอาหารทั้งสองคนก็ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในเวลาต่อมา
กิจกรรม ยืนหยุดขัง รวมถึงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลไม่มากก็น้อย แม้จะไม่โดยตรงหรือว่าอย่างฉับพลัน
ทันใดก็ตาม
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4.1.3 กองทุนราษฎรประสงค์
การหนุนเสริมการชุมนุมเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาที่สำคัญอีกประการคือการตั้ง “กองทุนราษฎร
ประสงค์” สำหรับใช้เป็นเงินในการประกันตัวผู้ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดี กองทุนนี้ตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2564
โดยปัญญาชนสาธารณะและนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหลักการ “ประชาชนช่วยเหลือกัน”
ซึ่งสืบย้อนไปถึงการตั้งสำนักกฎหมายราษฎรประสงค์โดยทนายอานนท์ นำภา ในปี พ.ศ. 2554 ที่ตั้งขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือ “คนเสื้อแดง” ที่ต้องคดี ทั้งนี้ก็เพราะว่า แม้กระทรวงยุติธรรมจะตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นในปี พ.ศ.
2558 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการพิจารณาคดีโดยเฉพาะการประกันตัว แต่ผู้ชุมนุมไม่
สามารถใช้เงินกองทุนได้เพราะว่าคดีของพวกเขาถูกตีความว่า เป็น “คดีการเมือง” ทำให้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถใช้กองทุนยุติธรรมได้ ผู้ชุมนุมจึงจำเป็นต้องตั้งกองทุนขึ้นมาเป็นของตัวเองเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้
ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดี โดยเฉพาะในระยะหลังซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการดำเนินคดีผู้ชุมนุม
จำนวนมากและหลายคนมีฐานะยากจน ผู้ชุมนุมโดยเฉพาะที่เป็นประชาชนทั่วไปจึงพยายามช่วยเหลือผู้ถูก
ดำเนินคดีด้วยการโอนเงินเข้ากองทุนเท่าที่สามารถทำได้ ดังกรณีรายหนึ่งที่ว่า
“กองทุนยุติธรรมของรัฐบาลไม่ช่วยคนเห็นต่าง เราเลยต้องช่วยเหลือกันเอง พี่โอนเงินเข้าบัญชีกองทุน
ราษฎรประสงค์ทุกเดือน เดือนละ 500 บาท เพราะเด็กๆ เสียสละเพื่อพวกเรามามาก พี่ไม่ได้รวย พี่ประหยัด
เงินในส่วนที่พี่ประหยัดได้ แล้วก็ใช้เงินส่วนนี้ในการช่วยเหลือเด็กๆ เงิ นประกันแพง น่าละอายมาก หลายคน
รายได้น้อย พี่จะบริจาคเงินให้กองทุนตราบเท่าที่พี่มีกำลังทำได้เพราะว่าคนเหล่านี้ได้เสียสละตัวเองเพื่อพวก
เรามามาก และนี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่พี่จะช่วยเหลือพวกเขาได้” (จินตนา, สัมภาษณ์ 12 มกราคม 2565)
ผู้ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีสามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารได้โดยตรง ซึ่งเดิมเป็น
บัญชีในนามผู้ก่อตั้งกองทุนฯ สองคน แต่หลังจากที่มีการจดทะเบียนมูลนิธิ สิทธิอิสราตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน
2565 เป็นต้นมา ก็เปลี่ยนมาใช้บัญชีมูลนิธิแทน โดยในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กองทุนสามารถระดมเงินได้
มากถึง 45,988,200 บาท ส่วนใหญ่ใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหา คือ 45,637,500 บาท จำนวน 379 คดี
นอกนั้นเป็นการชำระค่าปรับ คือ 300,700 บาท จำนวน 86 คดี และจ่ายค่าเสียหาย 50,000 บาท
ถึงแม้ยอดรวมกองทุนจะสูง แต่ไม่ได้มาจากการบริ จาคก้อนใหญ่ หากแต่มาจากการบริจาคก้อนเล็ก
จากประชาชนจำนวนมาก หนึ่งในผู้ถือบัญชีกองทุนกล่าวว่า “เรายังคงยืนยันว่ายอดโอนส่วนใหญ่จะน้อย หลัก
ส ิ บ ห ล ั ก ร ้ อ ย เ ป ็ น ห ล ั ก ” ( ไ อ ด า , https://thematter.co/social/ratsadonprasong-fundinterview/155748) นอกจากนี้ ยอดเงินทีโ่ อนมักมีความหมายทางการเมือง เช่น 112 ที่บ่งถึงกฎหมายอาญา
มาตรา 112 และ 2475 ซึ่งบ่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ปกติจะมีการโอนเข้า
กองทุนอย่างต่อเนื่อง แต่จ ะมีการโอนเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษหากเกิดความจำเป็นเร่งด่วน ดังกรณีการจับกุมผู้
ชุมนุม 99 คนหลังการสลาย หมู่บ้านทะลุฟ้า วันที่ 28 มีนาคม 2564
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หลังการจับกุม กองทุนได้แจ้งข่าวการระดมทุนผ่านทางเฟซบุ๊คเพจของกองทุนเนื่องจากเงินในบัญชีมี
ไม่พอสำหรับการประกันตัวผู้ถูกจับกุม ก่อนเที่ยงคืน มีการโอนเข้ามาทั้งสิ้น 3,848 ครั้ง และในบางช่วงมีการ
โอนมากกว่า 100 ครั้งในนาทีเดียวกัน เช่น มีการโอน 148 ครั้งในเวลา 21.49 น. และ 111 ครั้งในเวลา 21.50
น. กล่าวเฉพาะรายการเดินบัญชีด้านบน การโอนทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลา 21.56 น. โดย 8 ครั้งเป็นยอดหลักสิบ
26 ครั้งเป็นยอดหลักร้อย และมีเพียง 2 ครั้งที่เป็นยอดหลักพัน นอกจากนี้ มียอดการโอนอย่างน้อย 7 ครั้งที่มี
นัยทางการเมือง ได้แก่ 112, 11.20, 212, 24.75 และ 247.50 และด้วยจำนวนการโอนที่มาก แม้จะเป็นยอด
ที่น้อยในแต่ละครั้ง กองทุนจึงสามารถระดมเงินได้มากถึง 6 ล้านบาทในเวลาเพียง 3 วัน เกินกว่าที่ต้องการที่
อยู่ที่ 1,760,000 บาท
นอกจากนี้ ในคืนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนฯ ได้ประกาศทางเฟซบุ๊คเพจของกองทุนว่าจะมี
การยื่นประกันตัวนายอานนท์ นำภา จาก 9 คดี และนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ จาก 8 คดี ต้องใช้หลักทรัพย์รวม
ทั้งสิ้น 2,079,000 บาท ซึ่งเงินในบัญชีมีไม่พอ ต่อมาได้มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีเป็นจำนวนมากในเวลา
อันรวดเร็ว เกิน 10 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักร้อยหลักพัน แม้จะมีหลักหมื่น
แทรกมาบ้าง เนื่องจากผู้ต้องหารทั้งสองมีบทบาทสำคัญในการชุมนุมที่ผ่านมา
นอกจากเป็นการช่วยเหลือการประกันตัวผู้ต้องหาแล้ว ผู้บริจาคเห็นว่าการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน
ราษฎรประสงค์เป็นการเคลื่อนไหวหรือการประท้วงรูปแบบหนึ่งควบคู่ไปกับการชุมนุม ผู้บริจาคคนหนึ่งกล่าว
ว่าเธอเข้าร่วมการชุมนุมของ “ฝ่ายประชาธิปไตย” ตั้งแต่สมัย “เสื้อแดง” และต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงการชุมนุม
ของนิสิตนักศึกษา โดยนอกจากนั่งฟังการปราศรัย เธอจะเดินไปรอบบริเวณการชุมนุมและหย่อนเงินลงใน
กล่องรับบริจาคที่โต๊ะและเต็นท์ของกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนกลุ่มอื่น แม้ว่าตอนนี้จะไม่ค่อยมีการชุมนุม เธอก็
ยังคงโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกองทุนราษฎรประสงค์ เพราะเธอเห็นว่า “นี่เป็นทางเดียว
ที่พี่จะยังประท้วงต่อไปได้” (จินตนา, สัมภาษณ์ 12 มกราคม 2565) เช่นเดียวกับนิติกรหน่วยงานรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคนหนึ่งที่บริจาคเงินเข้ากองทุนราษฎรประสงค์อย่างต่อเนื่อง นอกจากต้องการช่วยเหลือ
ผู้ต้องหาแล้ว ก็ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองไปในเวลาเดียวกัน (ต้น, สัมภาษณ์ 12
มกราคม 2565)
ทั้งนี้ หนึ่งในผู้ถือบัญชีกองทุนราษฎรประสงค์กล่าวว่าที่ผ่านมามีข่าวลือว่า กรมสรรพากรจะเข้ ามา
ตรวจสอบบัญชีกองทุน หรือจะมีการอายัดบัญชี กองทุน และขณะเดียวกันก็มี “ปฏิบัติการข่าวสาร” โจมตี
กองทุนว่าให้การสนับสนุนการชุมนุม นอกจากนี้ ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้น
สังกัดของอาจารย์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือบัญชี ว่าได้ทำกิจกรรมในลักษณะที่ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าล้มล้างการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ โดยอาจารย์คนดังกล่าวได้เข้า
ชี้แจงคณบดีตามหนังสือเรียกด้วยวาจา และปัจจุบันเธอกำลังจัดทำเอกสารชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
(ชลิตา, สัมภาษณ์ 25 ธันวาคม 2564) ซึ่งปฏิบัติการเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเธอมากนัก และการบริจาค
เงินช่วยเหลือผู้ต้องหาคดีการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองก็ยังคงดำเนินต่อไปภายใต้บัญชี มูลนิธิสิทธิ
อิสรา
4.2 การสนับสนุนจากภาคการเมือง
การเคลื่อนไหวของเยาวชนไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมในหลายลักษณะ ทั้งในส่วนของ
การชุมนุมโดยทั่วไปและที่เป็นกิจกรรมเฉพาะข้างต้น หากแต่ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคการเมืองด้วย
โดยเฉพาะในส่วนของพรรคการเมืองฝ่ายค้านทีด่ ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเข้าร่วมการชุมนุมในฐานะ
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“มวลชน” การอภิปรายในสภา การเดินทางไปให้กำลังใจเยาวชนที่ถูกจับกุมและควบคุมตัวที่โรงพัก เช่น
หลังจากที่ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ชุมนุมบริเวณแยกดินแดงในคืนวันที่ 6 ตุลาคม 2564 จำนวน
28 คน และควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ส.ส. พรรคก้าวไกล ประกอบด้วย นายรังสิมันต์
โรม นายชัยธวัช ตุลาธน (เลขาธิการพรรค) และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อเข้า
เยี่ยมพร้อมกับหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป หรือสถานที่ควบคุมตัวชั่วคราว เช่น
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 และได้นำตัวผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งมา
ควบคุมตัวไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จ.ปทุมธานี ต่อมาวันที่ 18 ตุลาคม ส.ส. พรรคเพื่อ
ไทย ประกอบด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง (เลขาธิการพรรค) นายการุณ โหสกุล นายสมคิด เชื้อคง และ
นางสาวอรุณี กาสยานนท์ (โฆษกพรรค) เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถุกจับกุมและร่วมหารือแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือ โดยนายประเสริฐกล่าวว่าการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะบรอเวณแยกปทุมวัน
ในวันที่ 16 ตุลาคม เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ และทางพรรคได้เตรียมฝ่ายกฎหมายและให้ ส.ส. ของพรรค
เตรียมหลักฐานให้พร้อมสำหรับการประกันตัวผู้ถูกควบคุมตัวเหล่านี้ เป็นต้น
ขณะเดียวกันนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านได้ใช้ ตำแหน่งประกันตัวผู้ชุมนุมที่ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีมา
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคือวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ใช้ตำแหน่ง
ส.ส. ประกันตัวนางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์ ในคดีกฎหมายอาญามาตรา 112 จากการที่เธอถ่ายทอดสด
ก่อนมีขบวนเสด็จในวันที่ 5 มีนาคม 2565 โดยทนายได้ยื่นคัดค้านการฝากขังต่อในผัดที่ 7 พร้อมกับยื่นขอ
ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุผลว่านางสาว
ทานตะวันกระทำผิดเงื่อนไขกรณีทำการสำรวจความเห็นประชาชนเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ และศาลได้อนุญาต
ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขบางประการในที่สุด (ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 2565)
ทั้งนี้ นักการเมืองพรรคฝ่ายค้านมีส่วนร่วมในการชุมนุมมากขึ้นหลังจากที่การชุมนุมใหญ่ขาดหาย เป็น
การขึ้นเวทีปราศรัยในการชุมนุมของกลุ่มเล็กซึ่งมักเชิญบุคคลจากฝ่ายต่างๆ เข้าร่วม ดังกรณี นางสาวณธีภัสร์
กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ได้ร่วมชุมนุมและขึ้นปราศรัยในการชุมนุม “สมรสเท่า
เทียม” ที่แยกราชประสงค์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และต่อมาได้ถูกออกหมายเรียกพร้อมผู้ชุมนุมคนอื่น
รวม 20 คนในข้อหากระทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ร.บ.จราจร โดยเธอได้เดินทางไป
รับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยหลังจากให้ปากคำและได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราว เธอกล่าวว่าสาเหตุที่เธอขึ้น เวทีปราศรัยในการชุมนุมดังกล่าวเป็นเพราะต้องการเรียกร้องสิทธิให้กลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้มีสิทธิในการสร้างครอบครัวและได้สมรส และเธอจะผลักดัน พ.ร.บ.
สมรสเท่าเทียมให้ผ่านสภาในสมัยการประชุมหน้าด้วย (ข่าวสดออนไลน์ 2565)
นอกจากนี้ การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชนโดยภาคการเมืองยังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่หรือใน
ภูมิภาคต่างๆ ด้วย เช่น ในภาคเหนือ ส.ส. พรรคก้าวไกล มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเยาวชนที่ถูกกดทับมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบการศึกษาและระบบการเมืองที่พวกเขาเพิ่งได้มีโอกาสใช้สิทธิครั้งแรก ดังที่ว่า
“คนรุ่นใหม่โดนกดไว้ด้วยหม้อน้ำที่ต้มไว้ตลอด รูระบายของพวกเขาคือการเลือกตั้ง 62 ที่ถล่มทลาย
และมีอุดมการณ์ของซ้ายกลาง แต่เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดดๆ แต่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะที่สำคัญคือฮ่องกง
และจุดที่ทำให้เกิดม็อบคือการยุบพรรคอนาคตใหม่ในปี 63 ผมว่าน่าสนใจคือเรื่องเนื้อหาที่ไม่ใช่การโค่นล้ม
รัฐบาลแบบม็อบเก่าๆ หรือเรียกร้องรัฐบาลแบบม็อบชาวนา กรรมกร เป็นข้อเรียกร้องในการปฏิรูปโครงสร้าง
ประเทศ ซึ่งแหลมคมขึ้นเรื่อยๆ หลังจากยุบพรรคจุดชี้ขาดคืออานนท์กับข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และ
การหายไปของวันเฉลิม ทำให้เนื้อหาเปลี่ยนไปไกลมาก ต่อมาคือมันรื้อประวัติศาสตร์ใหม่ พวกเขาชำระ
ประวัติศาสตร์คนเสื้อแดงที่เป็นตัวร้ายของพ่อแม่ ให้กลายเป็นฮีโร่ของเขาแล้วผสานม็อบได้ ร้องเพลงเดียวกัน
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ของไฟเย็น ถอดประวัติศาสตร์ของ 6 ตุลาคม ใหม่ ถ้าเป็นรุ่นผม 14 ตุลาจะเป็นความโรแมนติค 6 ตุลาเป็น
เรื่องสั้น เขาเปลี่ยนใหม่ 6 ตุลาเด่นกว่า 14 ตุลามาก ผมไปซื้อหนังสือของอาจารย์ธงชัย ถามเจ้าของร้านว่า
ลูกค้าใครมาซื้อบ้าง เขาบอกหัวเกรียนๆ นักเรียนมัธยม ขณะที่ช่วงของ คสช. พยายามชำระประวัติศาสตร์ใหม่
เอาหมุดคณะราษฎร์ อนุสาวรีย์ออกแล้ วยัดค่านิยม 12 ประการ แต่กลับไม่สำเร็จเลย" (สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรพรรคก้าวไกล, สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2565)
อย่างไรก็ดี เขาเห็นว่า ถึงแม้ปัจจุบันเยาวชนจะนิยมหรือสนับสนุนพรรคก้าวไกลเพราะเห็นว่า มี
ความคิดหรืออุดมการณ์ตรงกัน แต่เยาวชนก็อาจยุติการสนับสนุนหากเห็นว่าความคิดหรืออุดมการณ์ของพรรค
ไม่สามารถรองรับความปรารถนาของพวกเขาได้ จึงเป็นความท้าทายพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกัน ดังที่เขากล่าว
ว่า
“คนรุ่นใหม่ที่เข้าอนาคตใหม่ในช่วงต้น พวกเขาอยากมีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง พอเขาได้
ทดลองแล้วบางอย่างตรงตรงบางอย่างก็ไม่ตรงตามอุดมคติ ฉะนั้น พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่ที่เดียวของเขา หรือ
อย่างผมชนะการเลือกตั้งในเขต 1 ก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ทั้งหมด บางคนก็ไปเศรษฐกิ จใหม่ ประชาธิปัตย์ บางครั้ง
คนรุ่นเก่าก็เลือกผม เลยยากเกินไปที่จะเหมารวม แล้วความภักดีของคนรุ่นใหม่ต่อพรรคอนาคตใหม่ก็เป็น
คำถาม ถ้าวันหนึ่งทำให้เขาผิดหวังก็จบอนาคตของพรรคเหมือนกัน หรือบางคนบอกว่าพรรคอนาคตใหม่
อนุรักษ์นิยมเกินไป พรรคก้าวไกลขวาเกินสำหรับพวกเขา หรือเขาไม่พอใจความเร็วของเรา ข้อเรียกร้องนอก
สภากับในสภามันเร็วไม่เท่ากัน เป็นพรรคเองที่ต้องทำงานให้ทันการเคลื่อนไหวข้างนอก ขณะเดียวกันคนรุ่น
ใหม่ก็ต้องท้าทายว่าพรรคจะเป็นที่พึ่งให้เขาไปได้อีกนานหรือไกลแค่ไหน” (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าว
ไกล, สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2565)
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักการเมืองพรรคฝ่ายค้านไม่ได้แสดงการสนับสนุนการชุมนุมเคลื่อนไหว
ของเยาวชนเด่นชัดมากนัก กระนั้นหากเปรียบเทียบกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล พบว่าพรรค
ก้าวไกลแสดงการสนับสนุนชัดเจนกว่า เช่น แกนนำคนสำคัญใน จ.อุบลราชธานี ในการประท้วงตั้งแต่ปี พ.ศ.
2563 เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล หรือการที่นายคำพอง เทพาคำ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊ค
ประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุกคามบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชี “บุคคลเฝ้าระวัง” ขณะที่นักการเมืองพรรค
เพื่อไทยมักงดแสดงความเห็นต่อกิจกรรมทางการเมืองของเยาวชนหรือการข่มขู่คุกคามของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่
บางครั้งใช้สื่อออนไลน์ในการถ่ายทอดประกาศหรือแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของพรรคแทน
ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคก้าวไกลซึ่ง แสดงการสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชน
เด่นนชัดกว่าพรรคเพื่อไทย ไม่มีบทบาทเด่นชัดมากนักในพื้นที่ อาจเป็นเพราะพรรคมีสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
ในภูมิภาคนี้น้อยมาก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนจึงไม่ได้ดำเนินการในนาม
ตัวแทนของพรรคโดยตรง หากแต่เป็นสมาชิกหรือคณะทำงานของพรรค จึงไม่ปรากฏในพื้นทีนข่าว ส่วนพรรค
เพื่อไทยมี ส.ส. ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่ด้วยความระแวดระวังค่อนข้างมากอันเป็นผลมาจากประสบการณ์
ทางการเมืองที่พบเจอมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย จึงส่งผลให้ไม่แสดงการสนับสนุนการเคลื่อนไ หวของ
เยาวชนอย่างเด่นชัดโดยปริยาย
ตัวอย่างการแสดงออกทางการเมืองในที่สาธารณะที่แตกต่างกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าว
ไกลที่เห็นได้ชัดคือกรณีกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ จ.อุบลราชธานี
โดยกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชื่อ คณะอุบลปลดแอก ได้จัดกิจกรรมนี้ที่อนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์ เชื้อพระวงศ์และอดีตผู้แทนรัชกาลที่ 5 ในการปกครองมณฑลอีสานซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี
มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน เป็น คนเสื้อแดง 2 คน ที่เหลือเป็นนักวิชาการในพื้นที่และนักเรียนนิสิต นักศึกษา
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โดยตัวแทนพรรคก้าวไกล 2 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมและวางพวงมาลา 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งคาดทับด้วยข้อความ “ศักดิ
นาจงพินาศ” ส่วนอีกชิ้นคือข้อความ “ประชาราษฎร์จงเจริญ” เคียงข้างสัญลักษณ์พรรคก้าวไกล แต่ไม่มี
ตัวแทนพรรคเพื่อไทยเข้าร่วม
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ก่อนการชุมนุมของเยาวชนในปี พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์
6 ตุลาคม 2519 ใน จ.อุบลราชธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มนักกิจกรรมได้จัดงานที่บริเวณศาลหลักเมือง
ควบคู่ไปกับกิจกรรมการชุมนุมอื่นๆ หลังจากนั้นได้ย้ายมาจัดที่อนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งไม่ว่า
จะโดยเจตนาหรือไม่ อนุสาวรีย์นี้คือผู้ปกครองท้องถิ่นและเชื้อพระวงศ์ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 6
ตุลาคม 2519 โดยตรง แต่การที่นักกิจกรรมเลือกจัดกิจกรรมที่นี่ แทนที่จะเป็นที่เดิมในปี พ.ศ. 2563 ก็อาจถูก
ตีความให้มีความเชื่อมโยงระหว่างอนุสาวรีย์นี้กับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ในเชิงของการเป็นภาพตัวแทน
ซึ่งอาจเป็น เหตุผ ลที่ทำให้ไม่มีตัวแทนพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยมีความ
ระแวดระวังในการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเยาวชนตั้งแต่ช่วงที่มีการเรียกร้ องให้มีการปฏิรูป
สถาบันกษัตริย์ นอกเหนือจากประเด็นที่ว่ากลุ่ม อุบลปลดแอก มีความเชื่อมโยงกับสมาชิกพรรคก้าวไกล ซึ่ง
อาจถูกมองว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย
ส.ส. พรรคเพื่อไทยในพื้นที่คนหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในสื่อและในสภากล่าวว่าเขาสนับสนุนข้อ
เรียกร้องของเยาวชนทั้ง 3 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นการขับไล่นายกรัฐมนตรี การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หรือการปฏิรูป
สถาบันกษัตริย์ อย่างไรก็ดี เขาเห็นว่าข้อสุดท้ายเป็นไปได้ค่อนข้างยากเมื่อประเมินจากประชาชนในพื้นที่ ที่เขา
กล่าวว่า “บ้านนี้มันถูกกดทับด้วยอำนาจทะมึนมานาน” เขากล่าวว่าที่ผ่านมาเคยใช้บทบาทกรรมาธิการในสภา
ไปสังเกตการชุมนุมวัน ที่ 19 กันยายน 2563 แต่ก็ไม่อยากแสดงตัว มากนัก เพราะไม่อยากให้มีภาพของ
นักการเมืองเข้าไปร่วมกับเยาวชน อยากให้เป็นภาพบริสุทธิ์มากกว่า อย่างไรก็ดี เขาได้ให้การสนับสนุนการจัด
“Car Mob” ใน จ.อุบลราชธานี นอกจากนี้ เขาเห็นว่าวัยหรือรุ่นคนมีผลกับความขัดแย้งครั้งนี้ กล่าวคือ “วัย
ของคนรุ่นใหม่ โลกของคนรุ่นใหม่ มันต่างจากสมัยคนเสื้อเหลืองเสื้อแดง แต่เมื่อคนถึงวัยหนึ่งก็อาจเปลี่ยน เช่น
สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวหลายคนที่ไปประท้วงในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ซึ่งภายหลังเมื่อายุมาก มีภาระ
รับผิดชอบในชีวิตมากขึ้น ก็เปลี่ยนไปมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้น” (สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2565) ส่วน
ที่ว่าปัญหาการเมืองไทยจะคลี่คลายได้หรือไม่นั้น เขากล่าวสั้นๆ ว่า “ปัญหาไม่มีทางคลี่คลาย เพราะมันไม่ได้
รับการแก้ไข ไม่มีการรับฟังปัญหาตั้งแต่แรก” (เพิ่งอ้าง)
4.3 การคัดค้านของกลุ่มเห็นต่าง
4.3.1 การคัดค้านของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนกลาง
หลังการชุมนุมของเยาวชนขยายตัวอย่างกว้างขวางรวมทั้งได้รับการหนุนเสริมจากสังคมรวมถึงภาค
การเมืองฝ่ายค้านดังกล่าวข้างต้น กลุ่มเห็นต่างเริ่มเคลื่อนไหวคัดค้าน แรกสุดเป็นการจัดชุมนุมประจันหน้าโดย
กลุ่มการเมืองเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ กล่าวคือ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งคณะราษฎรได้นัดชุมนุมที่ บริเวณ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองพร้อมสัญลักษณ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์มาร่วมชุมนุม
ด้วย กลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ถูกเกณฑ์มาเรียงรายสองฝั่งถนนราชดำเนิน ขณะที่ส่วนที่เหลือเป็น
กลุ่มจัดตั้งที่นำโดยแกนนำกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวมาก่อนหน้ากระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ได้แก่ บริเวณลาน
พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เป็นแกนนำ บริเวณสะพานมัฆวาน
รังสรรค์ มีอดีตพระพุทธอิสระและนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา เป็นแกนนำ และบริเวณวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามเป็ น จุ ดรวมตัว ของกลุ่ ม ไทยภั ก ดี มีนายแพทย์ ว รงค์ เดชกิจวิกรม เป็นแกนนำ ทุกกลุ่ ม แจ้ ง
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วัตถุประสงค์ว่าจะมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์เสด็จมาวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม
อย่างไรก็ดี หลังการชุมนุมครั้งนี้ กลุ่มการเมืองเหล่านี้ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือเป็นแกนนำในการ
ต่อต้านการชุมนุมของเยาวชนอีก หากแต่เป็นกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นใหม่ ได้แก่ ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
(ศปปส.) กลุ่มพลังอาชีวะปกป้องชาติและราชบัลลังก์ และศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด bully
ทางสังคมออนไลน์ (ศชอ.) ประสานความร่วมมือกันในการเคลื่อนไหว หรือบางครั้งก็เคลื่อนไหวลำพังเฉพาะ
กลุ่มในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการชุมนุมของเยาวชน ซึ่งประกอบด้วยการเคลื่อนไหวในลักษณะต่อไปนี้
การเคลื่อนไหวในลักษณะแรกคือการชุมนุม ดังกรณีวันที่ 23 ตุลาคม 2563 กลุ่มพลังอาชีวะฯ และ
ศปปส. ในเสื้อสีเหลืองได้รวมตัวกัน บริเวณถนนราชดำเนินนอก หน้ากองทัพภาคที่ 1 จากนั้นได้เดินขบวนเข้า
มายังลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อ ถวายบังคมพร้อมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังเสร็จพิธี นายฐากูร นวลแก้ว ตัวแทนกลุ่มพลังอาชีวะฯ ได้อ่านแถลงการณ์ ระบุ
ว่าจากที่มีการประท้วงและเสนอข้อเรียกร้อง ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก และต้องการจะล้มล้างสถาบัน
สูงสุดของคนในชาติ ซึ่งเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดคือการล้อมรถยนต์พระที่นั่งในวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทาง
กลุ่มจึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อการกระทำดังกล่าวได้ จึงขอแสดงจุดยืนดังนี้
“1. กลุ ่ ม อาชี ว ะปกป้ อ งสถาบั น จะดำรงไว้ ซ ึ ่ ง ระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ขอให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจงหยุดการกระทำก้าวล่วงบิดเบือนข้อมู ลต่อสถาบัน การยุยงปลุกปั่นเพื่อ
นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงประเทศทำให้ประชาชนแตกแยก
3. ทางกลุ่มฯ ขอประณามผู้ที่สั่งการ ผู้ที่สนับสนุน รู้เห็น และผู้ที่กระทำการล้อมรถยนต์พระที่นั่งเมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยวิงวอนขอให้รัฐบาลลงโทษต่อผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง
4. ทุกการแสดงออกของประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ถือ เป็นสิทธิเสรีภาพ ทุกคนสามารถกระทำ
ได้อย่างอิสระตามระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องไม่ก้าวล่วงและมีพฤติกรรมที่หมิ่นต่อสถาบันโดยเด็ดขาด
5. กลุ่มอาชีวะจะไม่ทำร้ายคนไทยกันเองยกเว้นบุคคลที่จาบจ้วงหรือเพื่อป้องกันตนเอง และปกป้อง
ประชาชนที่จงรักภักดี
6. กลุ่มอาชีวะจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการทำงานของรัฐบาล
ทั้งนี้ จึงขอเรีย กร้องให้กลุ่มอาชีว ะทั่วประเทศออกมายืนเคียงข้างประชาชน และเชิญชวนให้ผู้
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ออกมาแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องชาติ
และราชบัลลังก์”
การชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมหรือการเปิดตัวของกลุ่มต่อต้านครั้งแรก และหลังจากนั้นกลุ่มเหล่านี้ก็
ได้จัดการชุมนุมเป็นระยะ มีทั้งที่เป็นการประจันหน้า กับการชุมนุมของเยาวชนและที่จัดตามวาระของกลุ่ม
เหล่านี้เอง ในกรณีการชุมนุมแบบประจันหน้าได้แก่เหตุการณ์วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ซึ่งกลุ่ม เยาวชนปลดแอก
ได้นัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ศปปส. ได้นัด
รวมตัวที่สมาคมชาวปักษ์ใต้เพื่อเคลื่อนขบวนมาสนามหลวง แต่หลังจากที่เยาวชนปลดแอกเปลี่ยนที่นัดหมาย
เป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและมีจุดหมายที่บ้านพักนายกรัฐมนตรีในกรมทหารราบที่ 1 แทน ศปปส. ก็เปลี่ยน
แผนไปที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อร่วมกันทำโรงพยาบาลสนามกับ พล.ต.
นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เช่นเดียวกับ กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า พสกนิกร
ปกป้องสถาบัน ได้เดินทางไปแจกอาหาร น้ำดื่ม และผลไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ที่วัดบุรณศิริ
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มาตยาราม ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งเฝ้าระวังพื้นที่พระบรมมหาราชวังที่
อยู่ใกล้กัน เพื่อให้กำลังใจก่อนแยกย้ายกลับไป
ส่วนการชุมนุมแบบจัดตามวาระของกลุ่ม ได้แก่ การชุมนุมวันที่ 22 มีนาคม 2564 ศปปส. จัดกิจกรรม
บริเวณลานหน้าหอศิลปะแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน โดยมีการผลัดกันปราศรัยในประเด็นต่างๆ รวมถึง
อ่านแถลงการณ์ที่มีเนื้อหาประณามการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุม REDEM ในวันที่ 20 มีนาคม ว่ากระทำการอุก
อาจ ก่อจลาจล ใช้ความรุนแรง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายนาย นอกจากนี้ ยังกระทำการ
เหยียบย่ำหัวใจของคนไทยผู้จงรักภักดีต่อสถาบัน จึงขอเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ชุมนุมดังกล่าว
ให้ถึงที่สุดและเด็ดขาด
การเคลื่อนไหวลักษณะที่สองคือการแจ้งความหรือเร่งรัดให้มีการดำเนินคดีผู้ชุมนุม ส่วนใหญ่เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งมีบ่อยครั้งมากจนอาจเรียกว่าเป็นกิจกรรมหลักของกลุ่ม
เหล่านี้ก็ได้ และสอดรับกับการใช้มาตรการทางกฎหมายของรัฐบาลในการรับมือผู้ชุมนุมดังจะได้กล่าวถึงใน
หัวข้อต่อไป เช่น วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศปปส. นำหลักฐานภาพถ่ายและคลิปวิดีโ อเดินทางเข้ า พบ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกลุ่มผู้ชุมนุมที่เผาซุ้มพระบรมฉายา
ลักษณ์ บริเวณถนนนครสวรรค์ ระหว่างที่มีการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เพราะถือเป็นการกระทำที่อุกอาจและหมิ่นซึ่งพระเกียรติ นอกจากนี้
ศปปส. ยังขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับนายอานนท์ นำภา ผู้ต้องหาตามกฎหมายอาญามาตรา 112
รวมถึงแกนนำคนอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตัวแบบมีเงื่อนไข แต่ออกมาชุมนุมทางการเมือง สร้างความ
วุ่นวายกับสังคม โดยได้ยุยงปลุกปั่นให้กลุ่มผู้ชุมนุมเผชิญหน้าพร้อมปะทะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน
เช่นเดียวกับวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศปปส. และ ศชอ. ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลสำราญ
ราษฎร์เพื่อยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับนายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย ที่ปราศรัยใน
การชุมนุมกับกลุ่มทะลุฟ้าบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในหัวข้อการยกเลิก
กฎหมายอาญามาตรา 112 รวมถึงการปราศรัยบริเวณหน้ารัฐสภาที่นายธนัตถ์พูดถึงบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์
ให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจมีเจตนาที่ส่อสื่อถึงการล้มล้มล้างสถาบัน กษัตริย์และระบอบการปกครอง รวมถึง
การแต่งกายล้อเลียนพระมหากษัตริย์
นอกจากนี้ ด้วยความที่พฤติการณ์ที่เป็นความผิดเกิดขึ้นในสื่อทางสังคมหรือโลกออนไลน์ควบคู่กันไป
ด้วย กลุ่มเหล่านี้จึงมักเดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อฟ้องร้องดำนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา เช่น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ศชอ. ซึ่งเน้น การ
ดำเนินคดีในความผิดในโลกออนไลน์ ได้เดินทางมายัง บก.ปอท. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีผู้โพสต์คอมเมนต์
ลักษณะล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ในเฟซบุ๊กของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล จำนวน 41 ราย ตามกฎหมายอาญา
มาตรา 112 เช่นเดียวกับในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ศชอ. และ ศปปส. เดินทางมายัง บก.ปอท. แจ้งความเอา
ผิดเพจเฟซบุ๊ก 2 บัญชี คือ “อย่าทำพวกเรา” และ “ทะลุแก๊ซ-Thalugaz” ตามความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
และกฎหมายอาญามาตรา 116 โดย ศปปส. กล่าวว่าเพจ “อย่าทำพวกเรา” มีการแสดงความเห็นในลักษณะยุ
ยงปลุกปั่น แนะนำประชาชนให้ออกมากระทำผิดด้วยการละเมิดฎหมาย ร่วมกันชุมนุมก่อความไม่สงบแก่
บ้านเมือง ส่วนเพจ “ทะลุแก๊ซ” มีการกระทำผิดหลายเรื่อง เช่น ก่อความรุนแรง อาวุธสงคราม ปลุกปั่น สร้าง
ความเสียหายทรัพย์สินราชการประเทศชาติมากมาย รวมถึงเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 112
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นอกจากการแจ้งความที่สถานีตำรวจและ บก.ปอท. แล้ว กลุ่มเหล่านี้ยังมักเดินทางไปยังสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีผู้ชุมนุมอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว
เช่น วันที่ 19 มกราคม 2564 กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน และ ศปปส. เข้ายื่นหนังสือถึง ผบ.ตร. ที่สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้ตำรวจเร่งสืบสวนดำเนินคดีกลุ่ม We Volunteer กรณีเปลี่ยนธงชาติไทยบริเวณ
ด้านหน้า สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และนำผ้าสีแดงที่มีข้อความว่า 112 สลับขึ้นยอดเสา เพราะถือเป็นการ
กระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย ข้อหาฝ่าฝืนการใช้ ชัก หรือแสดงธงที่มีความ
ถึงประเทศไทย หรือชาติไทย ตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ. 2522 อีกทั้งยังมีการฉีดสเปรย์บนสถานที่ราชการและชูป้าย
ผ้ามีข้อความเข้าข่ายดูหมิ่นเจ้าพนักงาน จึงขอให้ตำรวจเร่งดำเนินการหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยเร็ว เช่นเดียวกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ศปปส. เข้ายื่นหนังสือถึง ผบ.ตร. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้
ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้า พร้อมนำพยานหลักฐานประกอบด้วยรูปภาพ บุคคลที่นำสีมาขว้างปาป้าย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้า
นอกจากนี้ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย กลุ่มเหล่านี้ได้เข้าพบตำรวจให้ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน
คำวินิจฉัยด้วย เช่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) ศปปส. เดินทางมาสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อให้
ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และดูหมิ่น
สถาบันกษัตริย์ พร้อมกับอ่านแถลงการณ์ว่า
“เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยโดยลงมติ 8 ใน 9 ว่า มีขบวนการ
เคลื่อนไหวเครือข่ายที่เป็นการล้มล้างการเมืองการปกครองและศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้หยุดการ
กระทำดังกล่าวในทันที ขบวนการดังกล่าวและเครือข่ายก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
ล่าสุดมีกลุ่มทะลุวังและเพจมังกรปฏิวัติที่ออกมาลบหลู่ดูหมิ่นสถาบัน แม้เวลาล่วงเลยมากว่าสามเดือน นับแต่
วันที่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ แต่กลับไม่มีการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 และ
มาตรา 116 อันเป็นคดีกบฏล้มล้างการปกครอง จึงขอแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในคดีกบฏล้มล้างการปกครอง
แผ่นดินดังกล่าวให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เร่งดำเนินคดีเพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบเรียบร้อย
และติดตามผลการดำเนินการของ ตร.ในอีกหนึ่งเดือนนับจากวันนี้เป็นต้นไป และหวังจะได้เห็นความคืบหน้าใน
การดำเนินคดีอย่างชัดเจนและรวดเร็ว”
การเคลื่อนไหวลักษณะที่สามคือการยื่นหนังสือถึงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเอาผิด
กับผู้ชุมนุมภายใต้อำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา รัฐมนตรี รวมไปถึง
อธิบดีศาลอาญา ดังกรณีนายกรัฐมนตรี วันที่ 11 มีนาคม 2564 ศปปส. เดินทางไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รัฐบาล เข้ามอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจและยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อปกป้องเกียรติยศพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี เพราะเห็นว่าการชุมนุม
ของกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้กระทำการย่ำยีหัวใจและละเมิดต่อสถาบัน
ศปปส. จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาในข้อกฎหมายและบังคับใช้กับบุคคลกลุ่มนี้อย่างจริงจัง เพื่อรักษาซึ่ง
พระเกียรติยศของสถาบัน และเรียกร้องให้เร่งรัดติดตามตัวผู้ที่เผาพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งที่หน้าเรือนจำคลอง
เปรมที่ยังมีผู้ร่วมกระบวนการ และที่หน้าศาลอาญารัชดาซึ่งไม่ควรให้มีการประกันตัว เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ส่วนกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มเหล่านี้ได้ยื่นหนังสือถึงนายชวน
หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 โดย ศปปส. กล่าวว่า
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการนัดชุมนุมเพื่อล่ารายชื่อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญา
มาตรา 112 อีกทั้งมีการแสดงพฤติกรรมใส่ร้าย ด้อยค่า บิดเบือน อาฆาตมาดร้ายต่างๆ เช่น การเผาพระบรม
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ฉายาลักษณ์ในพื้นที่สาธารณะ การปลุกปั่นให้เยาวชนและประชาชนเข้าใจผิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือ
อุปสรรคในการพั ฒนาประเทศ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มิได้สร้างสรรค์และไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมาย
ศปปส. จึงขอแจ้งว่าหากมีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 กลุ่มจะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านทุกวิถีทาง
ส่วน ศชอ. กล่าวว่ากลุ่มได้ดำเนินการทำคดีนี้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งมีคดีที่อยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) อยู่อีก 21 คดี ที่แจ้งแกนนำม็อบที่กระทำความผิดตาม
กฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งดำเนินคดีเสร็จไปแล้ว 9 คดี อยู่ระหว่างการดำเนินคดี 12 คดี ฉะนั้น กลุ่มใน
ฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยตรง จะขอคัดค้านคนที่คิดจะแก้ไขมาตรานี้ ส่วนกลุ่ม
อาชีวะปกป้องสถาบัน กล่าวว่าอยากให้แก้ไขจากโทษที่เบาอยากให้หนักขึ้น เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่เคารพและ
เกรงกลัวในกฎหมาย หากเพิ่มโทษ คนรุ่นใหม่ที่จาบจ้วงสถาบันกษัตริย์จะกลัวและไม่กล้าทำ
ขณะที่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศปปส. ศชอ. กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน กลุ่มประชาภักดิ์พิทักษ์
สถาบัน ชุดปฏิบัติการศรีส ุริโยไทปกป้องสถาบัน และเครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดิน ยื่นหนังสือต่อ
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบการดำเนินกิจการขององค์กรไม่
แสวงหากำไร หรือ NGO โดยอ้างว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 19/2564 ว่าการกระทำของนาย
อานนท์ นําภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้ม
ล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งให้บุคคล
ทั้งสาม รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่าย ยกเลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเป็นการใช้สิทธิ
หรื อ เสรี ภ าพเพื ่ อ ล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ดังนั้น กลุ่มจึงขอให้คณะกรรมาธิการฯ ตรวจสอบการดำเนินกิจการขององค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆ อาทิ
AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND iLaw และ Human Right Watch ว่ามีการกระทำกิจกรรมตามคำ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หรือไม่ โดยให้เรียกหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายความมั่นคง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงองค์กร NGO ดังกล่าวเข้าชี้แจง
นอกจากนี ้ วัน ที่ 22 มีน าคม 2564 ศปปส. เข้ายื่นหนั งสื อ ถึ งนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณ ความเหมาะสม และทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มี
ต่อสถาบันกษัตริย์ใน 2 ประเด็น คือ 1) การที่มี ส.ส. กลุ่มหนึ่งไปร่วมชุมนุมกับผู้ชุมนุมที่มีพฤติกรรมจาบจ้วง
สถาบันกษัตริย์ และมีการใช้ตำแหน่ง ส.ส. ไปประกันตัวบุคคลที่ถูกจับกุมในการชุ มนุม ทางประธานฯ จะมี
บทลงโทษตามข้อบังคับและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างไร 2) การที่มีกลุ่ม ส.ส. นำเอารูปผู้ต้องหา
ตามกฎหมายอาญามาตรา 112 พร้อมด้วย ถ้อยคำ “ปล่อยเพื่อนเรา” รวมถึงเรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ต้องหา
ดังกล่าว มาแสดงในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทาง
ศปปส. สงสัยว่าสิ่งที่ ส.ส. กลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็น อาจอยู่เบื้องหลัง ให้ท้าย มีส่วนรู้เห็น ยุยงปลุกปั่นให้มีการ
กระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือไม่ และประธานฯ มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร
ขณะที่ในส่วนของรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ศปปส. ศชอ. และกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน เข้ายื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คัดค้านการย้ายนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และนายสิริชัย นาถึง ผู้ต้องหาในคดี
กฎหมายอาญามาตรา 112 จากฑัณทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โดย
ตัวแทน ศชอ. กล่าวว่าขอให้กระทรวงยุติธรรมและศาลพิจารณาอย่างรอบคอบในการที่จะส่งตัวผู้ต้องห าทั้ง
สองเข้ารับการรักษาที่อื่นระหว่างถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเหตุอันควร ขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์มีนักโทษผู้ถูก
คุมขังอยู่ทั่วประเทศประมาณ 300,000 ราย ซึ่งหากมีการอนุเคราะห์นักโทษ 2 รายก็จะเกิดความไม่เป็นธรรม
และสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในแบบผิดๆ
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และต่อมาช่วงบ่าย ศปปส. และ ศชอ. ได้เดินทางไปยังศาลอาญา ถนนรัช ดาภิเษก ยื่นหนังสือถึง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา คัดค้านการย้ายโรงพยาบาลของผู้ต้องหาทั้งสองจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปรักษา
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โดยให้ศาลพิจารณาอย่างรอบคอบในการส่งตัวผู้ต้องหาคดี กฎหมายอาญามาตรา
112 เข้ารับการรักษาที่อื่นระหว่างถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเหตุอันควร และถ้าหากมีการอนุญาตให้ส่งตัวเข้ารักษา
ที่โรงพยาบาลอื่นจะสร้างบรรทัดฐานแบบผิดๆ ศชอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า
“ชีวิตคนต้องเท่ากัน […] ในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่ง ขอพูดฝากไปถึงแม่นักโทษทั้งหมดที่อยู่ในทัณฑ
สถานตอนนี้ในการเลือกปฏิบัติให้นักโทษมาตรา 112 ให้มีการนำออกมารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แต่
ผู้ต้องหาคนอื่นไม่มีอภิสิทธิ์ในการรักษาใดๆ ทั้งสิ้น ที่ผ่านมาแม่ของเพนกวินและทนายสิทธิ ฯ มีการกดดันทาง
ศาลและกรมราชทัณฑ์ด้วยวิธีการต่างๆ แต่คราวนี้ดิฉันขอพูดว่าอย่ายอม ถ้าราชทัณฑ์จะปฏิบัติกับแม่เพนกวิน
อย่างไรก็ต้องปฏิบัติให้กับแม่คนอื่นๆ ด้วย ถ้ากรณีนี้มีการโยกย้าย ขอให้นักโทษที่มีลูกติดโควิคในเรือนจำ
ประสานมาที่ ศชอ. แล้วเราจะช่วยเรียกร้อง”
นอกจากนี้ กลุ่มยังมักเดินทางไปยังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ยื่นหนังสือถึงอธิบดีศาลอาญาให้เพิก
ถอนการประกันตัวผู้ต้องหาเพราะกระทำผิดเงื่อนไขการประกันตัว เช่น วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ศปปส. ได้
เข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรณีให้ถอดถอนการประกันตัวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นายจตุภัทร์
บุญภัทรรักษา และนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข โดยอ้างว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับพฤติการณ์ต่างๆ ที่แกนนำ
ได้ทำหลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แกนนำ ศปปส. กล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มทำไปตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่
เหนือกฎหมายแต่อย่างใด และต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน ศปปส. เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนอธิบดีผู้พิพากษาศาล
อาญาเพื่อขอให้ถอนการประกันตัวแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎร 9 คน ได้แก่ เช่น นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นาย
อานนท์ นำภา นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายปิยรัฐ จงเทพ นางสาวปนัสยา สิทธิจิ
รวัฒนกุล นางสาวเบนจา อะปัญ นายอรรถพล บัวพัฒน์ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ผู้ต้องหาคดีกฎหมาย
อาญามาตรา 112 ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว กรณีออกมาชุมนุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่ากระทำผิด
เงื่อนไขการประกันตัวของศาลอาญาหรือไม่ โดยได้แนบเอกสารรายละเอียด พร้อม ภาพถ่ายแกนนำที่ไปร่ วม
ชุมนุม
ต่อมาวันที่ 19 กรกฎาคม ศปปส. เดินทางมายื่นคำร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เพื่อให้พิจารณา
ถึงพฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำของแกนนำคณะราษฎร ถ้าเห็นว่าผิดเงื่อนไขการประกันตัว ก็ให้ศาลสั่งเพิกถอน
การประกันตัว โดยได้นำหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่เข้าร่วมชุมนุมคาร์ม็อบวันที่ 10
กรกฎาคม รวมการนำพามวลชนไปร่วมชุมนุมที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
และโพสต์เฟซบุ๊กยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองจำนวน 3 คน51 รวมไปถึงพฤติกรรมของแกนนำ
คนอื่นๆ ที่ทาง ศปปส.ได้เคยมายื่นไปแล้วนั้น จึงขอให้อธิบดีศาลอาญาพิจารณาเพิกถอนประกันตัว และต่อมา
วันที่ 3 สิงหาคม ศปปส. เดินทางมายื่นหนังสือ และเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
เพื่อขอให้พิจารณาถึงพฤติกรรมการกระทำผิด (ซ้ำ) ของกลุ่มผู้ต้องหามาตรา 112 ซึ่งเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการ
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ได้แก่ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ที่ได้นัดรวมตัว เมื่อวันที่ 10 ก.ค. เพื่อเข้าร่วมการชุมนุมคาร์ม็อบ (Car Mob) ซึ่งมี นายสมบัติ
บุญงามอนงค์ เป็นแกนนำ มีการนำรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงในลักษณะการปราศรัย มีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อ
ขอให้เปิดเส้นทาง โดยใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่าทอ กดดันการทำงานเจ้าหน้าที่ และได้ไลฟ์สดเน้นไปที่ใบหน้า ป้ายชื่อ ยศ
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรมดังกล่าวนายพริษฐ์ เข้าข่ายก่อความวุ่นวายที่จะต้องถอนประกันหรือไม่ นาย
นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง หรือ ไบรท์ ชินวัตร ผู้ต้องหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูง มาตรา 112 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้โพสต์
ผ่านเฟซบุ๊กลักษณะปลุกปั่นเชิญชวนให้เกิดการรวมตัว โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และวันที่ 16 ก.ค. ได้
เป็นแกนนำพามวลชนไปชุมนุมที่หน้ากระทรวงสาธารณสุข และนายอานนท์ นำภา ได้โพสต์และใช้ข้อความปลุกปั่น
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ประกันตัวหรือไม่ และหรือถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าผิดเงื่อนไขการประกันตัวก็ร้องขอให้ศาลเพิกถอนการประกัน
ตัว52
นอกจากในส่วนของกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเหล่านี้ยังเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีในด้านอื่นด้วย ได้แก่
รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ เช่น วันที่ 16 มี นาคม 2564 กลุ่มเดินทางมายัง
กระทรวง อว. เพื่อยื่นหนังสือถึง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ขอให้พิจารณาสอบ
จรรยาบรรณของอาจารย์ ท ี ่ ป กป้ อ งและยื ่ น ขอประกั น ตั ว กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี พ ฤติ ก รรมจาบจ้ ว งสถาบั น
พระมหากษัตริย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษก
กระทรวง และรองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียน
ศปปส. ระบุว่า การกระทำของอาจารย์ทั้ง 8 คนที่ยื่นอุทธรณ์ขอประกันตัวนักศึกษาทั้ง 3 คน ไม่อยู่ใน
ครรลองคลองธรรมและจรรยาบรรณของครูบาอาจารย์ ที่ปกป้องนักศึกษาที่มีพฤติกรรมจาบจ้วง ก้าวล่วงหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ ซึ่งได้แสดงออกอย่างชัดเจน และเปิดเผยต่อสาธารณชน ขณะที่ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
กล่าวว่า รมว.อว. ไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันชัดเจนว่าเสรีภาพทางด้านวิชาการต้องไม่
จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทางกระทรวง อว. เตรียมเชิญอธิการบดี รือคณบดีของอาจารย์ทั้ง 8 คน
เพื่อให้มาทำความเข้าใจถึงเป้าหมายและหาแนวทางป้องกันต่อไป ส่วน ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
กล่าวว่ากระทรวง อว. ได้ตรวจสอบที่มาที่ไปและเตรียมตั้งกรรมการเพื่อพิจารณา และพร้อมที่จะให้ความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย โดยยึดหลักกฎหมายบ้านเมืองเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ แม้การต่อต้านของกลุ่ม ทางการเมืองเหล่านี้จะจำกัดวงอยู่ในคนจำนวนไม่มาก ไม่ได้เน้นการ
เผชิญหน้า ประทุษร้าย หรือว่าการข่มขู่คุกคาม แต่อาศัยการใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นหลัก แต่เมื่อ
ประกอบกับการที่รัฐบาลเน้นการใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการรับมือกับการชุมนุม
เคลื่อนไหวและการแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนรวมถึงผู้เห็นต่างดังจะได้กล่าวถึงต่อไปข้างหน้า ก็เป็น
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนอยู่ในสภาวะชะลอตัว
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ระบุว่า

“วันนี้เรามายื่นหนังสือให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในประเด็นเดิมที่เราเคยยื่นมาหลายๆ ครั้ง แต่ไม่ค่อยเป็นผล
จึงมาตอกย้ำ และกระตุ้น สืบเนื่องจากที่มีการจัดการชุมนุมของกลุ่มเรียกร้องทางการเมืองต่างๆ ทั้งเยาวชนปลดแอก
ธรรมศาสตร์ และการชุมนุม กลุ่มทะลุฟ้ า ซึ่งที่ผ่านมา แกนนำทั้ง น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง , นายพริษฐ์ ชิวารักษ์
หรือ เพนกวิน, นายอานนท์ นำภา และ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ล้วนเป็นผู้ต้องหามาตรา 112 มีคดีติดตัว
ทั้งนั้น ทุกวันนี้มีหลักฐานมากมาย ทั้งทางสื่อ ทางโซเชี่ยล ขอถามว่าหลักฐานยังไม่พออีกหรือ
วันนี้ผมได้นำภาพหลักฐานต่างๆ ที่สอดคล้อง และน่าจะเพียงพอต่อการเพิกถอนการประกันตัว เราเป็นภาค
ประชาชนที่ออกมารวมตัวกันเป็นพสกนิกรปกป้องสถาบันฯ นั้น ไม่สามารถมีอำนาจทำอะไรได้มาก ทำได้แค่นี้ แต่ในเมื่อ
กฎหมายบ้านเมืองเรายังศักดิ์สิ ทธิ์ไม่เท่ายุคสมัยปัจจุบัน ก็ควรได้แล้ว เพราะการออกมาชุมนุม เห็นชัดอยู่แล้วว่าบางคนติด
ไวรัส และมีผู้ป่วยเข้าร่วมในการชุมนุม จำทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ มันถูกต้องที่คุณบอกว่ารัฐบาลทำงานไม่เต็มที่ แต่เราเอา
วิกฤตนี้มาปรับปรุง และแสดงความคิดเห็นให้ประเทศไยเราไปได้ก่อนดีกว่าหรือไม่ ดีกว่ามาสร้างความแตกแยก ให้แกนนำหา
ข้อดีข้อเสียของแต่ละฝ่ายมา พูดออกมา ไม่ใช่มีแต่ยุยงปลุกปั่น ใช้ความรุนแรง มันไม่ใช่วิธีของยุคสมัยนี้”
ขณะที่ ศชอ. กล่าวว่า
“เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้ไปที่ ปอท.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายพริษฐ์ หรือ เพนกวิน ในข้อหาหมิ่นสถาบัน
เบื้องสูง มาตรา 112 ที่มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเราได้นำ
หลักฐานการแจ้งความมาประกอบกับการยื่นหนังสื อ เพื่อให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวผิดเงื่อนไขที่ให้ไว้กับศาล ซึ่งชัดเจน
มาก เราไม่มีการกลั่นแกล้ง ผลที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของเขาเอง ก็ต้องได้รับผลตามนั้น”
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4.3.2 การคัดค้านของกลุ่มและบุคคลเห็นต่างในภูมิภาค
นอกจากในส่วนกลางหรือกรุงเทพฯ การเคลื่อนไหวคัดค้านของกลุ่มเห็นต่างยังเกิดขึ้นในภูมิภาคด้วย
แม้จะไม่เด่นชัดก็ตาม ดังกรณีภาคเหนือ ก่อนหน้าการต่อสู้ระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง จะมีกลุ่มแนวร่ วม
พันธมิตรในที่ต่างๆ เช่น ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เคยมีการจัดชุมนุมประท้วงในมหาวิทยาลัย และมีกลุ่มฝ่าย
ขวาปฏิปักษ์ประชาธิปไตยที่ที่ร่วมกลุ่มกันผ่านสถานีวิทยุชุมชนวิหคเรดิโอ FM 89.0 MH.z ของเทอดศักดิ์
เจียมกิจวัฒนา สถานีวิทยุแห่งนี้เคยเป็นสถานีวิทยุเสื้อเหลือง ออกอากาศทาง 89 MHz สนับสนุนกลุ่มการเมือง
สมัยชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และ กปปส. ภายหลังกระแสของการเมืองฝ่าย
พันธมิตร กปปส. ลดบทบาทลง ทำให้แนวร่วมกลุ่มนี้หายไปด้วย แต่เทอดศักดิ์ยังคนเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กที่มี
คนติดตามกว่า 2 แสนคน53 แต่ในการเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คนกลุ่มนี้ลดบทบาทลง
นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีฝ่ายต้านการทำกิจกรรมอยู่บ้าง เช่น จะมีป้าคนหนึ่งมาคอยด่าผู้ ร่วมกิจกรรม
“ยืนหยุดทรราช” บริเวณประตูท่าแพ หรืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์อยู่บ้าง แต่ก็มาคนเดียว ไม่มีแนวต้านที่ใหญ่ๆ
หรือมาเป็นหมู่คณะ (ภัควดี, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2565) ซึ่งปัจจัยหนึ่งคือเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นฐานของเสื้อ
แดง และตลอดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบันก็เป็นฐานของการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องของกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา ทำให้กลุ่มปฏิปักษ์ประชาธิปไตยไม่มี บทบาท (ลุงจิน, สัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2565)
รวมทั้งตั้งแต่การรัฐประหารความชอบธรรมของคนกลุ่มนี้ก็ลดน้อยถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ดี แม้ฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยที่ออกมาต่อต้านในรูปของขบวนการเคลื่อนไหวในท้องถนน
ขนาดใหญ่ หรือแสดงปฏิกิริยาชัดอาจพบไม่มากนัก แต่ในขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้กลับอยู่ในสถานะที่มีอำนาจใน
องค์กรต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย และได้ใช้อำนาจที่ตัวเองมีในการสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของเยาวชน นิสิต
นักศึกษา เช่น กรณีของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ถูกเก็บงานแสดงศิลปะโดยผู้บริหาร
ของคณะ นักศึกษาเจ้าของผลงานเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้
“ก่อนหน้านี้มีรูปหนึ่งที่เห็นในเน็ตคือรูปเหมือนธงชาติไทย แต่ตรงกลางแทนที่จะเป็นสีน้ำเงินเขาตัด
ออกแปะรูปม็อบไปแทน เห็นครั้งแรกคือเท่สัส คือสื่อสารแบบรู้เรื่องว่าสุดท้ายแล้วที่ต้องมองทะลุลึกออกไปคือ
ประชาชน เลยทำขึ้นมาเพราะช่องใสๆ ตรงกลางจะได้เห็นหน้าคน งานทำเล่นกันและเป็นส่วนหนึ่งของธีสีสที่
พูดเรื่องพื้นที่สาธารณะ และมาตรฐานบางอย่างที่มีอยู่ก่อนแล้วในพื้นที่สาธารณะ แล้วเราพยายามที่จะเข้าไป
ชวนคิดบางอย่าง ก่อนหน้านั้นมันมีมาตรฐานปกติในพื้นที่สาธารณะ อย่างธงปกติคือธงที่มีสีครบเราก็ไปแจม
สำนึกที่มันไม่ใช่ธงทำดูคล้ายธงแต่ทำให้หวนนึกถึงธง อันนี้มันไม่ใช่สิ่งของปกติอยู่แล้ว...ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเก็บ
วันก่อนเขาจะมามันมีขบวนเสด็จมั้ง เขาก็รู้แหละว่าผมสิงอยู่ที่มีเดียร์ทั้งวันทั้งคืนทำงานพวกเหี้ยนี้...(เขา)น่าจะ
เข้ามา เพื่อไม่ให้ไปทำอะไร หลักๆ คือไม่อยากให้เอางานออกไปข้างนอกเลย...ผมว่าเขาก็ทำสำเร็จนะ ถ้าไม่ได้
มองในกระแสโซเชี่ยล...เป็นข้างเราด่าหวานเจี๊ยบ (ผู้บริหารคณะ) อยู่แล้ว แต่จริงๆ ก็ทำสำเร็จเพราะวันนั้นผมก็
แพลนว่าจะเอาตั้งซักที่นึงสุดท้ายก็ไม่ได้ตั้ง แต่ถ้าคิดในแง่ดีคือการที่แม่งมาแล้วเราถ่ายคลิปกลายเป็นไวรัล
เหมือนเป็นงานอีกชิ้น ถ้ามันไม่มาก็ไม่มีไวรัลแล้วก็ไปแสดงเหงาๆ อาจจะเงียบ คลิปนั้นก็กลายเป็นงานวีดีโอชิ้น
หนึ่งไปละ” (เทน, สัมภาษณ์ 21 มีนาคม 2565)
นอกจากนี้ ยังมีการสอบวินัยนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างเช่นกรณีของรามิล แม้ภายหลังจะ
ยกเลิกการสอบวินัยไป เนื่องจากการคัดค้านต่อต้านจากภาคประชาสังคมในมหาวิทยาลัย (รามิล, สัมภาษณ์
23 กุมภาพันธ์ 2565) รวมถึงใช้การฟ้องร้องให้เกิดคดีความอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการทัดทานกระแส และ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความยากลำบากในการเคลื ่ อ นไหวและการดำเนิ น ชี ว ิ ต ก็ เ ป็ น กลยุ ท ธ์ ห นึ ่ ง ของฝ่ า ยปฏิ ป ั ก ษ์
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ประชาธิปไตย จากการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนในภาคเหนือ พบว่าในช่วงปี 2564
มีคดีความจากการชุมนุมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
“ปีนี้ (2564) สำหรับหนึ่งเดือนที่สูงสุดช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม มีคดีเข้ามากว่า 100 คดี อัตราเร่ง
เพิ่มขึ้นหลายเท่ากว่าก่อนหน้านี้มากแทบจะเป็น 2-3 เท่า สำหรับเด็กและเยาวชนโดนคดีเพิ่มขึ้นมาก แม้
ภาคเหนือยังไม่มีเยาวชนที่ต่ำกว่า 18 โดนคดี แต่อีสานและใต้มี ปี 2563 รัฐยังระวังไม่เอาเด็กที่อายุต่ำกว่า 18
ถ้ามีก็มักจะตัดชื่อออกไปก่อน แต่ปีนี้ถ้าเด็กหรือใครมีบทบาทจะมีการดำเนินคดีเต็มที่ โดยเฉพาะคดีมาตรา
112 ตอนนี้ 20 กว่าคดี (สำหรับภาคเหนือ) ถ้าไม่นับกรุงเทพฯ ภาคเหนือเยอะกว่าอีสาน-ใต้ อันนี้เท่าที่รู้อาจจะ
มีไม่รู้อีกเหมือนกัน มีคนเหนือไปโดนคดีภาคใต้ เชียงรายไปโดนคดีกรุงเทพฯ
ส่วนแนวโน้มคดี หากยุทธศาสตร์รัฐยังคงเป็นแบบนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใครจัดอะไรก็มีโอกาสโดนคดีทุก
กิจกรรม กรุงเทพฯ คนดังๆ โดนทุกกิจกรรมที่เข้าร่วม จำนวนคนก็โดนเยอะขึ้นด้วยอย่างลำปางเคส CarMob
โดน 9 คน หากเทียบกับปีที่แล้ว 2563 ไม่โดนเยอะขนาดนี้ หรือเชียงใหม่ 38 คนถ้าเทียบเมื่อก่อนอาจจะเล่น
แกนนำ 2-3 คน หลายชื่อที่โดนจับตาก็ดำเนินคดีหมด เข้มข้นทั้งจำนวนคดีและคนในแต่ละคดี…แกนนำที่พร้อม
โดนบางส่วนบุคคลอาจจะไม่ได้แผ่ว แต่สร้างภาระและลดทอนการเคลื่อนไหวที่แหลมคมไป...(มวลชน) คิดว่าก็
อาจจะมีเด็กๆ ที่ไม่พ ร้อมก็ถอยไป หรืออาจจะมากกว่าเรื่องคดีคือ การเคลื่อนไหวมาระยะหนึ่ง ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงก็ลดบทบาทไป ทำให้ปีที่แล้วดูมีความหวังมากกว่านี้ปีนี้จะเห็นภาพการสะสมความเหนื่อยล้า กลุ่ม
ต่างๆ ที่จัดกิจกรรมบ่อยก็มีต้นทุนเรื่องเวลา เงิน การระดมคน ทำให้ความเข้มแข็งลดลง และมันก็อาจจะเป็น
การรอเวลาจังหวะใหม่จากขบวนที่เติมโตมาจากปีที่แล้ว จะมีการแสดงตัวใหม่” (ผู้ประสานงานศูนย์ทนายเพื่อ
สิทธิมนุษยชนในภาคเหนือ, สัมภาษณ์)
อย่างไรก็ดี ในส่วนของภาคเหนือล่างอย่างกรณีของจังหวัดพิษณุโลกพบว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านที่มี
การร่วมกลุ่มในนาม กลุ่มคนดีพิษณุโลก กลุ่มสตรีศรีสองแคว ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้เคลื่อนไหวในการทำกิจกรรม
เพื่อสังคมในบทบาทต่างๆ เพื่อธำรงความดีงามความตามที่ตนเองเชื่อ แต่ก็มีบางส่วนที่ ออกมาต่อต้านกลุ่ม
ประชาธิปไตย เช่น ต่อต้านการมาหาเสียงของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ พวกเขาเชื่อว่ามีความคิดล้มล้างสถาบัน
กษัตริย์ หรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศ แต่ไม่พบว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับนักเรียนนิสิต
นักศึกษา
การเคลื่อนไหวของฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยในภาคเหนือจึงอาศัยอำนาจที่มมี ากกว่าในเชิงโครงสร้าง
ในการกดปราบและบั่นทอนขบวนการเคลื่อนไหว เนื่องด้วยความชอบธรรมและมวลชนที่จะปะทะในท้องถนน
ลดจำนวนหรือไม่ก็ไม่พร้อมเปิดตัวในสถานการณ์ที่แหลมคมนี้
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเคลื่อนไหวคัดค้านไม่มีรูปแบบการจัดตั้งที่ชัดเจน กลุ่ม กปปส. ที่เคย
เคลื่อนไหวในจังหวัดใหญ่ เช่น ขอนแก่น และอุบลราชธานี ในช่วงก่อนรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ไม่ได้
กลับมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใด แต่มีบุคคลที่เคยร่วมชุมนุม กปปส. ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมบางคน เช่น อธิชัย
บุญประสิทธิ์ นักเขียนชาว จ.อุบลราชธานี ยังคงแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในสื่อทางสังคม เขา
ไม่ใช่แกนนำ กปปส. เป็นแต่เพียงบุคคลที่แข็งขันและยึดมั่นในจุดยืนทางการเองของตนอย่างเหนียวแน่นมั่นคง
จากการติดตามความคิดเห็นเชิงสนับสนุนของผู้ติดตามบัญชี ของเขาในกระทู้ที่เขาเปิดสาธารณะ แสดงให้เห็น
ว่าแนวคิดอนุรักษ์นิยมยังคงอยู่ไม่ใช่แค่ในกลุ่มคนอายุมาก
อย่างไรก็ดี การสัมภาษณ์บุคคลที่เคยมีแนวคิดโน้มเอียงไปในทางต่อต้านประชาธิปไตยและเคยเห็น
ด้วยกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงก่อนรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เพราะมีความเชื่อใน
วาทะ คนดีคนเลว นักการเมืองเลว และที่สำคัญคือไม่ชอบ พ.ต.ท.ทักษิณ และพวก พบว่าพวกเขาเห็นใจนิสิต
นักศึกษา แต่คิดว่าข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นไปได้ยาก และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเข้าใจผิด ตัวพวกเขา
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เองกล่าวว่ามีภาระหน้าที่อย่างอื่นต้องดูแลรับผิดชอบ อีกทั้งยังกล่าวในเชิงว่าได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมใน
รูปแบบต่างๆ มามากพอแล้ว และเน้นที่จะกล่าวถึงประสบการณ์หรือคุณูปการเหล่านั้นมากกว่าจะแสดง
ความเห็นตรงๆ ต่อการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษารวมถึงแนวร่วมกลุ่มต่างๆ อย่างไรก็ดี พวกเขายังคง
แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบ พ.ต.ท.ทักษิณ และนักการเมืองพรรคเพื่อไทย มีสองคนที่กล่าวคล้ายคลึงกัน
ว่า “อุบลฯ ไม่มีพรรค มีแต่พวก” ชี้ให้เห็นถึงความไม่พอใจนักการเมืองของพวกเขา เป็นร่องรอยของความเป็น
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ยังตกค้างอยู่
ส่วนในภาคใต้ กลุ่มเห็นต่างมีแนวคิดทางการเมืองค่อนข้างคล้ายคลึงกัน การรวมกลุ่มมาจากสาย
สัมพันธ์การรู้จักกันในวงการเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันทางใดทางหนึ่ง เช่น กลุ่มที่ภูเก็ตเป็นสองกลุ่มที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกัน กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยและแกนนำและผู้อาวุโสในภาคประชาสังคมมีพื้นฐาน
บางอย่างร่วมกัน คือ เป็นนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยมาก่อน เคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมร่วมกันโดยเฉพาะ
เรื่องสิ่งแวดล้อม ส่วนอีกกลุ่มเป็นแกนนำการเคลื่อนไหวในระดับชาวบ้าน มีความร่วมกันในระดับการศึกษาคือ
ต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพรับจ้างและการค้าโชห่วย กิจกรรมทางการเมืองที่เคยเคลื่อนไหวร่วมกันคือการต่อต้าน
ห้างสรรพสิน ค้าระดับ ใหญ่ที่เป็น ทุน ข้ามชาติ เงื่อนไขการร่วมตัวของกลุ่มเหล่านี้คือการต่อสู้เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนที่ตนเองสังกัดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนหรือผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิ จ รายย่ อยระดั บ ฐานรากของชุมชน การรวมตัว มีล ั ก ษณะร่ว มกัน ทางชนชั้ นที่ป ระกอบด้ ว ย
การศึกษา อาชีพ และวงสังคม
กลุ่มเหล่านี้เคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ จ.กระบี่ พวกเขาเคยเรียกร้องเรื่องปัญหาการขาด
แคลนที่ดินทำกินของชาวบ้าน และทำหน้าที่สื่อสารปัญหาของคนที่อยู่ในสภาวะของความยากลำบาก เช่น
ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และเคยร่วมชุมนุม กปปส. โดยสวมหมวกสองใบ ด้านหนึ่งคือสื่อมวลชนที่ติดตาม
ข่าวสารและนำเสนอต่อประชาชน และอีกด้านหนึ่งคือผู้เข้าร่วมชุมนุม พูดไฮปาร์คบนเวทีการเมืองในการ
ชุมนุม กปปส. ประกอบด้วย อาทิ การพยายามปิดสนามบินไม่ต้ อนรับอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
คือ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง การติดตามเข้าไปในโรงแรมที่ ร.ต.อ.เฉลิม พักอยู่ การชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัด
และสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยมีการจัดเวทีไฮปาร์คและการแสดงต่างๆ รวมไปถึงการ
ปิดสถานที่เลือกตั้งเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้ง พวกเขาเห็นว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็น “อหิงสา” “สันติวิธี” เป็น
“การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์” ที่ปราศจากความรุนแรง และสาเหตุที่ต้องชุมนุมเคลื่อนไหวประกอบด้ว ยการ
พยายามออก พรบ.นิรโทษกรรม ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่เป็ นประชาธิปไตยที่
แท้จริง มีพรรคการเมืองไม่กี่พรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในส่ ว นนั ก การเมื อ งท้ อ งถิ ่ น จ.กระบี่ ภู ม ิ ห ลั ง มาจากครอบครั ว นั ก การเมื อ งชื ่ อ ดั ง ของจั ง หวั ด
เคลื่อนไหวทางการเมืองนอกระบบครั้งแรกคือการชุมนุม กปปส. ด้วยสถานการณ์ที่ต้องสนับสนุนการชุมนุม ส่ง
ข้าวส่งน้ำแล้วเลยต้องช่วยไฮดปาร์คด้วย รวมถึงการอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนนำ เขากล่าวว่า “ทุก
อย่างเป็นเหตุผลทางการเมืองหมด เป็นลูกหลานนักการเมือง เป็น สจ. ในพื้นที่ คนที่ไปชุมนุมเป็นคนในพื้นที่
เลือกตั้งและ สจ. จะเอาข้าวไปส่ง แล้วกลับมันไม่ได้ด้วย สันดานเป็นผู้นำก็เลยไป” (สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ 20
กุมภาพันธ์ 2565)
ขณะที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ต เคยเคลื่อนไหวคัดค้านการให้
สัมปทานการขุดแร่ที่อ่าวป่าตอง ต่อต้านโรงงานถลุงแร่แทนทาลัม ต่อมาทำงานวิจัยด้านท้องถิ่นน่าอยู่ สุขภาวะ
รวมไปถึงการขับเคลื่อนเรื่องสภาพลเมืองและการให้ภูเก็ตจัดการตนเอง ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มที่เป็นมุสลิมเป็นผู้มี
บทบาทร่วมบุกเบิกการบูรณาการแพทย์แผนใหม่กับแนวคิดวิถีอิสลามในจังหวัดด้วย พวกเขาเคยร่วม “เป่า
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นกหวีด” เพราะรับไม่ได้กับ “พรบ.สุดซอย” หรือ พรบ.นิรโทษกรรม ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เพราะเห็นว่า “มัน
เป็นเรื่องการแย่งอำนาจที่จะเข้ามาครอบครอง มาเซ้งประเทศกัน” และไม่ต้องการให้ทักษิณ เป็นผู้นำทาง
การเมืองเพราะ “มันจะกิน ประเทศ มันจะเซ้งประเทศ มันจะขายประเทศไป มันหนักกว่าซีพี คือ มันขาด
คุณธรรม คนภูเก็ตรู้จักดีมาค้าแร่เถื่อน ตอนเป็นตำรวจ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
ในกลุ่มของอดีต กปปส. ภูเก็ตที่เป็นชาวบ้าน มีประสบการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มต้นมาจาก
การต่อต้านการสร้างห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายต่อต้านกลุ่มทุนค้าปลีกค้าส่งข้ามชาติ จากนั้นร่วมมือกับ นายสนธิ ลิ้มทองกุล เพราะเห็นว่า มี
อุดมการณ์เดียวกัน คือ ต่อต้านการคอรัปชันและ “เพราะเรารักในความถูกต้อง รักในแนวคิดที่มีความโปร่งใส”
(สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) สมาชิกในกลุ่มนี้ได้เดินทางไปชุมนุมที่กรุงเทพฯ มีสมาชิกบางคนได้รับบาดเจ็บ
จากการชุมนุม มีสมาชิกคนหนึ่งติดคุกสามปีเพราะขัดขวางการเลือกตั้ง สมาชิกอีกคนต้องโทษสามปีแต่ได้รับ
การรอลงอาญา ปรับเงินและตัดสิทธิทางการเมืองเนื่องจากปิดล้อมสถานีตำรวจ คนกลุ่มนี้เคยสนับสนุนหรือ
เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ แต่ต่อมารู้สึกผิดหวังและถูกหักหลังกับพรรคดังกล่าว เนื่องจาก
ตอนไปชุมนุมที่กรุงเทพฯ ไปกับพรรคโดยมีรถจัดพาไป แต่เมื่อบาดเจ็บและถูก ดำเนินคดีกลับไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากพรรคแต่อย่างใด
ในแง่ทัศนะทางการเมือง พวกเขามองว่าการเมืองในระบบเป็นเรื่องของผลประโยชน์ สิ้นหวังกับระบบ
การเมืองและผู้นำทางการเมือง ดังที่ว่า “ปัญหาที่เกิดจากผู้นำ ทักษิณ หรือยิ่งลักษณ์ หรือใครต่อใครทั้งนั้นที่
มันสับเปลี่ยนเข้ามา ... เราก็อยากได้สังคมที่ดี แต่ก็ดูเป็นเรื่องยาก ... แล้วก็ผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
โดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ แน่นอนมันมีผลประโยชน์อยู่ด้วย ยิ่งคนไปเล่นการเ มืองก็มีผลประโยชน์ หรือว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากแบบว่าทำยังไงให้ฉันได้อำนาจมา ให้ฉันมีอำนาจมา” (สัมภาษณ์)
และ “การเมืองทั่วไปคือ การแย่งชิงอำนาจ เราได้ข้อสรุปอย่างนั้น” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
ขณะเดียวกันพวกเขาไม่เชื่อมั่นหรือยอมรับระบอบประชาธิปไตย ดังที่ว่า “ระบบประชาธิปไตยผมไม่
อยากได้ ระบบอะไรก็ได้ที่ปกครองแล้วชาวบ้านมีความสุข คอมมิวนิสต์ผมก็เอาถ้ามีความสุขถ้าชาวบ้านร่ำรวย
ชาวบ้านอยู่ดีกินดี แต่ระบบที่ดีที่สุดคือระบบธรรมาประชาธิปไตย ระบบที่ใช้ความถูกต้องไม่ใช้ใช้เสียงส่วนมาก
ตามระบบประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยคือเสียงของคนส่วนมากแต่ระบบของธรรมาประชาธิปไตยคือ
เสียงของความถูกต้องนี่คือระบบที่ถูกต้องที่สุดที่เราอยากได้นี่คือแนวคิดของเราเอง เราได้เปิดพจนานุกรมเรื่อง
ระบบธรรมาธิปไตยคือระบบที่ดีที่สุดเอาความเป็นจริงเอาความเป็นธรรมเข้ามาพู ดไม่ใช่ว่าเสียงส่วนมาก คนที่
เลวๆทั้งนั้นที่เข้าไปคือมาจากเสียงคนส่วนมากงัย ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) เช่นเดียวกับอีกรายที่ว่า
“ไม่ได้ชอบประชาธิปไตย แต่จะใช้ธรรมาธิปไตย ที่จริงจะเรียกว่าประชาธิปไตยก็ได้ แต่มันมีธรรมภิบาลภายใน
ตัวของมันอยู่ เพียงแต่ว่าเราก็จะหลบว่าคล้ายๆ แค่ไม่ออกหรือหลุดกับคำว่าประชาธิปไตย” (สัมภาษณ์ 23
ตุลาคม 2564) หรืออีกรายที่ว่า “เราเคยไปกับลูกบอกว่าเสรีภาพไม่มีในสัตว์มนุษย์เกิดมาไม่มีเสรีภาพนอกจาก
เดรัจฉานว่าด้วยกฎหมายของศาสนา กฎหมายสั งคม กฎหมายของธรรมชาติ มันไม่มีเสรีภาพจริงเธออย่า
เรียกร้องเลย เราถูกบังคับโดนกฎหมายโดยศาสนา บางทีเราใช้วาทกรรมที่กว้างเกินไปมันถูกบิดได้ง่ายเรามา
ทำในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงดีกว่า” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
อย่างไรก็ดี ทัศนะของพวกเขาต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แบ่งเป็นสามกลุ่ม คือ สนับสนุน แบ่งรับแบ่ง
สู้ และไม่สนับสนุน โดยกลุ่มที่สนับสนุนนั้นเป็นเพราะเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่โกง เพราะจงรักภักดีต่อกษัตริย์
เป็นคนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกมา ดังที่ว่า “เรามามองที่นายกประยุทธ์ถ้าจะไปไล่ออก สิ่งที่เขามี
เหนือกว่าคือเขาไม่กล้าโกงเพราะเบอร์เก้าสั่งไว้ให้ช่วยเบอร์ 10 ลูกเขาหน่อยในการนำพาประเทศ ซึ่งประยุทธ์
ในความเป็นทหารก็ตรงไปตรงมา” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) และไม่สามารถจินตนาการการเมืองที่ข้าม
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พ้นรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ดังที่ว่า “มันก็จะเกิดคำถามจากคนที่นี่ว่า ไอ้ที่มาบอกมันใช่ไหม ลุงผิดอะไร แล้วไล่
ลุงไปแล้ว ใครจะมา มันก็ไม่ได้คำตอบ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
ส่วนกลุ่มที่มีทัศนะก้ำกึ่งหรือแบ่งรับแบ่งสู้เป็นเพราะเห็นว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย เช่น เห็นด้วยว่าการบริหารประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจมีปัญหา แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังสร้างประโยชน์
แก่พื้นที่ ดังที่ว่า “บางเรื่องเช่น การบริห ารจัดการเศรษฐกิจไม่เ อา เพราะมันบอบช้ำ แต่บางเรื่องที่เ ป็น
สาธารณูปโภค ได้รับการพัฒนาเช่น อาจจะเป็นเรื่องคมนาคมสัญจรที่มาลงในจังหวัด สะพานเชื่อมในเกาะเลย
เปิดในปี 59 ยุค คสช.ได้มาจากลุงนะ ตอนนี้กำลังจะมีสะพานข้ามเกาะลันตา กำลังผลักดันผู้แทนในพื้นที่กับ
รัฐมนตรี ผลักดันและได้แปลงมาแล้ว น่าจะสร้างปี 66” (สัมภาษณ์ 24 ตุลาคม 2564) หรือ “อันนี้ก็ได้ที่ขยับ
ขยายพื้นที่สนามบิน มันก็โอเคในระดับหนึ่ง ราคาไม่ได้อวย ราคาปาล์มตอนนี้ก็โอเค แต่ที่ไม่เห็นด้วย คือ ของ
พลังงาน ปิโตรเลียมทั้งหลาย” (สัมภาษณ์ 24 ตุลาคม 2564)
ขณะที่ในกลุ่มของนักวิชาการและภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ตเห็นร่วมกันว่าทหารไม่ควรมีบทบาท
ทางการเมืองและการบริหารประเทศ แต่มีความเห็นแยกย่อยแตกต่างกันใน 2 ประเด็น คือ 1) เห็นด้วยที่ทหาร
เข้ามามีบทบาทให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ออกไปจากตำแหน่งทางการเมือง ช่วยจัดการความ
ขัดแย้งในสังคมไทย กับ 2) ทหารไม่ได้มีบทบาทในการขับไล่รัฐบาล แต่ถือโอกาสเข้ามาครองอำนาจทาง
การเมืองเสียเอง ดังที่ว่า “ถ้าของสมัยบิ๊กตู่ ผมเห็นด้วยในช่วงแรก เห็นด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการฆ่ากัน กลางเมือง
แต่คุณอยู่นานเกินไป คุณอยู่นานเกิน ทำไมคุณไม่ ทำแบบรสช. มีกรอบเวลา” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
และ “ผมก็ไม่อยากเห็นสีเขียวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยเลย ปล่อยให้พรรคการเมืองมันว่ากัน พอมันลง
ตัวไม่จบใช่ไหม สมมติว่ายุบสภาก็ให้ประชาชนเลือก ไปสี่ปีก็ว่ากันไป สีเขียวอยู่ข้างนอกได้ไหม คุณอย่าทำตัว
เป็นพระเอกขี่ม้าขาว มาตลอด เพราะว่าวิกฤติที่เกิดขึ้น สีเขียวก็มีเอี่ยวสร้างด้วยแหล่ะ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม
2564) หรือ “คนไล่รัฐบาลทักษิณ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ทหาร ทหารแค่มาหยิบชิ้นปลามัน ไม่ได้มาเป็นผู้ริเริ่ม
ไม่ได้ช่วย คุณมาหยิบชิ้นปลามันก็เท่านั้นเองทุกอย่างเลย ... อย่างผมไม่ยอมให้คุณปฏิวัติ ทำไมคุณต้องปฏิวัติ
คุณปฏิวัติก็ได้ เพื่อรักษาความสงบ แล้วคืนอำนาจให้กับประชาชน แต่อยู่มา 9 ปี มันไม่ใช่แล้ว เพราะฉะนั้นที่
บอกว่าตรรกกะ ทหารไล่ทักษิณ ผมว่าไม่ใช่” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
นอกจากนี้ แม้ว่าแต่ละกลุ่มจะมองว่าการจัดการการศึกษามีปัญหา ทว่าแต่ละกลุ่มก็มีวิสัยทัศน์และ
ทัศนะในการจัดการการศึกษาแตกต่างกัน เช่น นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่มองว่าควรจัดการศึกษาแบบที่
เขาเคยได้รับสมัยเยาว์วัย มีการปลูกผัก ฝึกอาชีพ และให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศีลธรรมอันดีงาม
ในขณะที่กลุ่มนักวิชาการและแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ตมองว่า ควรปฏิรูประบบการศึกษาให้มี
ความเป็นท้องถิ่นมากกว่าส่วนกลาง ควรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยรับกับความเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะมีทัศนะแตกต่างกันอย่างไรในประเด็นข้างต้น ทุกคนและทุกกลุ่มมีอุดมการณ์ทาง
การเมืองชุดเดียวกัน คือ ความนิยมหรือจงรักภักดีในสถาบันกษัตริย์ ดังที่ว่า “มองเรื่องสถาบัน เป็นสถาบัน
หลักที่ดีแล้วโดยการออกแบบไว้เข้าทำให้สถาบันอยู่เหนือการเมืองไปแล้วไม่เอามาปะปน สถาบันเราก็วาง
พระองค์ไว้เหมาะสมไม่วิพากษ์วิจารณ์เลย ขนาดรัชการที่ 9 พระองค์ยังวิพากษ์วิจารณ์บ้างแต่ด้วยความที่ท่าน
สตรอง สั่งเผด็จมาสงบได้อย่างสุจินดา จำลอง ก็เรียกเข้าเฝ้าแล้วพรุ่งนี้ก็สงบด้วยความที่พระองค์แข็งแรงมาก
แล้ ว ถึ ง ทำได้ ” (สั ม ภาษณ์ 2 3 ตุ ล าคม 2564) เช่ น เดี ย วกั บ อี ก รายที ่ ว ่ า “ประเด็ น ล้ ม ล้ า งสถาบั น
พระมหากษัตริย์…หัวใจของคนส่วนใหญ่ไม่รับเพราะเรื่องนี้” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) หรืออีกรายที่ว่า
“ความรักความผูกพันของคนไทยตั้งแต่องค์กรมีเยอะมาก อย่างเธอมีพ่อในบ้านเธอจะไม่ถามความคิดเห็นของ
พ่อเลยหรอเช่นกัน คือคนที่สร้างประเทศตั้งแต่เราไม่รู้อยู่ที่ไหนเขาเป็นผู้นำในการรักษาบ้านรักษาเมืองในยุค
สมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงแกนนำพาชาวบ้านต่อสู้ อย่างพระนเรศวรก็เป็นชาวบ้านธรรมดา
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ผมมองว่าเป็นสิ่งดีงามในเรื่องของวัฒนธรรมแต่นักการเมืองพยายามเอาพระองค์ท่านลากเข้ามา” (สัมภาษณ์
23 ตุลาคม 2564) รวมถึงอีกรายที่ว่า “สถาบันกษัตริย์ต้องยอมรับว่าองค์กรนี้เขาทำคุณงามความดีไว้มหาศาล
คุณมาจากไหน ไม่รู้คุณไปพูดพระองค์ปัจจุบันแล้วไปเทียบกับพระองค์ก่อนโดยอัตโนมัติหัวใจของชาวบ้านแต่
คุณยังเข้าไม่ถึงว่าองค์นี้ไม่ดีที่ให้ลงแต่หารู้ไม่ว่าหัวใจของชาวบ้านนับถือมาตั้งแต่องค์ก่อน มันผูกพันอยู่ใน
หัวใจ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
ส่วนทัศนะต่อการชุมนุมเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาพวกเขาจะมองจากทัศนะของ “ผู้ใหญ่ที่
เท่าทันและมากประสบการณ์” เป็นหลัก โดยมองว่าเยาวชนไร้เดียงสาทางการเมือง มีเจตนาที่ดี แต่ถูกหลอก
ใช้ทางการเมือง ดังที่ว่า “วิธีคิดที่ใสซื่อมาจากใจแต่ความอ่อนไหวจะถูกแทรกแซงด้วยแนวคิดบางอย่างที่อาศัย
ความบริสุทธิ์ความตั้งใจของเด็กรุ่นใหม่ เยาวชนเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่มีคนกลุ่มหนึ่งเข้า
มามีกำลังในการชี้นำ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) และ “ถ้าน้องๆ มีเหตุผล ก็จะสนับสนุนครับ ไม่ได้ไม่
สนับสนุน แต่ว่าถ้าน้องๆ มีข้อมูลที่เหมือนโฆษณาชวนเชื่อ ดูแล้วไม่ชอบธรรม เราแค่ติดตาม บางครั้งก็ไปเตือน
ว่า น้องนั่นไม่ดีนะ” (สัมภาษณ์) หรือ “เท่าที่ผมผ่านการทำงานของกระบวนการนักศึกษา ผมว่าเด็กนั้นไม่ได้
คิดเองเลยก็ได้ (เรื่องการโจมตีสถาบันกษัตริย์)” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) หรือ “อย่างกรณีนี้ด้วยความใส
ซื่อ เด็กก็รักชาตินะ ไม่ใช่ไม่รักชาติ ...คือ มันถูกใส่ชุดความคิดอีกแบบหนึ่ง” (สัมภาษณ์23 ตุลาคม 2564)
ทั้งนี้ บุคคลที่พวกเขาเห็นว่าอยู่เบื้องหลังหรือคอยชักใยหรือล้างสมองเยาวชนคือ นายธนาธร รวมถึง
แกนนำคนอื่นในพรรคอนาคตใหม่ โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชักใยอยู่เบื้องหลังอีกที ดังที่รายหนึ่งกล่าวว่า “พรรคสี
ส้มที่เข้าไปที่โรงเรียน เข้าไปทำอะไรต่ออะไร เมื่อไม่กี่วันมาเนี๊ยะ เข้าไปที่ มอ.ภูเก็ต เพื่อจัดเวทีที่รังสิมันต์ โรม
ที่มา คือ เขาพยายามที่จะเข้ามา นี่ไม่กี่เดือนมั๊ง ราวๆ เดือนนึง คือ เขาก็เจาะมาตรงนี้ มานานแล้ว เขามี
คนทำงานด้านนี้มานานแล้ว เข้าไปทำงานสถาบันการศึกษา เขามียุทธศาสตร์ของเขา จัดกิจกรรมนั่นนี่ นำพา
ความคิดเด็ก” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) หรืออีกรายที่ว่า “พวกสีส้มต้องเข้าใจว่าพวกเยาวชน เมื่อไม่ได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์มากเหมือนรุ่นเรา แน่นอนว่ ามันใช้ความศิวิไลซ์ ความนู่น ความนี่ มากล่อมเด็กพวกนี้”
(สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) โดย “เบื้องหลังของสีส้ม ...เบื้องหลังก็คือทักษิณ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
หรือ “สีส้มเขาต้องฟังออเดอร์ข้างบนไง อำนาจเขาต้องการ เพราะเขาบอกว่า เขาสามารถจัดการได้ไง อำนาจ
ของออเดอร์สีส้ม คือ ทักษิณไง สายทักษิณทั้งหมดแหล่ะ มองทุกอย่าง ความวิบัติ ความโกลาหลบ้านเรา
ทักษิณเป็นตัวการ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) เป็นต้น
ขณะเดียวกันพวกเขามองว่าการจัดการศึกษามีปัญหา ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ ดังที่ว่า “ลองย้อนกลับไปดูกระบวนการของการ
วางยุ ท ธศาสตร์ และการสอนบางวิ ช า วิ ช าศี ล ธรรม วิ ช าหน้ า ที ่ พ ลเมื อ ง ในสมั ย จาตุ ร นต์ ฉายแสง
ประวัติศาสตร์ไม่ต้องเอาแล้ว มันเริ่ มแปลงตั้งแต่ตรงนั้นมา ยุทธศาสตร์ค่อย ๆ บ่อนแซะ แล้วคนแก่มันเปลี่ยน
ยาก แต่มันจะมาเปลี่ยนเยาวชน” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) หรือ “ต้องเข้าใจว่าพวกเยาวชน เมื่อไม่ได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์มากเหมือนรุ่นเรา” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) และ “ถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรมากที่สุด
อย่าลืมไปศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไทย ในเรื่องราวของพื้นที่ชุมชน ภูมิประเทศของประเทศไทย สถาบัน
พระมหากษัตริย์” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
นอกจากนี้ พวกเขาเห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ก้าวร้าว ก่อความวุ่นวาย และใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียด
ชัง เช่น “ออกความก้าวร้าวด้วยนะ ถ้าพาสังคมไปสู่ความสุข หรือสันติ มันไม่ใช่อ่ะ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม
2564) หรือ “บอกตรงๆ ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยทั้งหมดเพราะว่า ณ ตอนนี้กลายเป็นว่ามีบางกลุ่มที่ก่อ
วุ่นวายและใช้ความรุนแรง ไม่รักลุง อยากให้ลุงออกไป” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) และ “เพลงแดนซ์ในติ๊
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กต็อก ผู้ป ิดทองหลังพระ มาทำเป็น เพลงแดนซ์ ถามว่าเด็กมันสนุก แต่เราก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะสม”
(สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2564)
ขณะที่ในส่วนของข้อเรียกร้องของเยาวชน พวกเขาเห็นด้วยในบางข้อและไม่เห็นด้วยในบางข้อ โดยข้อ
ที่พวกเขาเห็นด้วย ได้ แก่ การลดงบประมาณกองทัพ โดยเฉพาะงบราชการลับ การขจัดทุนผูกขาด และการ
ปฏิรูประบบการศึกษาแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นปัญหาอำนาจนิยมที่แฝงฝังอยู่ในระบบการศึกษาที่เยาวชนจะเน้น
ย้ำและเรียกร้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ตาม
ส่วนประเด็นที่พวกเขาไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เป็นหลัก นับตั้งแต่ในส่วนของการ
ลดงบประมาณหมวดสถาบันกษัตริย์ ดังคำกล่าวของคนหนึ่งที่ว่า “งบฯ สถาบันผมว่าไม่ต้องแตะ ผมไม่เห็น
ด้วยกับการลดงบฯ สถาบัน เพราะเป็นประมุขของชาติ ไปดูประธานาธิบดี ถ้าดูง บฯ สถาบันลึกๆ ถ้าไปดู
ประธานาธิบดีถ้าออกจากตำแหน่งแล้ว ยังมีบ้านพัก ยังมีองครักษ์อดีตประธานาธิบดีอยู่ ไอ้พวกนี้เสนอให้ลด
งบฯ ของราชวงศ์ คือ ผมไม่เห็นด้วย เพราะประธานาธิบดีไม่ได้เป็นสถาบัน พระมหากษัตริย์อย่างของเรา ออก
จากประธานาธิบดียังต้องมีงบดูแลประธานาธิบดี จนตาย พวกนี้รู้หรือเปล่า” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายอาญามาตรา 112 พวกเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการแก้ไขหรือยกเลิก
ดังที่คนหนึ่งกล่าวว่า “112 ถามว่าถ้าเขาดันอย่างเดียวว่าเอาออก มีเหตุผลอย่างเดียวคือต้องเอาออก โดยที่
ไม่ได้ดูองค์ป ระกอบโดยรวม เป็นกฎหมายที่จะปกป้อง ส่วนรวมที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นอย่างเดียวคื อ
สถาบัน” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) เช่นเดียวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่พวกเขาไม่เห็นด้วย ดังคำกล่าว
ของคนหนึ่งที่ว่า “ไม่เห็นด้วยคือการปฏิรูปสถาบัน ถ้ามีความชอบธรรมก็ปฏิรูปได้ ถ้าปฏิรูปแล้วเราอยู่เป็นคน
ยุคเก่าที่ถูกพ่อแม่สั่งสอนแล้วก็อาจจะด้วยความที่เราเรียนมา เราได้รับการปลูกฝังเรื่องนี้มา เรามีล้นเกล้า
รัชกาลที่ 9 ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าองค์ท่านทำอะไรบ้างเป็นพระราชกรณียกิจ เห็นมาเป็นอย่างไรบ้าง”
(สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) แม้บางคนเห็นว่ามีบางประเด็นที่พอรับฟังได้ก็ตาม
ในจังหวัดชายแดนใต้ การเคลื่อนไหวคัดค้านอาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่ากับภาคใต้ กลุ่มคัดค้านที่ชัดเจน
คือกลุ่มคนไทยพุทธ ซึ่งเป็นประชากรส่วนน้อยในพื้นที่ และเคยเป็นแนวร่วม กปปส. มาก่อน นอกจากนี้ยังมี
อดีตนักการเมืองมุสลิมพรรคประชาธิปัตย์และเคยเข้าร่วมกับ กปปส. ที่มีความเห็นในลักษณะเดียวกับคนไทย
พุทธกลุ่มนี้แม้จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงความเห็นอย่างเด่นชัดเท่าก็ตาม ส่วนกลุ่มที่ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่
ไม่ได้คัดค้านอย่างชัดเจนประกอบด้วยผู้นำศาสนาและอาจารย์มหาวิทยาลัย กลุ่ม นี้ไม่ได้มีความแรงกล้า
ทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง คือ ความชาตินิยม ความนิยมหรือจงรักภักดีในสถาบันกษัตริย์เข้มข้นเท่ากับ
กลุ่มแรก เหตุผ ลในการคัดค้านหรือไม่สนับสนุน การชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนมาจากความต้องการ
ประนีประนอมหรือการให้ความร่วมมือกับรัฐ รวมถึงความต้องการความมั่นคงปลอดภัยเป็นหลัก
กล่าวในส่วนกลุ่มคนไทยพุทธอดีต กปปส. ในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยอดีตข้าราชการหญิงวัย
เกษียณ เจ้าหน้าที่หญิงของกาชาดจังหวัดอายุยี่สิบกว่าปี ชายอายุสามสิบกว่าตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กรดูแล
เยาวชนภายใต้การกำกับของ กอ.รมน. สมาชิกกลุ่มมักเข้าร่วมงานจิตอาสาต่างๆ ของหน่วยงานรัฐจัดขึ้น เกือบ
ทุกคนเคยมีประสบการณ์ร่วมชุมนุมในภาคใต้ตอนล่าง โดยเหตุผลของการเข้าร่วม คือ ยอมไม่ได้ที่จะให้ใครมา
ลบหลู่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และราชวงศ์ ดังคำกล่าวของคนหนึ่งที่ว่า “เราสนับสนุน กปปส. เพราะ กปปส.
ประท้วง ชุมนุมกี่ครั้งเขาไม่เคยก้าวล่วงสถาบันแม้แต่ครั้งเดียว” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565) พวกเขามี
ทัศนะทางการเมืองคล้ายคลึงกับกลุ่มแกนนำ กปปส. ภาคใต้ตอนบนในหลายประเด็น นับตั้งแต่อุดมการณ์ทาง
การเมือง คือ ความนิยมหรือจงรักภักดีในสถาบันกษัตริย์ ดังคำกล่าวของส่วนหนึ่งของพวกเขาดังนี้
“ถ้าย้อนไปยุคสนามช้างเนี่ยรัชกาลที่ 9 ไม่ทิ้งประชาชน ตามไปดูที่โรงพยาบาล ที่บ้าน ตอนระเบิด
พระองค์ก็ไม่หนี ก็ประทานธงลูกเสือชาวบ้าน สมัยรัชกาลที่ 9 เสด็จก็มีการระเบิดกันแล้ว คนที่ อ.รามัน ยัง
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ส่งผลไม้เข้าวังเพราะรัชกาลที่ 9 ไม่เคยทิ้งประชาชนยังเสด็จย้อนกลับไปที่ อ.รามัน ตอนกลางคืน” (สนทนา
กลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
“ใจเรายังไงเราก็รู้ว่าราชวงศ์ เห็นตั้งแต่ 19 ปี ที่ในหลวงเสด็จได้มีโอกาสรับท่านข้างทาง ทำให้รู้ว่า
กว่าจะได้กลับเรานอนหลับไปแล้วท่านเพิ่งนอนหลับ” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
“พระมหากษัตริย์เป็นคนช่วยประเทศชาติให้เจริญ ทุกครั้งที่ท่านเสด็จลงมา เขาพูดว่า มาพื้นที่ลำพยา
นายูเนี่ยสบาย เวลาลงเยี่ยมที่เธอยากจนท่านให้หมดเลย บางคนไม่มีตัง ค์ให้ตั้ง 5-6 พัน เสด็จมาจะนะ เราได้
เห็นกับตาลงไปช่วยเวลาท่านตรวจ” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
“จิตใจเรากตัญญูต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
“จีนมีพระมหากษัตริย์ไหม เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ทำจีนถึงยอมก้มให้สมเด็จพระขนิษฐาเรา ผมที่
นั่งอยู่ตรงนี้ องค์กรกาชาดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ เราคือผู้สนองงานพระองท่าน เราติดตามผู้ป่วย
ในพระบรมราชานุเคราะห์ตามหุบเขา ที่ประชาชนทั่วไปไม่รู้ว่าลุงคนนี้นอนป่วยในหุบเขา เด็กทุนที่เรียนดี การ
เดินทาง เราสัมผัสกับพระองค์ ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านลงมาทุกปี หนึ่งในนั้นคือการสร้าง เรารู้หมดว่าพระองค์
ท่านทำอะไร แล้วพระองค์ท่านได้อะไรบ้างไหม” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
ในทำนองเดียวกัน พวกเขายังให้การสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เพราะเห็นว่าสามารถยุติความขัดแย้ง
ทางการเมืองระหว่างเสื้อสีหรือกลุ่มต่างๆ ได้ ไม่ทุจริต มาจากการเลือกตั้ง และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ
ดังคำกล่าวของคนหนึ่งที่ว่า “ตอนที่ไม่มีท่านประยุทธ์พอเสื้อเหลืองขึ้น รัฐบาลได้เป็นเสื้ อเหลืองเสื้อแดงก็ขึ้น
ไม่มีวันจบสิ้น ใครเสียประโยชน์ประเทศพังทลาย เผาบ้านเผาเมือง เพื่อให้ความชนะเกิดแก่ฝ่ายตัวเอง แต่พอ
ท่านประยุทธ์ขึ้นมา มีอะไรไม่ดีบ้างถนนทุกสายได้หมด ภาคใต้ได้ถนนทำกันตลอด สนามบินเบตง เราเอาความ
เป็นจริงมาพูด” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565) เช่นเดียวกับอีกคนที่กล่าวว่า “ต่อให้คุณทักษิณดีจริง เก่ง
จริง ทำไมซาอุดิอะราเบียไม่ชวนเข้าประเทศ ทำไมเพิ่งมาชวนสมัยท่านประยุทธ์ แบบนี้ต่อไปมันก็ดีอย่างน้อยก็
ไม่ต้องเหลือง เขียว ขึ้นกันมาอีก แล้วท่านประยุทธ์ก็มาจากการเลือกตั้ง” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
หรืออีกคนที่กล่าวว่า “สำหรับพลเอกประยุทธ์ถือว่าได้เพราะจากบ้านเมืองที่ระส่ำระส่าย ทำให้มีความ
น่าเชื่อถือไม่มีเรื่องทุจริตเพราะมาจากการเป็นราชการ คนอายุ60 ถึงวัยนี้มีแต่สิ่งที่อยากจะทำความดี เพียงแต่
นักการเมืองเล่นเกมส์กัน” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
นอกจากนี ้ พวกเขาไม่ เ ชื ่ อ มั ่ น ในระบบรั ฐ สภาและเห็ น ว่ า นั ก การเมื อ งคื อ ปั ญ หาของประเทศ
เช่นเดียวกัน ดังที่คนหนึ่งกล่าวว่า “เป็นมันก็มีปัญหาทุกรัฐบาล ทีใครทีมัน ถ้า ส.ส. ไม่มีเงินเดือนค่าตอบแทน
คุณจะสมัครไหม เราไม่ศรัทธาในนักการเมืองเลย ต้องมาด้วยใจ ไม่ใช่ผลประโยชน์” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภา
พันธุ์ 2565) เช่นเดียวกับอีกคนที่กล่าวว่า “ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลถ้าไม่มีผลประโยชน์มันไม่ทำ
ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลคบมันไม่ได้” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565) และ “ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัว
เมื่อไหร่มันก็แยกกัน” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
ในทำนองเดียวกัน พวกเขาเห็นว่าเยาวชนมีเจตนาดี แต่ไร้เดียงสา จึงถูกหลอกใช้ทางการเมือง ฉะนั้น
“พวกธนาธรมา เด็กพวกนี้เป็นเด็กใสๆ พอมีอะไรมาเบื้องหลังเขาก็หลอกหมดแหละ” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภา
พันธุ์ 2565) ขณะเดียวกัน พวกเขาเห็นว่าเยาวชนขาดความรู้ ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง เพราะอยู่แต่ในโลก
ออนไลน์ของตัวเอง ขณะที่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ช่วยสร้างความรู้ให้ ดังคำกล่าวต่อไปนี้
“เหตุการณ์ปัจจุบันมาจากรุ่นคนด้วย เด็กปัจจุบันห่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ วิธีการเสด็จ
ปัจจุบันก็เปลี่ยนไป พระองค์มาแบบนั้น แบบเมื่อก่อนยังหอบลูกหลานมาเฝ้ารับเสด็จ มาบำบัดทุกข์บำรุงสุข”
(สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
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“ข่าวที่ออกมาส่วนมากลบตลอด จริง ๆ แล้วพระองค์มีหลายๆ อย่างที่เราเห็น เด็กจะรู้แต่ในโซเชี่ยล
ของเขา ไม่ได้เปิดรับข้างนอก ข่าวพระราชสำนักเด็กก็ไม่ดู โลกเขาแคบไป” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์
2565)
“จริงๆ แล้วในสามจังหวัดเสด็จทุกครั้ง พี่น้องมุสลิมได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ก่อนนั้นใครดูแลพวก
คุณต้องดูแลตัวเอง โรงเรียนศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดต้องพาตัวเอง หาลูกมาเรียน พอพระองค์ท่านเสด็จ
หลายครั้งรับรู้ถึงปัญหา รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์กี่โรงเรียนแล้ว หลายโรงเรียนแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ
ระบบของ สพฐ. เลยเป็นเอกชนศาสนา แต่พระองค์เข้าไปช่วยหลายโรงเรียนแล้วกลับไม่ปรากฏข่าว” (สนทนา
กลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
“ที่ท่านไปเยอรมันไม่ใช่ไปเที่ยว ไปเพราะตรงนั้นเพราะปลอดภัย การจะเข้าประเทศเยอรมันควบคุม
ไว้ดีมาก การจะลอบปลงพระชนม์แบบรัชการที่ 8 โอกาสโดนทำร้ายไม่มี รัชการที่ 8 ยังโดนเลย” (สนทนากลุ่ม
18 กุมภาพันธุ์ 2565)
“เด็กมัธยม ถามว่าลูกเสียภาษีแล้วเหรอ ยังไม่เสียภาษีซักบาท เราอยากรู้ว่าภาษีที่เขาพูดคืออะไร เขา
ไม่มีความรู้ ม.3 เองเสียภาษีตรงไหน แต่เรียกร้องภาษีเราคืนมา รายได้ที่ได้มาจากพ่อแม่ ลูกเอาตังค์แม่ไปต้อง
เสียภาษีให้แม่ เงินที่เราให้เขาคือเงินที่เสียภาษี มันไม่ใช่ ความรู้เด็กมันน้อย” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์
256518 กุมภาพันธุ์ 2565)
“ผมโทษกระทรวงศึกษาฯ ย้อนกลับไปในรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ไปถอดประวัติศาสตร์ชาติไทยออกจาก
การศึกษาทำไม สมัยผมเด็กๆ ได้ท่องรัชกาลที่ 1-9 สมัยนี้เด็กๆ ไม่ได้ท่องเลย อยากให้เด็กเรียรู้เองเด็กได้เรียนรู้
อะไรบ้าง รัชการที่ 9 ทำอะไรบ้าง ถุงแดงสมัยพระคลังคุณรู้ไหมที่เอาไปไถประเทศจากฝรั่งเศส ไม่ได้เอาเงิน
จากประชาชนสักบาท เด็กไม่ได้รู้เรื่องอะไรเหล่านี้เลย ล่าสุดที่ถอดวิชาลูกเสือเพราะสอนเรื่องของสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพราะขี้เกียจแต่งชุด ลูกเสือแค่ผูกผ้าพันคอก็ได้ แต่อะไรที่เกี่ยวกับสถาบันคุณไปยุยงให้ถอด
หมด” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
นอกจากนี้ พวกเขาเห็นว่าเยาวชนก้าวร้าว ไม่เคารพแม้กระทั่งบิดามารดาตนเอง ก่อความวุ่นวาย และ
ใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง ดังที่ว่า “เด็กสมัยนี้ก้าวร้าว ไปด่าผู้ปกครองตัวเองว่าสลิ่ม” (สนทนากลุ่ม 18
กุมภาพันธุ์ 2565) และ “ไม่เคารพพ่อแม่ตัวเอง” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565) หรือ “ตัวเขา (เยาวชน)
เองต้องมีความรู้มากกว่านี้ อยู่ในกรอบและขอบเขตที่พึงจะแสดงออก ไม่ใช่ถูกใจก็โอเค ไม่ถูกใจก็ปาวๆ ละเมิด
สิทธิ และคนไม่คิดเหมือนตัวเองไปด่าว่าโง่บ้าง ควายบ้าง สลิ่มบ้าง” (สนทนากลุ่ม 18 กุมภาพันธุ์ 2565)
ในส่วนของคนมลายูมุส ลิมที่ประกอบด้วยผู้นำศาสนาซึ่งเป็นกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด
อาจารย์มหาวิทยาลัยชายผู้สอนศาสนาผู้เป็นผู้สนับสนุน/อยู่ในสังกัดพรรคประชาชาติ และนักการเมืองมุสลิม
ชายอดีตแนวร่วม กปปส. และอดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ มีทัศนะทางการเมืองต่างออกไป พวกเขาไม่ได้
วิพากษ์การเมืองในระบบหรือแสดงทัศนะไม่ยอมรับระบบรัฐ สภา ไม่ได้แสดงอุดมการณ์ทางการเมืองที่
จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และไม่ได้สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และมีทัศนะต่อการ
เคลื่อนไหวของเยาวชนเหมือนและต่างจากกลุ่ มคนไทยพุทธ โดยในส่วนที่เหมือนคือ มองว่าเยาวชนมีเจตนาดี
แต่ไร้เดียงสา จึงถูกหลอกใช้ทางการเมือง ดังคำกล่าวต่อไปนี้
“คนรุ่นใหม่หัว อ่อน ใครพูดจูงใจได้ก่อนก็คล้อยตามคนนั้นเฉพาะบางกลุ่ม ความสำคัญคือ คนที่
นำเสนอ อย่างอาจารย์ในมหาลัยต้องสอนเด็กนักศึกษา เราอยากได้ตั วชี้วัดแบบไหน เป้าหมายแบบไหนเรา
สามารถสอนให้เค้าเป็นอย่างนั้นได้ เพราะเด็กเหล่านั้นมีความรู้น้อยกว่าเรา อยู่ที่เราอยากให้ผลลัพธ์เป็นยังไง นี่
คือข้อเสียเปรียบของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ศึกษาข้อมูลฐานเดิมทางการเมืองเสียก่อน จะมาทำการเมืองแต่ไม่เรียนรู้
เรื่องการเมือง” (สัมภาษณ์ 9 ตุลาคม 2564)
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“คนที่น่าเห็นใจคือเด็กเยาวชน ด้วยความด้อยประสบการณ์และความไม่ทันคิด ถ้าเขาคิดได้ คิดเป็น รู้
เรื่องการเมือง ต่อให้เราให้เรื่องการเมืองที่มาที่ไปอย่างตรงไปตรงมา เขาจะเป็นคนตัดสินใจอนาคตตัวเองได้
ส่วนหนึ่งถูกชักจูงได้ง่าย” (สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2564)
“การเคลื่อนไหวของเรา [นักศึกษา] แบบนี้ เรา [นักศึกษา] เคลื่อนไหวโดยตัวตนของเราเองหรือโดย
ใบสั่ง” (สัมภาษณ์ 9 ตุลาคม 2564)
ขณะที่ในส่วนที่ต่างออกไปคือพวกเขาเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนในพื้นที่มีสาเหตุหรือปัจจัยมา
จากปัญหาด้านความมั่นคงและความอยุติธรรมที่ได้รับจากรัฐ ดังที่คนหนึ่งกล่าวว่า “ปัจจัยแวดล้อมที่ได้พูดถึง
ไปนั้น วิเคราะห์เชิงละเอียดต่อว่าแวดล้อมของพวกเขาบุคคลในครอบครัวของเขานั้นเคยถูกหมายหรือไม่ เคย
ถูกอะไรที่เขาเห็นว่ามันไม่ยุติธรรม ตรงนั้นน่าจะมีส่วนในการที่สร้างความคิดที่เห็นต่าง” (สัมภาษณ์ 9 ตุลาคม
2564) เช่นเดียวกับอีกคนที่ว่า “อาจเป็นคนในครอบครัวที่โดนกระทำแบบนั้น การอิงในกลุ่มลักษณะนี้จะเร็ว
กว่า ไม่ต้องเป่าหูมาก แค่ใบไม้ไหวก็พร้อมที่จะเข้า ไปแล้ว” (สัมภาษณ์ 9 ตุลาคม 2564) นอกจากนี้ พวกเขา
ไม่ได้คัดค้านหรือมีความขัดแย้งแตกต่างเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง แต่ไม่เห็นด้วยกับยุทธวิธีของการชุมนุม
เคลื่อนไหวของเยาวชน ดังที่คนหนึ่งกล่าวว่า “มีวิธีการอื่นหรือไม่ เพราะเรื่องนี้ได้มีการเรียกร้องกันมานานแล้ว
เราต้องหากลยุทธ์ใหม่หรือไม่ในการดำเนินการ อย่างรุ่นปู่ย่าตาทวดก็เคยใช้ระบบนี้ แต่ไม่ได้บอกว่าระบบนี้ใช้
ไม่ได้ แต่อำนาจแห่งผลที่ออกมามีมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราผนวกกับหลายๆ วิธีที่นุ่มนวลกว่าแล้วผลที่ออกมา
ได้ผลขึ้น” (สัมภาษณ์ 9 ตุลาคม 2564) เช่นเดียวกับอีกคนที่ ว่า “คนรุ่นใหญ่สมัยที่เป็นนักศึกษาคิดแบบนี้
เหมือนกัน แต่พอผ่านไประยะหนึ่งเขาไม่เอาแล้ว มองว่ามันไม่ใช่ นี่คือบทเรียนที่เราต้องมาทบทวน ลองดูผู้ที่
เรียกร้องสิทธิรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราปัจจุบันคนเหล่านั้นมีหลักคิดอย่างไร เหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร ต้องลอง
กลับไปถามดู” (สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2564)
ขณะเดียวกันพวกเขาให้ความสำคัญกับปัญหาความปลอดภัยของเยาวชน โดยผู้นำศาสนาซึ่งเป็น
คณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดมองว่าควรปกป้องตนเองมากกว่าจะต่อสู้ทางการเมืองแล้วเสี่ยง
อันตราย ดังที่ว่า “ปกติถ้ามีการเคลื่อนไหวในจังหวัดชายแดนใต้ ภาครัฐจะมองอีกแบบหนึ่ง เขาจะมองไป
เชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการ ว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ถูกปลูกฝังมา ในหน่วย กอ.รมน. มองเป็นเรื่องเดียวกันในสิ่ง
ที่เด็กเยาวชนออกมาเรียกร้องในตอนนี้ มองไปเป็นเรื่องความมั่นคง ถ้าการใช้สิทธิเป็นไปโดยราบรื่น ไม่มี
ปัญหาตามมาก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีปัญหาตามมาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ย่อมเป็นห่วงเป็นธรรมดา ในแวดวงของศาสนาก็มี
ความเป็นห่วงเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องเหมือนกัน” (สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2564) เช่นเดียวกับอีกคนที่ว่า “ใน
ประเทศไทยควรห้าม เพราะอิ สลามได้บอกไว้ว่าอย่าวางตัวเองไว้ในความไม่ปลอดภัย ในเรื่องวิธีคิดนั้นไม่ผิด
แต่ถ้าทำให้ตัวเองมีความเสี่ยงนั้นไม่ได้ ถ้าเราทำให้ตัวเองมีความเสี่ยงไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามอิสลามไม่
สนับสนุน ซึ่งมันแตกต่างจากกลุ่มคนที่ติดอาวุธเพื่อศาสนา แต่เยาวชนยังมีอนาคตอีกยาวไกล ในมุมมองส่วนตัว
จึงรู้สึกเป็นห่วง การที่เยาวชนเรียกร้องและมีการพูดประเด็นปัญหาในพื้นที่อย่างเรื่องการซ้อมทรมานในเวที
ทางการเมืองนั้นไม่ผิด เพราะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่เมื่อพูดไปแล้วเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตหรือไม่
นั่นแหละที่เป็นปัญหา บางที ก็ส่งผลกระทบกับพ่อแม่เอง อันนี้ที่เราไม่สนับสนุน” (สัมภาษณ์ 9 ตุลาคม
2564)54

54

อย่างไรก็ดี อดีตนักการเมืองมุสลิมพรรคประชาธิปัตย์และ กปปส. ความเห็นสอดคล้องกับกลุ่มคนไทยพุทธอดีต กปปส. ใน
ทุกประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเยาวชน นับตั้งแต่ก้าวร้าวหยาบคาย สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย กระทำการผิด
กฎหมาย ข้อเสนอไม่ชัดเจน รวมไปถึงการก้าวล่วงสถาบันกษัตริย์ ดังนี้
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4.4 การตอบสนองของรัฐ
รัฐรวมถึงชนชั้นนำตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องของขบวนการเยาวชนในทางลบเป็นส่วนใหญ่
ไม่มีข้อเรียกร้องใดได้รับการนำไปพิจารณาหรือว่ามีการเชิญตัวแทนเยาวชนเข้าหารืออย่างเป็นกิจจะลักษณะ
หรือในรูปแบบที่เยาวชนเห็นด้วย ตรงกันข้าม รัฐรวมถึงชนชั้นนำอาศัยกลไกในเชิงโครงสร้าง สถาบัน และ
กฎหมาย ในการข่มขู่คุกคาม ปิดกั้น ขัดขวาง และกดปราบที่ทวีความเข้มข้นขึ้น ควบคู่ไปกับการหว่านล้อม
กล่อมเกลาที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความขลุกขลักก็ตาม
4.4.1 “กลไกกดปราบ” / “สังคมการเมือง”
รัฐบาลพยายามขัดขวางการชุมนุมตั้งแต่ต้น ดังกรณี การชุมนุมโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกร่วมกับ
สหพันธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการ “ลงถนน” ครั้ง
แรก ปรากฏว่าขณะมีการปราศรัย เจ้าหน้าที่ ตำรวจพยายามเข้าควบคุมตัวแกนบางคนขึ้นรถตู้ แต่ผู้ชุมนุม
พยายามป้องกันไว้จนเกิดเหตุชุลมุนขึ้น แกนนำจึงได้ประกาศยุติการชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุม
ขณะที่การชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมวันที่ 19 กันยายน 2563 ได้มีการสกัดกั้นการเดินทาง
มาร่วมชุมนุมในหลายลักษณะ เช่น การ “เยี่ยม” บ้านนั กกิจกรรมและประชาชน บุกเข้ายึดป้ายผ้าของกลุ่ม
ดาวดินเพื่อสกัดไม่ให้เดินทางมาร่วมการชุมนุมที่กรุงเทพฯ หรือแม้กระทั่งในวันที่มีการชุมนุม พบว่ามีการสกัด
กั้นรถเครื่องเสียง รถเครื่องปั่นไฟ หรือรถสุขา ทำให้เข้ามาในพื้นที่ชุมนุมได้ช้ากว่ากำหนด (ศูนย์ทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชน 2564) ไม่รับรวมการตั้งแนวสกัดบริเวณด้านหน้าศาลฎีกาเช้าวันที่ 20 กันยายน เพื่อ
ขัดขวางไม่ให้เคลื่อนขบวนไปยื่นข้อเสนอ 10 ข้อในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
“การอภิปรายที่ไม่เห็นด้วยเลยคือการใช้คำพูดที่หยาบคายเกินไป อย่างเช่นคุณจะให้นายกฯ ลาออกแต่คำที่ใช้เรียกนายกฯ
นั้นไม่สมควรทำให้ค่าในการต่อสู้ทางการเมืองด้อยลง สิ่งที่เราต้องการคือต้องการให้คนรุ่ นใหม่มีพลังทางการเมือง อยู่ด้วย
หลักการและเหตุผล ไม่ใช่อยู่ด้วยอารมณ์ อย่าทำการเมืองด้วยอารมณ์”
“ยกตัวอย่าง ม็อบทะลุฟ้าที่ดินแดงมันไม่มีอะไรเลย วันนี้ขึ้นมาค่ำก็ปาระเบิด ปานู่นนี่ ขับรถแว้นๆ ถามว่าเดือดร้อนใคร และ
ระยะเวลายาวนาน ต้องการอะไรก็ไม่บอก ไม่มีการยื่นหนังสือเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี แล้วมันกระทบกับคนที่อาศัยอยู่แถว
นั้น กระทบกันหมด ไม่ใช่ตัวม็อบที่มีปัญหา แต่เป็นที่กระบวนการจัดการ และการเรียกร้องทุกอย่างไม่ควรใช้กำลัง”
“ถามว่าคาร์ม็อบสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ คนที่ใช้ถนนเส้ นนั้นในการสัญจรไปมาเดือดร้อนหรือไม่ ถ้าเดือดร้อนก็เท่ากับไป
ละเมิดสิทธิของคนอื่น จะคาร์ม็อบก็เปิดช่องถนนไว้หนึ่งช่องและต้องอำนวยความสะดวกให้คนที่ใช้ถนนเหมือนกันให้สามารถ
เดินทางได้ ถามว่าคนรุ่นใหม่ได้อะไร ก็ไม่ได้อะไร”
“ที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้ามาเพราะม็อบทำผิดกฎหมาย อย่างการปาระเบิดไม่ผิดกฎหมายได้อย่างไร แล้วยังมาด่าทอเจ้าหน้าที่รัฐ
อีก ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง”
“ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ทำเท่าที่ทำได้และอย่าทำตัวเหนือกว่ากฎหมาย เราเรียกร้องให้รัฐบาลอยู่ในกรอบของกฎหมายใน
ขณะที่เรามาเรียกร้อง เราก็ทำตัวเหนือกว่ากฎหมาย”
“สิ่งแรกที่ไม่เห็นด้วยคือการที่พูดกระทบถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนี้ไม่ได้เลย ย้อนกลับไปดูว่าวันนี้เราพูดภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถ้าเราไปลบล้างโดยไม่เอาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ หมายถึงเราลบล้างรัฐธรรมนูญแล้ว”
“การต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทยมีนิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร ทีนี้นายกฯ เป็นเรื่องของการบริหาร แต่สถาบัน
พระมหากษัตริย์อยู่เหนือกว่าตรงนี้ การจะแก้กฎหมายตรงนี้แก้ไม่ได้ การที่เรานำเรื่องนี้มาพูดในเวทีเป็นการทำผิดกฎหมาย
และผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย จะไปว่าเขาไม่ได้”
“ส่วนตัวมองว่าไม่ควรไปยุ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะการเมืองการปกครองของไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นี่
คือประเทศไทย...สถาบันอยู่คู่กับการเมืองการปกครองของไทยมานานและอยู่เหนือการเมือง จะเอาการเมืองไปยุ่งเกี่ยวทำไม...
สถาบันไม่เกี่ยวกับการเมืองจะเอามายุ่งไม่ได้”
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ขณะที่ในเวลาต่อมารัฐบาลเริ่มใช้มาตรการสลายการชุมนุม เริ่มจากการชุมนุมของคณะราษฎรวันที่
14 ตุลาคม 2563 โดยเวลา 04.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นมีการระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามายังพื้นที่ ถนนพิษณุโลก หน้า
ทำเนียบรัฐบาล แล้วเริ่มเข้าสลายการชุมนุม มีการปะทะเล็กน้อยกับกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วน ก่อนที่จะสามารถ
สลายการชุมนุมได้ในหมดในเวลาประมาณ 05.00 น. นอกจากนี้ การชุมนุมในลักษณะดาวกระจายหรือไร้แกน
นำของกลุ่มราษฎรในเวลาต่อมาได้ถูกขัดขวางและสลายในเวลารวดเร็ว โดยการชุมนุมบริเวณหน้าสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นครั้งแรกที่มีการใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารเคมีฉีดใส่ผู้ชุมนุมซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน หลายคนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นการสลายการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
สากลและไม่ได้สัดส่วนกับพฤติการณ์
รัฐบาลยังคงใช้มาตรการขัดขวางและสลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่องกับการชุมนุมแบบเคลื่อนที่หรือ
การเคลื่อนไหวแบบจรยุทธ์ ดังกรณีการชุมนุมของกลุ่ม REDEM วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีการนั ดรวมตัวที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเดินเท้าไปยังบ้านพักนายกรัฐมนตรีที่ตั้งอยู่ในกรมทหารราบที่ 1 ถนนวิภาวดี ใกล้
แยกดินแดง แล้วเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ และมีการสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ชุมนุม เช่นเดียวกับการ
ชุมนุมของกลุ่มที่สนามหลวงวันที่ 20 มีนาคม 2564 เรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ มีการปะทะ
กับเจ้าหน้าที่และถูกสลายการชุมนุมในทีส่ ุด
ขณะเดียวกันรัฐบาลสลายการชุมนุมประเภทปักหลัก ดัง กรณี หมู่บ้านทะลุฟ้า ที่ตั้งขึ้นในวันที่ 13
มีนาคม 2564 และดำเนินกิจกรรมเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 28 มีนาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนได้เข้า
สลายในช่วงเวลา 05.00 น. ขณะที่ผู้ชุมนุมกำลังนอนหลับพักผ่อน เจ้าหน้าที่เข้ามาปิดล้อมหน้าและหลัง
หมู่บ้าน โดยให้เวลาเก็บของเพียงไม่กี่นาที จับกุมผู้ชุมนุมไป 67 คน ในจำนวนนี้เป็นเยาวชน 6 คน พระสงฆ์ 2
รูป ระหว่างที่ผู้ชุมนุม 67 คนถูกคุมตัวที่ตชด.ภาค 1 นักกิจกรรมที่เหลือได้ประกาศรวมตัว อีกครั้งในเวลา
15.00 น. บริเวณป้อมจราจร ถนนพระราม 5 ข้างศาลกรมหลวงชุมพรฯ ท่ามกลางการวางกำลังของตำรวจชุด
ควบคุมฝูงชนอย่างหนาแน่น โดยครั้งนี้ตัวแทนไม่แจ้งการชุมนุมตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ เนื่องจากเป็นการชุมนุม
แบบฉับพลัน กิจกรรมเริ่มขึ้นได้ประมาณ 2 ชั่วโมง แกนนำประกาศว่าเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าสลายการชุมนุม
จากนั้นเวลา 18.20 น. ตำรวจได้เข้าสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ที่อยู่บนผ้าใบสีฟ้าทั้งหมด ทั้งหมดนอนรอและ
ชู 3 นิ้วให้ตำรวจมาอุ้มขึ้นรถผู้ต้องขัง เพื่อยืนยันสิทธิในการชุมชนโดยสงบปราศจากอาวุธ และรัฐมีหน้าที่ต้อง
คุ้มครองอำนวยความสะดวก ตำรวจเข้าจับกุมผู้ชุมนุมไปอีก 32 คน โดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 99 คนถูกควบคุม
ตัวไปที่ บก.ตชด. ภาค 1 และกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด เพื่อแจ้งข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.บ.
โรคติดต่อ พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.ความสะอาด และ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ก่อนได้รับ
การประกันตัวในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ การชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สบริเวณแยกดินแดงเป็นอีกกรณีที่ชี้ให้เห็นถึงการใช้มาตรการ
สลายการชุมนุมอย่างเข้มงวด โดยหลังจากผู้ชุมนุมทำการประท้วงด้วยเผายางรถยนต์ ปาก้อนหิน ขวด ปะทัด
ยักษ์ และดอกไม้ไฟ และยิงหนังสะติ๊กใส่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ประจำการอยู่ในกรมดุริยางค์ทหารบก ตำรวจก็
ตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตา รถฉีดน้ำ และกระสุนยาง หากผู้ชุมนุมไม่ถอย ตำรวจจะรุกคืบด้วยชุดเคลื่อนที่เร็ว
เพื่อสลายและจับกุมผู้ชุมนุม โดยคืนวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิ งได้รับบาดเจ็บขณะเข้าทำ
การตรวจค้นจับกุมผู้ชุมุนมบริเวณแฟลตดินแดง วันต่อมาจึงได้มีการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายกองร้อยตรึงกำลัง
บริเวณแยกดินแดงและแฟลตดินแดง และในคืนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าร้อยนายได้มาตรึงกำลังที่แฟลตดิน
แดงและบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีก ารชุมนุมและก่อเหตุ โดยประจำการตั้งแต่เวลา 16.00 น. จะถึง
04.00 น. ทำให้ไม่สามารถชุมนุมบริเวณนี้ได้อีก
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ทั้งนี้ แม้จะไม่มีการชุมนุมแบบเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวแบบจรยุทธ์ตั้งแต่ต้นปี 2565 เป็นต้นมา
ทว่าเจ้าหน้าที่ยังคงใช้มาตรการขัดขวางหรือสลายการชุมนุมอย่า งเข้มข้น ดังกรณีการทำกิจกรรมสำรวจ
ความเห็นประชาชนของกลุ่มทะลุวัง ที่นอกจากจะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่มาห้ามแล้ว
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ห้ามการจัดกิจกรรมนี้ แม้ว่าจะเป็นการสำรวจความเห็นด้วยคำถามเดียวกัน กับของ
กลุ่มอีกฝั่งที่จัดก่อนหน้าและไม่ถูกขัดขวางแต่อย่างใด เช่นเดียวกับการเคลื่อนขบวนเพื่อรับเสด็จของกลุ่มมังกร
ปฏิวัติที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขัดขวางและสลายทุกครั้ง
นอกจากการขัดขวางและสลายการชุมนุม รัฐบาลยังตั้งข้อหาดำเนินคดีผู้ชุมนุมด้วย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่
การชุมนุมโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกและ สนท. วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 หรือ ในการ “ลงถนน” ครั้งแรก
เช่นกัน โดยในเวลาต่อมาผู้จัดการชุมนุมและผู้ปราศรัยถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีทั้งสิ้นจำนวน 31 คน ข้อหาฝ่าฝืน
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เช่น นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ประธาน สนท. นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ อดีตประธาน สนท. นายทัต
เทพ เรืองประไพกิจเสรี เลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอก นายภาณุพงศ์ จาดนอก กลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อ
ประชาธิปไตย นายอานนท์ นำภา ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน นายปิยรัฐ จงเทพ ผู้ก่อตั้ง
กลุ่ม We Volunteer น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล กลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย นางสาวชลธิชา สมาชิก
กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย และนายบารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน เป็นต้น
เช่นเดียวกับการชุมนุมหลังจากนั้น แม้จะไม่มีการขัดขวางหรือสลาย แต่ได้มีการตั้งข้อหาดำเนินคดีผู้
จัดและผู้ปราศรัยในเวลาต่อมา เช่น อานนท์ นำภา ในการปราศรัยวันที่ 3 สิงหาคม 2563 แกนนำแนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมในการชุมนุม เช่น พริษฐ์ ชิวารักษ์ และปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ในการชุมนุมวันที่
10 สิงหาคม 2563 แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม รวมถึงกลุ่มอื่นในการชุมนุมวันที่ 19 กันยายน
2563 จำนวน 22 คน เช่น นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล นายอานนท์ นำภา นายจตุ
ภัทร์ บุญภัทรรักษา นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม ข้อหา
กระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 116 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจมักเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในการชุมนุมที่ผู้ต้องหาเหล่านี้เข้าร่วม
หลังจากนั้น เช่น ในการชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาในเช้าตรู่วันต่อมา
หลังสลายการชุมนุมตอนรุ่งสางตามหมาบจับต่างๆ เช่น นายอานนท์ ด้วยหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ จาก
ชุมนุมที่ จ.เชียงใหม่ นางสาวปนัสยาถูกจับกุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนข้าวสาร ด้วยหมายจับศาลจังหวัด
ธัญบุรี คดีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 10 สิงหาคม ข้อหาตามความผิดตามมาตรา
116 กรณีจัดชุมนุมวันที่ 19 กันยายน และปักหมุดคณะราษฎรเช้าวัน ที่ 20 กันยายน รวมถึงหมายเรียกสถานี
ตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ส่วนนายพริษฐ์ถูกจับกุมจากการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กระชับพื้นที่ จากหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ในการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 10
สิงหาคม ที่ผ่านมา
ประการสำคั ญ การตั ้ ง ข้อ หาดำเนิน คดี ม ีค วามเข้ ม ข้น มากขึ้ น หลั งจากที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้อ อก
แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ระบุว่ารัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงจะเพิ่ม
ความเข้มข้นในการปฏิบัติกับผู้ชุมนุมโดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่
กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ กฎกมายอาญามาตรา 112 จัดการกับผู้ชุมนุมด้วย
หลังจากที่ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้คนไทยสำนึกในพระเมตตาและพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงไม่ ให้ใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือ
กฎหมายอาญามาตรา 112 มาดำเนินคดีกับผู้ที่ล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์
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หลังจากนั้น เป็น ต้น มาจึง เริ่มมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับ ผู้ชุมนุมจำนวนมาก โดยตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2563 จนถึงเดือนมกราคม 2565 มีผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวและแสดงออกทางการเมืองอย่างน้อย 1,767
คนถูกตั้งข้อหาดำเนินคดี ส่วนใหญ่เป็นคดีละเมิดพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
จำนวน 1,428 คน ตามด้วยกฎหมายอาญามาตรา 112 จำนวน 169 คน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิว เตอร์ จำนวน 117 คน และกฎหมายอาญามาตรา 116 จำนวน 116 คน และ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 107 คน โดยในจำนวนนี้มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวน 273 คน
(ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 2565)
นอกจากนี้ หากกล่าวเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 –
8 เมษายน 2565 มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองด้วยกฎหมายนี้อย่างน้อย 185
คน ใน 197 คดี (โดยบางคนถูกตั้งข้อหาเพิ่มตามมา เช่น ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้แจ้งข้อหา
ผู้ชุมนุมในวันที่ 19 กันยายน 2563 จำนวน 7 คนเพิ่มย้อนหลังด้วยกฎหมายอาญามาตรา 112 หลังจากที่มี
แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าว) พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาแยกเป็นคดีที่เกี่ยวกับการปราศรัยในการ
ชุมนุมจำนวน 38 คดี คดีการแสดงออกอื่นๆ ที่ไม่ใช่การปราศรัย เช่น การติดป้าย พิมพ์หนังสือ แปะสติ๊กเกอร์
จำนวน 51 คดี คดีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ จำนวน 99 คดี และไม่ทราบสาเหตุ 9 คดี
ผู้ถูกดำเนินคดีเป็นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 14 คน สำหรับแกนนำผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีในกฎหมาย
อาญามาตรา 112 ได้แก่ พริษฐ์ ชิวารักษ์ จำนวน 23 คดี อานนท์ นำภา จำนวน 14 คดี ปนัสยา สิทธิจิรวัฒน
กุล จำนวน 10 คดี ภาณุพงศ์ จาดนอก จำนวน 9 คดี เบนจา อะปัญ จำนวน 7 คดี พรหมศร วีระธรรมจารี
จำนวน 4 คดี และภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล จำนวน 3 คดี เป็นต้น (ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 2565)
นอกจากการตั้งข้อหาดำเนินคดีผู้ชุมนุมด้วยความผิดต่างๆ แล้ว ต่อมายังมีการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความการกระทำของผู้ชุมนุมว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ด้วย โดยนายณฐพร โตประยูร ได้ยื่นคำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยว่าคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่จัดการชุมนุมปราศรัยจำนวน 6 ครั้งคือในวันที่ 3, 9,
10, 20, 21 และ 30 สิงหาคม 2563 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ และขอให้ศาลมีคำสั่งให้คณะบุคคลเลิกการกระทำดังกล่าว ซึ่ง
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49
วรรคหนึ่ง พร้อมสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่าย เลิกกระทำการดังกล่าวที่จะ
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง (ศาลรัฐธรรมนูญ 2564)
นอกจากนี้ การขัดขวางการชุมนุมและการตั้งข้อหาดำเนินคดีผู้ชุมนุมยังเกิดขึ้นในภูมิภาคด้วย ดังกรณี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษา เยาวชน “คนเสื้อแดง” และประชาชนทั่วไปได้รวมตัวกันเพื่อประท้วง
พล.อ.ประวิตร ที่มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.ขอนแก่น วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ทว่าได้ถูก
เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าขัดขวางด้วยการยึดเครื่องเสียง เกิดการปะทะ จากนั้นตำรวจควบคุมฝูงชนได้เ ข้ารวบตัว
และถูกตั้งข้อหาดำเนินคดี โดยนักศึกษาหญิงที่เป็นแกนนำในการชุมนุมคนหนึ่งกล่าวว่า “เหตุการณ์นั้นสะท้อน
ให้เห็นว่า ถ้าเขาสิเฮ็ดหยัง ก็เฮ็ดได้” (สัมภาษณ์) นอกจากนี้ เธอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการชุมนุมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเคยปลอดภัยมาก่อน แต่ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว ส่งผลให้แนวร่วมหลายคนเริ่มวิตก
กังวลเพื่อความปลอดภัยจากการตกเป็นเป้าและเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายโดยตำรวจ เธอคิดว่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่
คล้ายสถานการณ์ในกรุงเทพฯ ที่ส่งผลให้ผู้สนับสนุนกลุ่มต่างๆ เริ่มถอยห่างจากการชุมนุมในระยะหลังซึ่งมี
ลักษณะของการเผชิญหน้ามากขึ้น
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ขณะเดียวกันก็มีการจับตา “บุคคลเฝ้าระวัง” กรณีนายกรัฐมนตรี ผู้นำรัฐบาล และเชื้อพระวงศ์
เดินทางไปประกอบกิจกรรมในพื้นที่ ดังกรณีนายกรัฐมนตรีลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ใน จ.อุบลราชธานี วันที่ 15
ตุลาคม 2564 ก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบตามประกบกลุ่มเป้าหมายตาม
รายชื่อ “บุคคลเฝ้าระวัง” หรือที่ในเอกสารระบุว่าเป็น “นักเคลื่อนไหว” ได้แก่ นักวิชาการ นักศึกษา อดีต
นักศึกษา แกนนำเยาวชน แกนนำ “เสื้อแดง” และแกนนำเคลื่อนไหวประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น เขื่อน ป่าไม้
ที่ดิน ซึ่งมีหลายวัย เพศสภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อถึงวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมา มี
การระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายสถานีทั่วทั้งจังหวัดมาตั้งด่านสกัดผู้ที่จะมาชุมนุมประท้วง ส่วน
เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบก็ติดตามกลุ่มเป้าหมายตลอดเวลาอย่างไม่คลาดสายตา เมื่อสอบถาม เจ้าหน้าที่
เหล่านี้ตอบว่าต้องรายงานสถานการณ์ทุกชั่วโมง
การติดตาม “บุคคลเฝ้าระวัง” หรือ “นักเคลื่อนไหว” มีความเข้มข้นมากขึ้นกรณีกษัตริย์และสมาชิก
ราชวงศ์เสด็จในพื้นที่ มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งช่วงก่อนและระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รวมถึงโอกาสอื่น ดังกรณีกษัตริย์และราชินีเสด็จพระราชดำเนินมา จ.อุบลราชธานี วันที่ 30 เมษายน 2565
“บุคคลเฝ้าระวัง” กลุ่มเดิมถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จนมีการตั้งคำถามถึงสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยและชื่อเสียงของบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ แม้หลายคนไม่เคยมีประวัติทำผิดกฎหมาย และบางคนก็
ไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองมา 8 ปีแล้วหลังรัฐประหารครั้งล่าสุด
การติดตามในลักษณะดังกล่าวนี้ก่อความรำคาญให้กับบุคคลเป้าหมายและเป็นการคุกคามสิ ทธิ
เสรีภาพประชาชน แม้เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติด้วยอย่างเป็นมิตรและไม่มีข้อบาดหมางส่วนตัวก็ตาม ผู้ถูกติดตาม
บางคนตอบโต้ด้วยการไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ให้เจ้าหน้าที่พบ
ส่วนการคุกคามในระดับสูงสุดที่ไม่ใช่ความรุนแรงทางกายภาพคือการตั้งข้อหาดำเนินคดี ปกติการตั้ง
ข้อหา “นักเคลื่อนไหว” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นข้อหาที่ไม่รุนแรงมากนัก แต่หากมีประเด็น
เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ เจ้าหน้าที่มักมีลักษณะแข็งกร้าว ไม่อ่อนข้อให้ มีการตั้งข้อหากระทำผิดกฎหมาย
อาญามาตรา 112 เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ถูกตั้งข้อหาความผิดตามกฎหมายนี้ที่ยังไม่สิ้นสุด 162 คน และในนี้
13 คนมีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมักมาสังเกตการณ์และบันทึกภาพการจัดกิจกรรม
ทางการเมือง เช่น กิจกรรม “Car Mob” ที่ จ.อุบลราชธานี มีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจภูธร สันติบาล และ กอ.รมน.
ติดตามการเคลื่อนไหวระหว่างที่มีการเคลื่อนขบวน มีการถ่ายรูป อย่างไรก็ดี การตั้งข้อหาผู้ร่วมกิจกรรมนี้มี
ความรุนแรงน้อยกว่ากิจกรรมการชุมนุมรูปแบบอื่น เช่น มีการปรับแกนนำผู้จัดกิจกรรมในข้อหาใช้เครื่องเสียง
ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ในจำนวนหลักร้อย ขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถูกตั้งข้อหาใดๆ อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรยังตะโดนบอกผู้เข้าร่วมให้ปิดแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกล่าวว่าสาเหตุที่อาศัยตำรวจในการจัดการผู้ชุมนุมหรือคนเห็นต่างทั้ง
ปฏิบัติการไม้อ่อนและไม้แข็ง ทว่าทหารทำงานอยู่เบื้องหลังผ่านคำสั่งจาก กอ.รมน. เนื่องจากทหารตระหนักว่า
ประชาชนไม่ชอบพวกเขา การให้ตำรวจออกหน้าแทนทำให้พวกเขาไม่ถูกประชาชนตำหนิหรือรังเกียจเหมือน
เช่นในสมัยรัฐบาล คสช.
เช่นเดียวกับในภาคใต้ เยาวชนรวมถึงประชาชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองถูกตั้งข้อหาดำเนินคดี
จำนวนมาก นับตั้งแต่ในส่วนของกฎหมายอาญามาตรา 112 เช่น ศุภกร ขุนชิต นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อลิสา บินดุส๊ะ สมาชิกกลุ่มนักกฎหมายอาสา “Law Long
Beach” และ ชมพูนุท (สงวนนามสกุล) นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการ
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ขับขี่รถถ่ายภาพในตัวเมืองพัทลุง วันที่ 24 พ.ย. 2563 และนำภาพถ่ายไปใส่ข้อความทางการเมืองโพสต์ลงใน
เพจเฟซบุ๊ก “พัทลุงปลดแอก” และ “ประชาธิปไตยในด้ามขวาน” ขณะที่จังหวัดนราธิวาสหลายคดีมีการแจ้ง
ความจากประชาชนในกลุ่มคนรักสถาบัน แต่ผู้ถูกแจ้งความอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและอื่นๆ ที่ห่างไกล คล้ายจะ
เป็นการกลัน่ แกล้งให้ประสบความยากลำบากในการเดินทางและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
นอกนั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ส่วนคดีที่ดูไม่รุนแรงแต่มีการดำเนินความมากที่สุดคือคดีละเมิด พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ในสถานการณ์โควิด เป็นคดีที่มักจะดำเนินความกับประชาชนในกิจกรรม Car Mob โดยในภาคใต้มี
การจัดกิจกรรม Car Mob ทั้งหมด 17 ครั้งใน 12 จังหวัด มีการดำเนินคดีละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จำนวน 13 คดี
ใน 9 จังหวัด มีผู้ถูกดำเนินคดี 53 คน ในจำนวนนี้เป็นเยาวชน 3 คน (Law Long Beach)

การถูกดำเนินคดีหรือถูกขู่ว่าจะถูกดำเนินคดีมีผลต่อการใช้ชีวิตของเยาวชน และทำให้เยาวชนหลาย
คนเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์ของตนเองด้วยการลบและเปลี่ยนบัญชีเฟซบุค๊ ดังนักศึกษาคนหนึ่งที่
“เมื่อก่อนเราจะเปิดหน้าสู้ตลอด ถ้าในมหาวิทยาลัยเราคือแกนนำหลักคนหนึ่ง เวลามีปราศรัยอะไร เราอยู่แนว
หน้าเสมอ มีเรื่องอะไรก็จะโพสต์ใน Facebook ในอะไรด้วย ไม่ว่าจะด่ามหาวิทยาลัยหรือเรียกร้องอะไรต่าง ๆ
เราจะโพสต์หมด” (นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่เปิดเผยชื่อและนามสกุล, สัมภาษณ์ 15 กันยายน
2564) ทว่าหลังถูกเจ้าหน้าที่ติดตาม เขาได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้เป็นเสมือนตัวกลางสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่ ครอบครัว และตัวเขา ถึงเรื่องหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บไว้แม้เรื่องนั้นจะผ่านมานานเป็นปีแล้วก็ตาม
เขาจึงยกเลิกบัญชีเดิมในเฟซบุ๊คในที่สุด ดังที่ว่า “เคยมีแชร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 112 มันก็เข้าข่ายครับ
ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานหมดตอนนั้น เพราะว่าเขาบอกด้วยว่าเราอาจจะโดนแจ้ง 112 นะ เลย
ตัดสินใจลบ Facebook อันเก่าทิ้งเพราะว่าจะให้เราไปตามลบทุกอย่างที่เราแชร์มันไม่ไหว มันตั้งปีสองปีแล้ว”
(เพิ่งอ้าง)
นอกจากนี้ เยาวชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคใต้ยังถูกติดตาม คุกคาม และเข้าถึงครอบครัวด้วย
ดังนักศึกษาคนหนึ่งที่ว่า
“มีครั้งนึงเราแอบพ่อกับแม่กลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดโดยที่ไม่ได้บอก แต่ทุกคนที่บ้านโทรฯมาถาม
คำถามเดียวกันว่าเรากลับบ้านเหรอ จนเราต้องโทรฯ กลับไปหาแม่ พ่อเขาเลยบอกว่า ตำรวจบอกว่าเห็นเรา
ขึ้น รถตู้ ไม่ร ู้ไปไหน เราก็ตกใจสิ แบบ..เฮ้ย ! นี่มันติดตามเราขนาดนี้เลยเหรอ ทั้งๆ ที่เราไม่ได้ล งรูปใน
Facebook ไม่ได้เช็คอินอะไรใน Facebook ใน Instagram แล้วที่สำคัญในโทรศัพท์เรา เราปิดข้อมูลสถานที่
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ทุกอย่างถือว่าเซฟตัวเองที่สุดแล้ว แต่สุดท้ายเขาก็เห็นเราขึ้นรถตู้ แสดงว่าเขาต้องติดตามเราทางกายภาพอยู่
แน่ ๆ ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มกลัวแล้ว (หัวเราะ) ทำไมมันถึงขนาดนี้เลย” (นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่
เปิดเผยชื่อและนามสกุล, สัมภาษณ์ 15 กันยายน 2564)
เช่นเดียวกับในจังหวัดชายแดนใต้ เยาวชนที่เคลื่อนไหวถูก ติดตามและเข้าถึงครอบครัว แม้ผลกระทบ
ความสัมพันธ์ครอบครัวไม่มากนัก เพราะญาติผู้ใหญ่ไม่ได้มีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่ขัดแย้ง
กับเยาวชนลูกหลานตนเองอย่างรุนแรงเหมือนกับครอบครัวภาคใต้ แต่มีผลทำให้ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวกลัว
มาก นักกิจกรรมหลายคนระบุว่า เจ้าหน้าที่ไม่เคยติดต่อตัวเขาโดยตรง แต่เข้าถึงครอบครัวของเขาตลอดเวลา
ทั้งโดยการมาเยี่ยมเยียนหาที่บ้านในขณะที่เขาพักอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย บางกรณีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาแม่
ยาย หรือญาติผู้ใหญ่ที่เขาเกรงใจเป็นห่วง หรือบางครั้งจะติดต่อผ่านเครือญาติที่ทำงานในข่ายของการปกครอง
ท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ให้มาตักเตือนครอบครัวของพวกเขาถึงความประพฤติของบุตรหลานตนเอง
อย่างไรก็ดี การตั้งข้อหาหรือว่าการติดตามเยาวชนในชายแดนใต้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมีมิติของ
ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่แทรกเข้ามาด้วย ส่วนใหญ่ เป็นการใส่ความหรือสร้าง “เฟคนิวส์ ” ให้เกิดความ
เสีย หาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการใส่ความกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาหรือผู้ร่วมกิจกรรมการชุมนุมว่าเป็น
ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ดังกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ช่วงประมาณเดือนธันวาคม 2563 มีจดหมายจากผู้ที่ใช้นามแฝงว่า แบมะ ยะรัง และ แบวัง รามัน
ส่งไปยัง นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ซึ่งจดหมายดังกล่าวมีการพาดพิงไปยังองค์กรนักศึกษา เกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงกับกลุ่ม BRN และการพาดพิงถึงความพยายามที่องค์กรนักศึกษาถึงการพยายามให้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งองค์กรที่ถูกพาดพิง ได้แก่ พรรครวมใจจันทน์กะพ้อ RESTU IKRAM และ PerMAS
รายละเอียดของจดหมายมีดังนี้
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ต่อมาภายหลังจากการที่องค์กร PerMas ได้ยุติบทบาทลง จดหมายได้มีการเปลี่ยนแปลงและส่งมายัง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาโดยตลอด ซึ่งจดหมายมีลักษณะดังนี้

จดหมายลึกลับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่ส่งถึงผู้ปกครองนักศึกษานี้สร้างความกังวลให้ทั้งนักศึกษา
และผู้ปกครอง ไม่ใช่กังวลว่าลูกหลานจะถูกชักจูงไปร่วมกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน แต่กังวลว่านักศึกษาจะ
ถูกเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคงไม่ปลอดภัยได้โดยง่าย ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองยกขึ้นมาพูดถึงคือ เหตุใด
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา เช่น ชื่อ ที่อยู่ของผู้ปกครอง จึงตกไปอยู่ในมือคนภายนอกได้
นอกจากนี้ การใส่ความในประเด็นที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในรูปแบบของใบปลิว โดยมีการระบุถึงหลาย
องค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชน อาทิ พรรครวมใจจันทน์กะพ้อ RESTU IKRAM PerMAS และ
The PATANI ว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน เกิดขึ้นประมาณ 3 ครั้ง ดังนี้
1. ในบริเวณมหาวิทยาลัย วันที่ 27 มกราคม 2564
2. ในบริเวณมหาวิทยาลัย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
3. หน้าสำนักงานวารตานี หน้าหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และหน้าตลาดเย็นจารู วันที่ 4
ธันวาคม
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นอกจากนี้ยังมีใบปลิวติดไปกับจดหมายข้างต้นด้วย ดังตัวอย่างด้านล่าง
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นอกจากนี้ การใส่ความเกี่ยวกับคดีความมั่นคงต่อนักกิจกรรมชายแดนใต้ที่ชัดเจนกรณีหนึ่งคือ การใส่
ความผู้เข้าร่วมชุมนุม Car Mob นักศึกษารายหนึ่งแจ้งรุ่นพี่ว่าเจ้าหน้าที่ปกครองไปแจ้งที่บ้านเรื่องกระเป๋า เงิน
ที่ตกอยู่ระหว่างการชุมนุมและกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการชุมนุม ต่อมาไม่นานกลายเป็นว่ามีกระเป๋าเป้
ปริศนาใบหนึ่งวางทิ้งไว้ในมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปพบเข้า เจ้ าหน้าที่เปิดกระเป๋าพบ
เอกสาร ดังต่อไปนี้
1. เอกสาร เกี่ยวกับ PERMAS จำนวน 7 แผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษาอย่างละ 1 ฉบับ ระบุชื่อ เลข ภูมิลำเนาตามบัตร
4. สายไฟแข็งแบบคู่ สามขนาด (สีฟ้า สีขาว สีน้ำตาล)
5. เทปพันสายไฟสีดำ จำนวน 1 ม้วน
6. ถ่านดับเบิ้ลเอ จำนวน 4 ก้อน พันเทปพันสายไฟไว้
7. ขวดพลาสติก จำนวน 1 ขวด ภายในบรรจุด้วย ตะปู หัวน๊อต จำนวนประมาณ 50 ชิ้น
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นักศึกษาที่เป็นหนึ่งในแกนนำการจัดชุมนุมเห็นว่าชุดเอกสารดังกล่าวเป็นการจัดฉาก ดูเป็นเรื่องไม่สม
เหตุผลที่ใครจะพกสำเนาบัตรประชาชน กับเอกสารเปอร์มาส และชุดอุปกรณ์ทำระเบิดไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ดี
เนื่องจากพื้นที่มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์ความมั่นคง ทำให้ นักศึกษามีความกลัวว่าจะถูกนำ
ตัวไปควบคุม เมื่อ กอ.รมน. ติดต่อมาเพื่อจะพาตัวไปคุยที่ค่ายทหาร กลุ่มนักศึกษาได้ติดต่อทนายความและ
ต่อรองยื่นข้อเสนอให้เข้าไปคุยในมหาวิทยาลัย ดังที่ว่า “หลังจากนั้นเราก็คุยจนจบและไม่อยากให้น้องอยู่คน
เดียว กลัวคนจะมาเอาไป ผมโทรศัพท์ไปหารองอธิการหลังจากนั้น 1 วัน คนนี้ก็เป็นคนที่ กอ.รมน. ส่งมาซึ่งถ้า
อ่านเกมส์ง่ายๆ แกเป็นคนคุมทุกอย่างแม้กระทั่งอธิการบดี ผมก็บอกว่าควรที่จะให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเรื่องนี้
ด้วย เพื่อไม่ให้ใครเอาไปพูดได้ว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย สุดท้ายรองอธิการ ฯ ก็บอกว่าจะให้
นายกกับประธานสภาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแค่นั้น” (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ไม่เปิดเผยชื่อและ
นามสกุล, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2565) หลังจากการพูดคุย ความพยายามจัดการเจรจาของนักศึกษาสำเร็จ
ลง นักศึกษาที่ถูกใส่ความก็มีความระมัดระวังและไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองใดๆ อีกต่อไป
4.4.2 “กลไกเชิงอุดมการณ์” / “สังคมประชา”
ถึงแม้สถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของอุดมการณ์รัฐไทย เป็นเป้าหมายหลักของการเคลื่อนไหว
เรียกร้องของเยาวชน แต่สถาบันกษัตริย์ไม่เคยแสดงปฏิกิริยาหรือว่าตอบสนองข้อเรียกร้องของเยาวชนอย่าง
เป็นทางการแต่อย่างใด คงมีแต่เพียงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติไปตาม
บทบาทหน้าที่ ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวคัดค้านของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี มี
เหตุการณ์สำคัญหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ ติดตามและรับรู้เรื่องราวการชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชน
รวมถึงบุคคลและกลุ่มเห็นต่างอย่างใกล้ชิด พร้อมกับแสดงความขอบคุณและให้กำลังบุคคลและกลุ่ม เห็นต่าง
เหล่านี้
กล่าวคือ ช่วงค่ำวันที่ 23 ตุลาคม 2563 พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินจากหน้าศาลาสหทัยสมาคมภายหลังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณา
นุ ป ทาน ถวายราชสั ก การะพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว เนื ่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว เพื่อทรงทักทายประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จข้างรั้วกำแพง
พระบรมมหาราชวังตลอดไปจนถึงศาลหลักเมือง ซึ่งต่างโบกธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย วปร และธงพระ
นามาภิไธย สท พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ โดยพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล
ทักทายพสกนิกรอย่างใกล้ชิด และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่ชูพระบรม
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ฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไว้
เหนือศีรษะในการเผชิญหน้ากับกลุ่มเยาวชนปลดแอกชุมนุมกันที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า
ประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างนำภาพและวิดีโอมาโพสต์ในโลกออนไลน์ด้วยความปลื้มปีติ โดยเฉพาะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ Thitiwat Tanagaroon ได้โพสต์คลิปวิดีโอการเฝ้าฯ รับเสด็จที่ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเข้ามาทักทาย โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ทรงตรัสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า
“คนนี้ยืนถือป้ายท่ามกลางผู้ประท้วง เราจำได้ ขอบคุณมาก เป็นกำลังใจให้ ขอบคุณมาก”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถามสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีว่า “ใช่ ใช่มั้ย”
ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตอบว่า “ใช่ๆ จำได้”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีรับสั่งและทรงชี้นิ้วมายังผู้ใช้เฟซบุ๊ก คนดังกล่าวว่า “กล้ามาก กล้า
มาก เก่งมาก ขอบใจ” จากนั้นทรงโน้มพระวรกายมาตบไหล่ผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าว และตรัสอีกว่า “ขอบใจ
ขอบใจ” (มติชน, 24 ตุลาคม 2563)
เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการขยายความต่อโดยเพจเฟซบุ๊ค จิตอาสาพระราชทาน ในวันที่ 25 ตุลาคม
โดยโพสต์ข้อความอธิบายความหมายของประโยค “กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ” ที่รัชกาลที่ 10 ตรัสกับชายที่ชู
พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ไว้เหนือหัว ดังนี้
“กล้ า มาก” ที ่ ยั ง ยื น หยั ด ในศรั ท ธาของตนเอง ถึ ง แม้ จ ะมี ผ ู ้ เ ห็ น ต่ า งอยู ่ ร ายรอบตั ว
“เก่ ง มาก” ที ่ ค วบคุ ม สติ ส ั ม ปชั ญ ญะ และจิ ต ใจของตนเองได้ ด ี ใ นสถานการณ์ แ บบนั้ น
“ขอบใจ” ที่ยังเชื่อมั่นในสถาบัน และไม่ก่อความรุนแรง เพิ่มความขัดแย้งให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ในหมู่
คนไทยด้วยกัน
เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นครั้งแรกที่สถาบันกษัตริย์แสดงท่าทีหรือ
มีปฏิกิริยาต่อการชุมนุมของเยาวชนรวมถึงพสกนิกรที่จงรักภักดีในที่สาธารณะ มีทั้งวิพากษ์วิจารณ์และแซ่ซ้อง
อย่างไรก็ดี หลังเหตุการณ์นี้สถาบันกษัตริย์ไม่แสดงปฏิกิริยาหรือท่าทีต่อการชุมนุมเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่าย
อีก
นอกจากนี้ ช่วงเย็นวันที่ 23 ตุลาคม นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีตพระพุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัด
อ้อน้อย และกลุ่มคนรักสถาบัน ก็มาร่วมด้วย โดยนายสุวิทย์กล่าวว่าสาเหตุที่เชิญชวนกลุ่มคนรักสถาบันออก
มาร่วมรับเสด็จฯ ในวันนี้ เพราะต้องการแสดงความจงรักภักดี อยากเห็นสถาบันและประชาชนใกล้ชิดกัน ซึ่ง
เป็นภาพที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างยาวนาน และไม่เห็นด้วยที่สังคมเกิดความขัดแย้งและใช้
ความรุนแรง จึงออกมาปกป้องอย่างถึงที่สุด และส่งสัญญาณนี้ไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สำนึกกตัญญูต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และในวันต่อมานายสุวิทย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คของตนว่า พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเอื้อมพระหัตถ์มาจับที่ไหล่พร้อมทรงตรัสว่า “ขอบคุณมากนะ” และเขาได้ทูลตอบไปว่า "เป็น
หน้าที่ของข้าพระพุทธเจ้า พระเจ้าข้า” (ประชาไท)
ขณะเดียวกัน สถานศึกษาเป็นอีกกลไกสำคัญที่รัฐใช้ในการโต้กลับการเคลื่อนไหวของเยาวชน ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปของการขัดขวาง สอบวินัย หรือสั่งห้ามการชุมนุมเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในโรงเรียนมัธยม เช่น ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยาวชนจำนวนมากเติบโตขึ้นมาในครอบครัว “คนเสื้อแดง” หรือให้การสนับสนุน
“คนเสื้อแดง” จึงซึมซับอุดมการณ์หรือแนวคิดทางการเมืองต่อต้านเผด็จการ หรือการให้คุณค่ ากับความเท่า
เทียมหรือความยุติธรรมมาจากที่บ้านหรือชุมชน ทว่าโรงเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลทำหน้าที่
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ปลูกฝังหรือบ่มเพาะอุดมการณ์ราชาชาติ นิยมที่เผด็จการอิงอาศัย พวกเขาจึงประสบกับแรงต้านเมื่ออยู่ใน
โรงเรียน เช่น ผู้ช่วยครูในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดใหญ่ แห่งหนึ่งกล่าวว่าโดยทั่วไปครูไม่จะไม่แสดงจุดยืน
ทางการเมือง ขณะที่นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายมีความคิดและพฤติกรรมต่างกันแม้จะอยู่ในโปรแกรม
เดียวกัน เช่น ผู้หญิงวัยยี่สิบตอนปลายซึ่งทำงานใกล้ชิดกับนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้ากล่าวว่าสำหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถสูงในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับมัธยมต้นกล้าแสดงออกทาง
การเมืองและความคิดเห็นมากกว่านักเรียนมัธยมปลายในโครงการเดียวกัน ถึงแม้ทั้งสองกลุ่มจะมีความสนใจ
และความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองเท่ากันและแสดงความเห็นผ่านสื่อทางสังคมเหมือนกัน เช่น
แชร์ข่าวการชุมนุมหรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง แม้แต่การชุมนุมของเกษตรกรชาวนาในปี พ.ศ. 2565 ที่
สื่อกระแสหลักแทบไม่ให้ความสนใจ
เธอกล่าวเพิ่มเติมว่ามีครั้งหนึ่งนักเรียนชั้นมัธยมต้นแสดงออกทางการเมืองผ่านกิจกรรมการจัดบอร์ด
โดยให้พวกเขาสามารถเลือกหัวข้อ เองได้ นักเรียนเลือกจัดบอร์ดเรื่องรัฐประหาร เมื่อครูผู้ดูแลให้พวกเธอ
เปลี่ยนหัวข้อ นักเรียนหญิงคนหนึ่งตั้งคำถามตรงๆ กับครูว่าคิดอย่างไรกับพลเอกประยุทธ์ มีจุดยืนทาง
การเมืองอย่างไร แต่ครูไม่ตอบ และต่อมาได้บอกผู้ให้ข้อมูล (เพื่อนสนิทกัน) ว่าตนไม่กล้าแสดงจุดยืน ทาง
การเมืองเพราะกลัวถูกบันทึกเสียง กลัวถูกตั้งคำถามเรื่องจรรยาบรรณ แต่ได้ห้ามปรามนักเรียนเพราะความ
เป็นห่วง เกรงว่าพวกเขาจะเดือดร้อน
นอกจากนี้ เธอกล่าวว่าจากประสบการณ์ของตัวเอง ครูคนอื่นก็เคยห้ามปรามนักเรียนเพราะความเป็น
ห่วง มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในโรงเรียน เมื่อนักเรียนตั้งคำถามกับครูที่กำลังสอนอยู่ โดยกล่าวพาดพิงบุคคล
สำคัญจนครูควบคุมอารมณ์ไม่ได้ จึงคำพูดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏในที่
สาธารณะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ครูในโรงเรียนเดียวกันได้แสดงออกว่าสนับสนุนครูคนนี้ อย่าง
ชัดเจน ส่วนครูผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าหากมีความขัดแย้งระหว่างครูกับนักเรียนในประเด็นการเมือง ครูมักจะ
เข้าข้างกัน และมองว่านักเรียนทำกิจกรรมทางการเมืองเพราะโดนยั่วยุโดยกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองใน
จังหวัดนั้น เช่น กล่าวว่า “เด็กมันคิดเองไม่ได้”
ส่วนในมหาวิทยาลัย แม้จะเปิดกว้างกว่าและเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง
และแนวคิดประชาธิปไตย แต่มีบางกรณีที่มีการปิดกั้นการแสดงความเห็นเช่นกัน โดยนอกจากการขัดขวาง
หรือห้ามจัดการชุมนุมโดยผู้บริหารแล้ว นักศึกษาบางคนยังเคยประสบกับอาจารย์ที่เห็นต่าง เช่น นักศึกษา
หญิงคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักมาร่วมกิจกรรม “ยืนหยุดขัง”
กล่าวว่าอาจารย์บางคนในคณะแสดงออกอย่างชัดแจนว่าไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของเยาวชน แต่เธอไม่
สามารถตอบโต้ได้เพราะเกรงจะกระทบกับผลการเรียนของเธอ
การสุ่มสำรวจประสบการณ์ของนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ไม่พบการป้องปรามแม้จะมีการแสดงความห่วงใย พบแต่เพียงประสบการณ์ที่ใกล้เคียง
คือ ความพยายามเชิดชูอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมแบบไทย ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า ในระหว่างที่ทำกิจกรรมใน
รายวิชาที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกที่เป็นรุ่นพี่ในหลักสูตรมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ วิทยากรแนะนำ
ว่าไม่ใช่ว่าลูกค้าทุกคนจะมีความเท่าเทียมกัน ในฐานะผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามให้เหมาะสมตามสถานะของ
ลูกค้า และในทันทีที่วิทยากรกล่าวจบ อาจารย์ที่เป็นผู้จัดกิจกรรมได้กล่าวย้ำว่าคนไม่เท่ากัน ส่งผลให้นักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไปซุบซิบนินทาในภายหลังว่าอาจารย์คนดังกล่าวเป็น “สลิ่ม”
ในทางกลับกัน บุคลากรทางการศึกษามักแสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า นักเรียนเหล่านี้ถูก
หลอกให้หลงเชื่อ เป็นพวกชังชาติ และมีกลุ่มสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้ในพื้นที่โรงเรียนในการเคลื่อนไหวทาง
การเมือง ในช่วงเวลานี้มักปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอว่า ทหาร ตำรวจ ได้เข้าไปสังเกตการณ์ในโรงเรียน มีการ
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โต้เถียงกันระหว่างครูและนักเรียนในเรื่อ งสิทธิเสรีภาพ ภาพการละเมิดต่อร่างกายของนักเรียนปรากฏให้เห็น
เสมอๆ ทางทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ค ที่สำคัญคือการห้ามไม่ให้แสดงออกทางการเมืองในโรงเรียน ฝ่ายปกครองใน
โรงเรียนหลายแห่งประกาศให้นักเรียนที่ทำผิดระเบียบออกจากโรงเรียน โรงเรียนบางแห่งถึงกับมีการลงนาม
ข้อตกลงระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองกับโรงเรียนว่า
“ข้าพเจ้ายืนยันไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียหรือสร้างความเสียหายร่วมทำกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อโรงเรียนทุกกรณี” โดยหากไม่สามารถปฏิบัติได้ “ข้าพเจ้ายินดีและยินยอมลาออกจากโรงเรียน
โดยไม่มีข้อแม้และไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น”
นอกจากนี้ ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมอีกสถาบันที่มีการปลูกฝังแนวคิดหรืออุดมการณ์ทาง
การเมืองแบบอนุรักษ์นิยม และส่งผลให้ครอบครัวเป็น “สมรภูมิ” สำคัญในกรณีที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือเครือ
ญาติสูงวัยกว่ามีแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในกรณีภาคใต้ ทั้งนี้ก็
เพราะว่าแม้เยาวชนถูกปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมและโอบล้อมไปด้วยเครือญาติ
และชุมชนที่ผู้ใหญ่มีท่าทีทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมเข้ มข้น แต่พวกเขาจำนวนมากมีความคิดทางการเมือง
ต่างออกไป ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงหรือต่อติดกับชุมชนทางกายภาพที่เขาอาศัยอยู่ แต่อยู่ใน
โลกเสมือนและมีความเป็นสมาชิกชุมชนเสมือนมากกว่าจะเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จึงไม่สามารถ
พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนทางการเมืองกับผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ ดังกรณีเยาวชนนักกิจกรรมการเมืองในภาคใต้คน
หนึ่งที่ว่า “ตัวอย่างชัดก็คือผมนี่แหละครับ ผมรู้สึกว่าผมคุยกับที่บ้านไม่ได้ แทบจะคุยกับที่บ้านไม่ได้เลย คือ
เพิ่งเริ่มคุยเรื่องการเมืองกับแม่ได้แบบน้อยมาก โอเค แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนแกก็พยายามรับฟังมากขึ้น แต่ว่า
เพื่อน ๆ ของเราครับ มันอยู่บนโลกออนไลน์หมดเลย เพื่อนในชีวิตจริงผมมีน้อยมาก มีประมาณ 2-3 คนเท่านั้น
นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนโลกออนไลน์” (เยาวชนนักกิจกรรมการเมืองภาคใต้ ไม่เปิดเผยชื่อและนามสกุล,
สัมภาษณ์ 20 มิถุนายน 2565)
เพราะเหตุนี้ เขาจึงมักแสดงออกหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองในโลกเสมือน ซึ่งนอกจากจะหลีกเลี่ยง
การปะทะหรือความขัดแย้งกับ ครอบครัวแล้ว ก็ยังเป็นเพราะเขาเห็นว่าเป็นช่องทางที่ปลอดภัยรวมถึง มี
ประสิทธิภาพที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย ดังที่ว่า
“เราอยากจะให้ใครแสดงความคิดเห็นก็สามารถทำได้ เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ลงทุนทำโพสต์
แค่ภาพหนึ่ง ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียน โรงเรียนหนึ่งได้ อันนี้ผมคิดว่าการสื่อสารของเรามันมีพลัง
มาก มากกว่าเมื่อก่อน คือผมคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่น้อยมากนะครับ สำหรับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไร
สักอย่างด้วยการโพสต์แค่ครั้งเดียว...แล้วผมรู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะอยู่บนพื้นที่ตรงนี้ รู้สึกปลอดภัยกว่า รู้สึก
ว่าเราเป็นตัวของตัวเอง สามารถที่จะพูดในสิ่งที่เรารู้สึก” (เยาวชนนักกิจกรรมการเมืองภาคใต้ ไม่เปิดเผยชื่อ
และนามสกุล, สัมภาษณ์ 20 มิถุนายน 2565)
สรุปท้ายบท
บทนี้กล่าวถึงปฏิกิริยาของสังคมและการตอบสนองของรัฐต่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องของนักเรียนนิสิต
นักศึกษาหรือว่าเยาวชนไทยในช่วงผ่านมา โดยชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้รับการสนับสนุนจาก
สังคมอย่างกว้างขวาง นอกจากการช่วยเหลือและเข้าร่วมการชุมนุมที่พวกเขาจัดแล้ว ยังประกอบด้วยกิจกรรม
สำคัญ คือ “Car Mob” “ยืนหยุดขัง” และกองทุนราษฎรประสงค์ กิจกรรมแรกริเริ่มและดำเนินการโดยอดีต
“แกนนอนเสื้อแดง” และแกนนำ “เสื้อแดง” กิจกรรมที่สองริเริ่มและดำเนินการโดยนักกิจกรรมทางการเมือง
ภายใต้ความร่วมมือกับนักวิชาการรวมถึง “ปัญญาชนสาธารณะ” ส่วนกิจกรรมที่สามริเริ่มและดำเนินการโดย
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“ปัญญาชนสาธารณะ” และนักวิชาการ กิจกรรมทั้งสามได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเป็นวิธ ีการ
แสดงออกทางการเมืองที่ปลอดภัยในขณะที่การชุมนุมปราศรัยใหญ่ขาดหาย และสองกิจกรรมหลังเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ชุมนุมที่ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีในเวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหล่านี้ยังดำเนินสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน
นอกจากนี้ การชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนยังได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากภาค
การเมืองโดยเฉพาะจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านด้วย โดยในระยะแรกเป็นในลักษณะของการเข้าร่วมการชุมนุม
อย่างเปิดเผย รวมถึงการสนับสนุนการชุมนุมโดยไม่เปิดเผย ขณะที่ในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบันที่มีการตั้งข้อหา
ดำเนินคดีผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุ นของนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านเป็นใน
ลักษณะของการไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมและควบคุมตัวที่สถานีตำรวจหรือสถานที่กักตัว
ชั่วคราว การใช้ตำแหน่งประกันตัว รวมถึงการขึ้นเวทีปราศรัยที่จัดโดยกลุ่มเยาวชนย่อย
อย่างไรก็ดี มีบุคคลและกลุ่มต่อต้านการเคลื่อนไหวของเยาวชนด้วย แม้จะมีจำนวนไม่มากและไม่มี
ลักษณะคุกคามทางกายภาพมากนัก กลุ่มเหล่านี้ที่สำคัญและเคลื่อนไหวต่อเนื่องมีสามกลุ่ม ไม่มีความต่อเนื่อง
หรือเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองก่อนหน้า โดยเฉพาะ กปปส. โดยกิจกรรมหลักที่ทั้งสามกลุ่มดำเนินการได้แก่การ
จัดชุมนุมควบคู่ในบางครั้ง แต่ก็ไม่บ่อยนัก ที่บ่อยกว่าคือการแจ้งความดำเนินคดีเยาวชนและประชาชนทั้งขณะ
ชุมนุมและการแสดงความเห็นในสื่อทางสังคม ส่วนใหญ่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
ซึ่งสอดรับกับการที่รัฐใช้มาตรการทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมในการโต้กลับการเคลื่อนไหวของ
เยาวชน นอกจากนี้ อีกกิจกรรมที่กลุ่มเหล่านี้ดำเนินการคือการเดินทางไปเข้าพบบุคคล เจ้าหน้าที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการดำเนินคดีหรือเอาผิดกับเยาวชนรวมถึงผู้สนับสนุนเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัย
ขณะที่ในส่วนของบุคคลทั่วไปพบการคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยพอสมควร แต่มีความหนาแน่นเป็นพิเศษ
ในภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตสมาชิกหรือให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองฝ่ายจารีตก่อนหน้า พวกเขาไม่เห็น
ด้วยกับข้อเรียกร้องของเยาวชนโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพราะเห็นว่าสถาบันกษั ตริย์มีบุญคุณต่อ
ประเทศและประชาชน แต่เยาวชนไม่ตระหนักเพราะไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอีกด้าน อีกทั้งยังถูก “ล้างสมอง”
โดยอาจารย์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ พวกเขาเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง แม้ว่า
ท่าทีของพวกเขาต่อเยาวชนจะเป็นลักษณะของ “ผู้ใหญ่” ที่มีประสบการณ์และเท่าทันโลกที่เป็ นห่วงลูกหลาน
ทีบ่ ริสุทธิ์ไร้เดียงสา ไม่ใช่ความโกรธแค้นเกลียดชังก็ตาม
ส่วนการตอบสนองของรัฐ นอกจากไม่มีการนำข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนข้อใดไปพิจารณาหรือว่ามี
การเชิญเยาวชนไปร่วมหารือ รัฐยังโต้กลับการเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปลายปี
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา โดยนอกจากการขัดขวางและสลายการชุมนุมด้วยมาตรการที่รุนแรงและไม่ได้สัดส่วน
แล้ว รัฐได้ตั้งข้อหาดำเนินคดีผู้ชุมนุมรวมถึงประชาชนที่เห็นต่างจำนวนมาก พร้อมกับปฏิเสธการขอปล่อยตัว
ชั่วคราวผู้ต้องหาโดยเฉพาะแกนนำหลายคน ซึ่งขัดกับหลักยุติธรรมอาญาที่ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจำเลย
ยังบริสุทธิ์ตราบเท่าที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ขณะที่อีกด้าน พระมหากษัตริย์ได้แสดงความชื่นชม ขอบคุณ
และให้กำลังใจประชาชนในที่สาธารณะในฐานะที่แสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันกษัตริย์ท่ามกลางการชุมนุม
ของเยาวชน ควบคู่ไปกับการอาศัยสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนเป็นช่องทางในการบ่มเพาะพสกนิกรที่
จงรักภักดีที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการห้ามปรามและลงทัณฑ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กระด้าง
กระเดื่อง ขณะที่ครอบครัวเป็นแนวปะทะสำคั ญเช่นกัน โดยเฉพาะในภาคใต้ที่พ่อแม่หรือว่าคนสูงวัยกว่ามักมี
ความคิดทางการเมืองในลักษณะอนุรักษ์นิยม
การเคลื่อนไหวของเยาวชนจึงเผชิญปัญหาและอุปสรรคอยู่พอสมควร โดยเฉพาะความเห็นต่างจากคน
รุ่นก่อนหน้า หรือคนช่วงวัยสูงกว่า ที่ถูกหล่อหลอมให้มีโลกทัศน์ ความเชื่อ และแนวคิดทางการเมืองในอีก
ลักษณะ ผ่านสถาบันทางสังคมรวมถึงสื่อสาธารณะ ขณะเดียวกันคนรุ่นก่อนหน้า หรือคนช่วงวัยสูงกว่าเหล่านี้
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จำนวนมากอยู่ในโครงสร้างและสถาบันที่มีบทบาท หน้าที่ และสิทธิอำนาจตามกฎหมาย จึงเป็นความท้าทาย
ของเยาวชนว่าจะประสานความแตกต่างระหว่างคนต่างช่วงวัยเหล่านี้ได้อย่างไร แม้จะสามารถผนวกคนช่วงวัย
สูงกว่าไว้ใน “รุ่น” ของพวกเขาไว้ได้แล้วบางส่วนก็ตาม ดังจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในบทต่อไป
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บทที่ 5 รุ่นคนกับความขัดแย้งทางการเมืองในยุคดิจิทัล
บทนี้กล่าวถึง “รุ่นคน” ในการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนไทยในยุคที่สื่อดิจิทัลมี
ความสำคัญ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ หัวข้อที่ 1 ชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนประกอบด้วยคนช่วงวัย
ใดบ้างและมีการประสานเชื่อมโยงระหว่างคนต่างช่วงวัยอย่างไร หัวข้อที่ 2 ชี้ให้เห็นว่าคนต่างช่วงวัยถูกร้อยรัด
ด้วยสิ่งใดจนกลายเป็น “คนรุ่น” เดียวกันในขบวนการเคลื่อนไหว ส่วนหัวข้อที่ 3 ชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง
คนต่างช่วงวัย รวมถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่ขบวนการเยาวชนจะก้าวข้ามข้อแตกต่างเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ดังแสดงให้เห็นเป็นลำดับ
5.1 คนหลายช่วงวัยในการเคลื่อนไหว
5.1.1 ส่วนกลาง
ถึงแม้ “ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย” จะมีเยาวชนหรือคนรุ่นเยาว์เป็นองค์ประกอบหลัก ทั้งในส่วน
ของกลุ่มเคลื่อนไหวหลักและผู้เข้าร่วม แต่ก็มีคนในช่วงวัยสูงกว่ารวมอยู่ด้วยเช่นกัน นับตั้งแต่การการชุมนุม
ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและ สนท. วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการ “ลงถนน” ครั้งแรก ซึ่งมีทั้งนาย
อานนท์ นำภา ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และนายบารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมั ชชาคนจน
ขึ้นเวทีปราศรัยและถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีในเวลาต่อมา โดยนายบารมีให้เหตุผลในการเข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้
ว่าเป็นเพราะ “น้องเค้าไม่เคยทำเวทีมาก่อน เลยเข้าไปช่วยจัดการ ให้ความเห็น แล้วก็ขึ้นพูดด้วย” (บารมี,
สัมภาษณ์ 25 พฤษภาคม 2565) เช่นเดียวกับการชุมนุม วันที่ 19 กันยายน 2563 โดยแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุม ได้มีการประสานความร่วมมือกับนักกิจกรรมหรือนักเคลื่อนไหว นอกจากนายสมยศ พฤกษา
เกษมสุข นักเคลื่อนไหวทางการเมืองจากกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ที่คุมเวทีรถยนต์และปราศรัย ในสนาม
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีในเวลาต่อมา ก็ยังมีนางสุวรรณา ตาลเหล็ก นัก
กิจกรรมทางการเมืองจากกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยอีกคน ทีย่ ืนบนรถบรรทุกคอยกำกับดูแลประชาชนที่มา
เข้าร่วมในช่วงที่เริ่มมีการยึดสนามหลวงเป็นสถานที่ชุมนุม
นอกจากนี้ ต่อมามีความพยายามที่จะขยายกลุ่มให้มีความครอบคลุมช่วงวัยที่หลากหลายขึ้น หลังจาก
การ “ลงถนน” ครั้งแรก ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนชื่อกลุ่มจาก เยาวชนปลดแอก เป็น ประชาชนปลดแอก
ในการจัดชุมนุมครั้งต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เนื่องจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกเห็นว่า มีกลุ่มและบุคคล
สนใจเข้าร่วมการชุมนุมเคลื่อนไหวจำนวนมาก ไม่ได้มีเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประเด็นปัญ หาหรือว่า
ข้อเรียกร้องก็หลากหลาย ไม่ได้จำกัดเฉพาะปัญหาเยาวชนหรือปัญหาการเมืองเฉพาะหน้า แต่เป็นปัญหาที่
ประชาชนประสบในวงกว้าง จึงได้มีการประชุมกันในกลุ่มและบุคคลเหล่านี้ และมีมติ จัดตั้งกลุ่มขึ้นใหม่ภายใต้
ชื่อ ประชาชนปลดแอก มีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ (ยกเว้นแนวร่วมธรรมศาสตร์และ
การชุมนุมดังที่กล่าวแล้วข้างต้น) และมี “เลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอกเป็นประธานคณะกรรมการ ส่วน
สนท. เป็นกรรมการ” (จุฑาทิพย์, สัมภาษณ์ 8 กรกฎาคม 2564)
ในทำนองเดียวกัน การตั้ง “คณะราษฎร 2563” นอกจากเป็นประสานกลุ่มเคลื่อนไหวหลักสองกลุ่ม
คือ เยาวชนปลดแอก และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เข้าด้วยกันแล้ว ยังเป็นการผนวกรวมกลุ่มและ
บุคคลที่แตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกันเหมือนเช่น การใช้คำว่า ประชาชน ในการตั้งกลุ่ม ประชาชนปลดแอก
ส่วนสาเหตุที่ใช้คำว่า ราษฎร ในการตั้งกลุ่มใหม่นี้เป็น เพราะต้องการให้พ้องกับ “คณะราษฎร” ที่ทำการ
“อภิวัฒน์สยาม” หรือเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพวกเขาต้องการสานต่อปณิธานให้สำเร็จลุล่วง เช่นเดียวกับการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม
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เป็น “ราษฎร” หลังจากการสลายการชุมนุม ของ “คณะราษฎร 2563” ในรุ่งสางวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ก็
ยังคงความหมายของกลุ่มคนที่หลากหลายไว้ พร้อมกับให้ความสำคัญกับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะแกนนำ
นอกจากในส่วนของชื่อกลุ่มเคลื่อนไหวหลักที่บ่งถึงคนหลายช่วงวัยแล้ว ในทางปฏิบัติ หลังจากการ
สลายการชุมนุมข้างต้นและแกนนำเยาวชนถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีและคุมขัง รวมถึงไม่มีการชุมนุมขนาดใหญ่
โดยกลุ่มเคลื่อนไหวหลักอีก คนสูงวัยกว่าที่เคลื่อนไหวมาก่อนหน้าได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการชุมนุม
เคลื่อนไหวมากขึ้น ดังกรณี “Car Mob” ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ซึ่งริเริ่มโดยนายสมบัติ บุญ
งามอนงค์ อดีต “แกนนอนเสื้อแดง” และได้รับความร่ว มมือและสานต่อโดยนายณัฐ วุฒ ิ ไสยเกื้อ อดีต
เลขาธิการและโฆษก “นปช. แดงทั้งแผ่นดิน” ในช่วงเวลาที่ไม่มีการชุมนุมใหญ่โดยกลุ่มเยาวชน และเป็นการ
เสนอรูปแบบการแสดงออกแบบใหม่ที่ปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการชุมนุม
แบบเผชิญหน้าของกลุ่มเยาวชนกลุ่มย่อยในช่วงปลายปีก่อนหน้าถึงต้นปี
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังประกอบด้วยคนสูงวัยกว่าในจำนวนและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วย โดย
ผู้เข้าร่วมที่ใช้รถยนต์เป็นคนวัยทำงานขึ้นไป ขณะที่ ผู้เข้าร่วมที่ใช้ รถจักรยานยนต์นอกจากประกอบด้ว ย
“วัยรุ่น” หรือเยาวชนจำนวนหนึ่ง ยังประกอบด้วยคนวัยทำงานด้วย โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองช่วงวัยนี้
มีสถานะทางเศรษฐกิจในระดับกลางล่างลงไปเหมือนกัน
ในทำนองเดียวกัน กิจกรรม “ยืนหยุดขัง” หน้าศาลฎีกา รวมถึง “ยืนหยุดทรราช” ที่ จ.เชียงใหม่ ก็
ริเริ่มโดยนักกิจกรรมทางการเมืองทีส่ ูงวัยกว่า เช่น พลเมืองโต้กลับ ในกรณี “ยืนหยุดขัง” และ กลุ่มปัญญาชน
สาธารณะ ศิลปิน รวมถึงนักวิชาการในพื้นที่ ในกรณี “ยืนหยุดทรราช” เพื่อเป็นการหนุนเสริมและช่วยเหลือผู้
ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีและไม่ได้รับการประกันตัว ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ “คนเสื้อแดง” ที่มีอายุตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไป มีนิสิต
นักศึกษาเข้าร่วมเป็นครั้งคราวและในจำนวนไม่มาก
นอกจากนี้ การตั้งกลุ่มล่าสุดที่แยกย่อยออกมาจาก คณะราษฎร คือ คณะราษฎรยกเลิกมาตรา 112
หรือ “ครย. 122” มีนายสมยศเป็นผู้ริเริ่มและเป็น หนึ่งในแกนนำ และในการจัดกิจกรรม 2 ครั้งที่ผ่านมาก็มี
“คนเสื้อแดง” วัยกลางคนขึ้นไปเป็นผู้เข้าร่วมหลักโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าเวทีปราศรัย
ประการสำคัญ ด้วยความที่กลุ่มเยาวชนหลักไม่ได้จัดกิจกรรมใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา การ
ชุมนุมเคลื่อนไหวโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ที่เน้นการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง จึงเป็นกิจกรรมที่จัดโดยและมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้
สูงวัยกว่าเป็นส่วนใหญ่
5.1.2 ภูมิภาค
บทบาทของคนสูงวัยกว่าในการเคลื่อนไหวของเยาวชนสามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในภูมิภาค ดังกรณี
ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มี “ภาคประชาสังคม” ซึ่งประกอบด้วย
นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน เคลื่อนไหวประเด็นปัญหาในพื้นที่ร่ วมกัน เช่น สิทธิในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินน้ำป่ารวมถึงการอยู่อาศัยในเขตป่า เมื่อเกิดการชุมนุมของเยาวชน “ภาค
ประชาสังคม” เหล่านี้ก็เข้าร่วมและให้การสนับสนุนด้วย ดังกรณีของกลุ่ม ลานยิ้ม ที่เคลื่อนไหวทางการเมือง
ครั ้ ง แรกผ่า นการจั ดเสวนาเรื ่อ ง ชั ย ภู มิ ป่ า แส ได้ อ าจารย์ ค ณะสั ง คมศาสตร์ ช ่ ว ยหาสถานที่ สนั บ สนุน
งบประมาณและติดต่อวิทยากร อีกทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาภายใน
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดสัมมนาของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ที่มีมา
อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาที่เคลื่อนไหว นำมาสู่การก่อตัวของความคิดเชิง
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วิพากษ์ในแนวทางต่างๆ รวมถึงการจัดเสวนาโดยนักศึกษาเองก็ได้เชิญอาจารย์เป็นวิทยากร เช่น การทำงาน
ของชมรมประชาธิปไตยก่อนจะก่อตัวเป็นพรรควิฬาร์ ที่มีบทบาทในการจัดชุมนุมในเชียงใหม่ปัจจุบัน
นอกจากนี้ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณาจารย์ที่เกษียณอายุไปแล้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเมื่อนักศึกษาที่จัดหรือร่วมชุมนุม
ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดี คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ไปให้กำลังใจและเป็นนายประกันให้นักศึกษาทุกครั้ง
กันอย่างเนืองแน่น
ในทำนองเดียวกัน กลุ่ม NU-Movement ได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
เริ่มจากการจัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่องการรับน้องและอำนาจนิยมในห้องเชียร์ โดยคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนำมาสู่การตั้งกลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การ
ชุมนุมต่อต้านรัฐประหารในเวลาต่อมา โดยกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ในหลายรูปแบบ เช่น การ
อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่การจัดงาน การสนับสนุนทุน และการเข้าร่วมการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ คณาจารย์หลายคนได้เป็นนายประกัน ผู้ไว้วางใจ ฯลฯ เมื่อนิสิตถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีทางการเมือง
ขณะเดียวกันภาคเหนือเป็นฐานที่มั่นของ “เสื้อแดง” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนวัยกลางคนขึ้นไปและได้เข้า
ร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนด้วย ดังกรณี จ.เชียงใหม่ ที่ “เสื้อแดง” คนหนึ่งกล่าวว่า
“คนเสื้อแดงในเมืองมีสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งดาบชิต ป้าจุ๋ม อีกกลุ่มเป็น NGO เสื้อแดงรุ่นเก่า จะร่วมจัด
กิจกรรมในเมืองทำกับข้าวเลี้ยงแจกมวลชนและทีมงาน ส่วนใหญ่ถ้าจะสนับสนุนก็เป็นการรวมเงินส่วนตัวเพื่อ
ซื้อของทำอาหารให้ ส่วนเสื้อแดงนอกเมือง ฝาง-แม่อาย-สันกำแพง ก็จะจัดในพื้นที่ตัวเองคู่ขนานไป เพราะว่ามี
กำลังคนและกำลังเงินอยู่แล้ว บางครั้งจะจัดก่อน หรือหากจะจัดใหญ่ก็มารวมกันที่เชียงใหม่ วัตถุป ระสงค์หลัก
ต้องการสร้างการตื่นรู้ในพื้นที่นั้นๆ มากกว่า และถ้าทำได้ก็ทำไปเลยกระจายไม่รวมศูนย์ที่ใดที่หนึ่ง ” (เสื้อแดง,
สัมภาษณ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)
เช่นเดียวกับคำกล่าวของนักศึกษาพรรควิฬาร์ที่ว่า
“พี่ต้นสายเป็นเสื้อแดงคนแรกๆ ที่เราคุยกับเขา สนับสนุนเราตั้งแต่แรกๆ เป็นครั้งแรกที่ท่าแพ ซึ่งก่อน
หน้านี้ไม่มีประสบการณ์อะไรเลย ไม่กี่เดือนที่กลับมาจากจีน รวมถึงกิจกรรมที่อานนท์มาพูดหลังม็อบแฮรี่พ็อต
เตอร์” (ฮ่องเต้, สัมภาษณ์ 16 ตุลาคม 2564)
นอกจากนี้ นักกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ก็เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนเช่นกัน ดังกรณีร้าน
หนังสือ Book Republic ที่เจ้าของกล่าวว่า “มีบทบาทช่วงที่เคลื่อนไหวตั้งแรกๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มประชาคม
มอชอ ได้ช่วยปรับวิธีคิด วิธีการคุย เป็นการเวิร์คช็อบให้ เป็นสถานที่หลบภัย ที่ประชุม ไม่รู้จะไปไหนก็ไปบุ๊ครี
ได้ แต่หลักๆ คือเรื่องเวิร์คช็อบการคิดการพูด หรือการแนะนำกลุ่มคนที่มาจากโครงการ Humanร้าย ส่งคนมา
ช่วยประชาคมในหลายครั้ง” (รจเรข, สัมภาษณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)
อย่างไรก็ดี ในช่วง “การเมืองเสื้อสี” นักพัฒนาเอกชนในภาคเหนือจำนวนมากได้เข้าร่วมกับ “เสื้อ
เหลือง” ต่างจากประชาชนในพื้นที่ที่เป็น “เสื้อแดง” ฉะนั้น ในช่วงที่ประชาชน “เสื้อแดง” เข้าร่วมและ
สนับสนุนการเคลื่อนเยาวชน นักพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมยังคงสงวนท่าทีหรือถกเถียงกันว่าจะวางตัว
อย่างไรกับการเคลื่อนไหวของเยาวชน ดังคำกล่าวของนักกิจกรรมทางการเมืองคนหนึ่งที่ว่า
“ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา NGO ไม่ค่อยมี ยังติดสีเหลืองอยู่ หลายคนไม่ได้มีปัญหากับการรัฐประหาร เสื้อ
แดงช่วงนั้นไม่กล้าใส่เสื้อแดงมาชุมนุมเลย กลัวภาพนักศึกษาไม่ดี ส่วนใหญ่จะใส่สีดำมา กลุ่มนักวิชาการ
อาจารย์เป็นกลุ่มสำคัญของเชียงใหม่ ซึ่งต่างจากกรุงเทพฯ หรือช่วงอยากเลือกตั้งเสื้อแดงมาจากอีสาน แต่ไม่ใส่
เสื้อแดงอาจจะมีป้ายผ้าบ้าง หลายคนเจ็บปวดกับการพูดถึงเสื้อแดง พวกหนูจะโดนเหมือนเสื้อแดงโดน เสื้อ
แดงต่อเนื่องมาตลอด แต่ว่า NGO สิ่งแวดล้อมหายไปตอนรัฐประหาร ทางภาคเหนือตึกขาวแตกแล้ว สกน. ก็
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เริ่มถกเถียงกันว่าจะเอาแบบพวกเราหรือม็อบ” (นักกิจกรรมทางการเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เปิดเผยชื่อ
และนามสกุล, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2564)
ส่วนคนรุ่นสูงวัยกว่าอีกกลุ่มที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชนใน จ.เชียงใหม่ คือ “ปัญญาชน
สาธารณะ” รวมถึงศิลปินที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อน ส่งผลให้สามารถทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในพื้นที่
อื่นจะขาดหาย ดังกรณีการจัดกิจกรรม “ยืนหยุดทรราช” ที่กล่าวแล้วก่อนหน้า ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม
กล่าวว่า
“ที่อื่นทำตาม [ยืนหยุดขัง ] แล้วไม่มีคนมา ทำให้เกิดสภาวะที่ต้องไปยืนคนเดียว ถูกกดดันจาก
เจ้าหน้าที่รัฐมาก สำหรับเชียงใหม่เกิดมาจากกลุ่มเพื่อนที่เหนียวแน่นและใหญ่พอสมควร การเริ่มต้นด้วยกลุ่ม
เพื่อนที่รู้จักกันมันสามารถยืนระยะได้เรื่อยๆ ระหว่างรอคนกลุ่มใหม่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ หากไม่มีกลุ่มเพื่อนที่
รู้จักกันมาทำก่อนอาจจะเป็นไปได้ยาก เท่าที่สังเกตบางจังหวัดที่ทำไม่ได้เกิดจากการทำ 1-2 คน ด้วยการยืน
ระยะได้ระดับนึง คนที่มาร่วมจะมีธุระส่วนตัวต้องไปจัดการก็ต้องมีคนแทน และการมีกลุ่มเพื่อนจะแทนกันได้
รวมไปถึงต้องยอมรับว่าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากมีกลุ่มอาจารย์แล้วยังมีกลุ่มนักศึกษาที่
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จบไปแต่ละรุ่นยังมีการส่งต่อ แม้อาจจะเปลี่ยนชื่อบ้างแต่ก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่ต่อกันไป
มาช่วยกันเวลาเกิดอะไรขึ้นตลอดเวลา และการที่นักศึกษาเคลื่อนไหวมันทำให้เมืองมีพลวัตรในการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง
นอกจากกลุ่มนักศึกษาที่มาเข้าร่วมด้วย แล้วเชียงใหม่ยังมีกลุ่ม LGBT ที่เคยมายืนกับเราโดยเฉพาะ
ช่วงที่อยู่สามกษัตริย์หลายครั้ง หรือบางทีก็เกิดการรวมกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การตั้งโต๊ะล่ารายชื่อกฎหมาย
ค้ า บริ ก าร ก็ จ ะมี ก ารตั ้ ง โต๊ะ ที ่ ส ามกษั ต ริ ย ์ นิ ท รรศการ และมี NGO ทำงานในหลายประเด็น เฉพาะใน
หลากหลายประเด็น” (ภัควดี, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2565)
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเคลื่อนไหวของเยาวชนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจากคนสูงวัยกว่า
เช่นกัน โดยเฉพาะที่เป็น “คนเสื้อแดง” ทั้งที่เป็นประชาชนและนักวิชาการ โดยคนสูงวัยกว่าเหล่านี้ได้จัดหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม “ยืนหยุดขัง” รวมถึงบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดี โดยเฉพาะการ บริจาคให้
กองทุนราษฎรประสงค์
ในภาคใต้และชายแดนใต้มีคนสูงวัยกว่าเข้าร่วมน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพฯ และภาคอื่น โดยใน
ภาคใต้เป็นเพราะคนวัยสูงกว่าจำนวนมากยังคงยึดมั่นในความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม
ทั้งที่เป็นผลมาจากกระบวนการกล่อมเกลาโดยรัฐ และที่เป็นผลมาจากกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง
หลักในพื้นที่ (ดู อนุสรณ์ 2560) ส่งผลให้เยาวชนในภาคใต้ประสบปัญหาในการแสดงออกทางการเมืองมากกว่า
ในภูมิภาคอื่นดังทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ส่วนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นเงื่อนไขทางศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากผู้
มีบทบาททางสังคมจำนวนมากเป็นผู้นำศาสนาหรือพยายามครองตนในแนวทางศาสนา จึง มักแสดงความ
สำรวมหรือสงวนท่าทีในการแสดงออกประเด็นสาธารณะ
5.2 “รุ่นคน” บนประสบการณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมือง
คนหลากหลายช่วงวัยใน “ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย ” ถูกยึดโยงเข้าด้วยกันผ่านปัจจัยสอง
ประการ คือ ประสบการณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมือง กล่าวในส่วนของประสบการณ์ร่วม คนหลายช่วง
วัยประสบปัญหาและความยากลำบากในการดำรงชีวิตซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในกลุ่มคนระดับล่างนับตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19 ดังจะเห็นได้
จากผู้เข้าร่วมการชุมนุมในลักษณะเคลื่อนขบวนและประจันหน้าที่มีความคับแค้นจากความทุกข์ยากในการ
ดำรงชีวิตเป็นแรงผลักดันสำคัญ ขณะเดียวกันพวกเขามีความคับแค้นจากความอยุติธรรมทางการเมืองเป็น
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ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งคนวัย สูงกว่าสะสมมาตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ต่อเนื่องมาจากถึง
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ขณะที่เยาวชนเริ่มต้นจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีและพรรค
พลังประชารัฐเป็นรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคือ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยุบ
พรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองของผู้บริหารพรรค
ประการสำคัญ พวกเขามีประสบการณ์ร่วมกันในการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพรวมถึงการถูกกดปราบใน
การแสดงออกทางการเมือง เพราะหลังจากที่พวกเขาได้ตระหนักถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าและ
พยายามเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่กลับถูกตอบโต้จากรัฐในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือมาตรการสลายการชุมนุมที่ไม่ได้สัดส่วน การตั้งข้อหาดำเนินคดีผู้ชุมนุมและผู้แสดงออกทาง
การเมือง และการไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาเหล่านี้ ซึ่งพวกเขารับรู้ร่วมกันผ่านสื่อทางสังคมและ
สำนักข่าวอิสระหรือสื่อดิจิทัล จึงยิ่งทำให้พวกเขามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่
คนวัยสูงกว่าเข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวมากขึ้นหลังการสลายการชุมนุม คณะราษฎร วันที่ 15 ตุลาคม
2563 ทั้งในรูป ของกิจ กรรม “Car Mob” “ยืนหยุดขัง” และกองทุนราษฎรประสงค์ ดังที่กล่าวแล้ว โดย
ละเอียดในบทก่อนหน้า
นอกจากนี้ คนหลากหลายช่วงวัยใน “ขบวนการเยาวชน” ยังยึดโยงกันด้วยแนวคิดหรืออุดมการณ์ทาง
การเมืองด้วย โดยอุดมการณ์หรือแนวคิดทางการเมืองที่โดดเด่นคือมาร์กซิสม์หรือ “ฝ่ายซ้าย” ซึ่งเยาวชนได้
อ่ า นและศึ ก ษาหลั ง จากที ่ ม ี ค วามสนใจประเด็ น ปั ญ หาทางการเมื อ ง ดั ง กรณี รามิ ล นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า “ก่อนหน้าที่จะมีงานม็อบ มันค่อนข้างจะมีกลุ่มก้อนของกลุ่มเด็กเรียนนิติ รัฐศาสตร์
ปรัชญา ผมค่อนข้างจะไม่ชอบพวกเด็กรัฐศาสตร์ ก็ได้เถียงกัน เพราะคิดไม่เหมือนกันในเรื่องรัฐ ก็เลยต้องอ่าน
เยอะหน่อย แต่ก็ไม่ได้อ่านงานวิชาการของใครเป็นเฉพาะ อ่านมาร์กซ์ชั้นหลังๆ” (รามิล, สัมภาษณ์ 23
กุมภาพันธ์ 2565)
เช่นเดียวกับ ฮ่องเต้ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาชิกพรรควิฬาร์ ที่ อ่านและศึกษามาร์ก
ซิสม์ตั้งแต่อยู่ประเทศไทยก่อนไปอ่านและศึกษาเพิ่มเติมขณะอยู่ประเทศจีน ดังที่ว่า
“หลังจากกลับมาจากจีน เรามาร์กซิสต์มาก อ่านตะวันตกก็อิน เพราะก่อนเราไปจีนแปปนึงเราอ่าน
อาจารย์ใจ จนไปจีนก็ยังเจาะ VPN มาอ่านมาร์กซ์อยู่ จนตอนนี้เริ่มอิน กลับมาเลยคันมาก อยากทำกิจกรรม
เห็นงานรามิล เสวนาหนีว้ากก็เลยตามตัว และมาตั้งชุมนุมสิทธิมนุษยชน เป็นช่วงที่มีม็อบและรู้จักประสิทธิ์พี่
อาร์มและไปร่วมวางแผนที่ห้องชมรมประชาธิปไตย” (ฮ่องเต้, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2565)
นักศึกษากลุ่มนี้จึงสนใจประเด็นแรงงานตามแนวคิดมาร์กซิสม์ และขณะเดียวกันก็สนใจประเด็นสิทธิ
ในการเข้าถึงทรัพยากรซึ่ง “ภาคประชาสังคม” ในพื้นที่เคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมต่อด้วยความคิดทางการเมืองของ “ฝ่ายซ้าย” มีความโดดเด่นในกรณีภาคใต้ เพราะถึงแม้คน
วัยสูงกว่าในการเคลื่อนไหวของเยาวชนในภาคใต้จะมีจำนวนและสัดส่วนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนกลาง
และภาคอื่น เนื่องจากคนรุ่นนี้ในภาคใต้ส่วนใหญ่มีความคิดทางการเมืองค่อนไปทางแบบอนุรักษ์นิยม แต่พวก
เขาจำนวนมากเป็น “สหายเก่า” หรืออดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือเป็น “ฝ่ายซ้าย” ที่มี
ความคิดทางการเมืองแบบมาร์กซิสม์ จึงส่งผลให้พวกเขามีความโดดเด่นในส่วนของคนรุ่นก่อนหน้าที่สนับสนุน
การเคลื่อนไหวของเยาวชนไปโดยปริยาย พวกเขาไม่เพียงแต่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชนในพื้นที่
หากแต่ยังให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชนในกรุงเทพฯ ด้วย ดังกรณีการชุมนุมของประชาชนปลด
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แอกวันที่ 16 สิงหาคม 2563 “สหายเก่า” จาก จ.สตูล และใกล้เคียงได้เช่าเหมารถตู้เดินทางมาร่วมการชุมนุม
ด้วย55
ประสบการณ์ร่วมในความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประกอบกับ
อุดมการณ์ทางการเมืองดังกล่าวนี้ได้ส่งผลให้คนหลากหลายช่วงวัยเข้าร่วมการชุมนุมเคลื่อนไหวภายใต้ชื่อ
“เยาวชน” หรือที่มีคนรุ่นเยาว์เป็นกำลังหลักในช่วงต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ส่งผลให้คนวัยสูงกว่า
สามารถก้าวข้ามความแตกต่างระหว่างช่วงวัย หรือ ก่อให้เกิดสำนึกในความเป็นคน “รุ่น” เดียวกัน กับเยาวชน
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังจะเห็นได้จากการที่มีการแต่งเพลง “ให้มันจบที่รุ่นเรา กล้ามาก เก่ง
มาก ขอบใจ” (อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์) ที่มีเนื้อร้องท่อนหนึ่งว่า “เพราะโลกนี้มีคนอย่างเธอ คนหนุ่มสาว เพราะ
โลกนี้มีคนอย่างเธอ ประชาชน เพราะโลกนี้มีคนแบบเธอ ราษฎรทั้งหลาย ให้มันจบที่รุ่นเรา” ทีค่ ำว่า “รุ่นเรา”
ไม่ได้มีเฉพาะคนหนุ่มสาว หากแต่มีประชาชนและราษฎรซึ่งเป็นคนวัยสูงกว่ าเช่นพวกเขาด้วย และเป็นบท
เพลงทีม่ ักบรรเลงในการชุมนุมของพวกเขาพร้อมกับมีการเต้นรำกันอย่างครึกครื้นสนุกสนาน ขณะที่คนวัยเยาว์
ก็รู้สึกว่าพวกเขาประสบการกดขี่และไม่เป็นธรรมเหมือนเช่นคนวัยสูงกว่าเหล่านี้ พร้อมกล่าวขอบคุณคนวัยสูง
กว่าที่เคลื่อนไหวมาในช่วงก่อนหน้าและแสดงความยินดีที่จะเคลื่อนไหวไปด้วยกันเพื่อ “ให้มันจบที่รุ่นเรา”
5.3 ความต่างระหว่างช่วงวัยและโอกาสในการก้าวข้าม
ถึงแม้คนต่างวัย ในขบวนการเยาวชนจะมีประสบการณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นสิ่ง
เชื่อมต่อ แต่พวกเขาก็มีความแตกต่างในบางประเด็นเช่นกัน ซึ่งประเด็นที่เด่นชัดสุดคือสถาบันกษัตริย์ เพราะ
แม้ “สหายเก่า” ในภาคใต้จะเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ แต่ “สหายเก่า” ในภาคเหนือ
บางคนเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวสูงเกินไป ยากที่จะเป็นไปได้ ควรจะรอจังหวะเวลาให้มีความพร้อมมากกว่า
นี้ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ดังที่ว่า “ย้อนไปปีที่แล้วที่อานนท์มาพูด ผมไม่ยังเห็นด้วยที่จะชูเรื่อง
ปฏิรูปสถาบัน ควรจะชูต่อเมื่อมีกำลังพอ ซึ่งในเวลานั้นควรพุ่งเป้าไปที่ประยุทธ์ก่อน พอมาถึงตอนนี้ก็พูดยาก
เพราะเห็นว่ามันมีผลในการดันเพดานทำให้กลายเป็นสาธารณะ ในขณะเดียวกันก็จะทำให้เรารวมกำลังเพื่อพุ่ง
เป้าไปที่ประยุทธ์ได้ จนผ่านมาแล้วหนึ่งปีก็ยังอยู่ที่เดิม รัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้แก้ เลยคิดยากว่าที่จะเดินหน้าไป
แบบไหน” (พี่ชีพ, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2564)56 หรือการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 ดังที่ว่า “ตอน
55

อย่างไรก็ดี นิสิตนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งมีความคิดในลักษณะเสรีนิยม นอกจากจะส่งผลให้มีแนวคิดที่หลากหลาย ก็ยังมีการ
ถกเถียงอภิปรายกันอย่างเข้มข้นว่าขบวนการเยาวชนไทยควรจะสมาทานแนวทางการเมืองรวมถึงเศรษฐกิจแนวทางใด ดังคา
กล่าวของภัควดี ผู้ปวารณาตัวเองเป็น “อนาคิสต์” ที่ว่า “มันมีความขัดแย้งของอุดมการณ์สังคมนิยมและเสรีนิยมในการ
เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของประชาชนจะเป็ นแบบนี้ ไม่ได้มาด้วยความเหมือนของอุดมการณ์ แต่มารวมเพื่อแก้ไขปัญหา
ระดับหนึ่ง แล้วแยกกัน เช่น ตอนนี้ปัญหาของเราเป็นปัญหาทางการเมือง มีจุดอับตันในการปกครองประชาธิปไตยที่ไม่ว่าซ้าย
ขวาก็มองเห็นปัญหาร่วมกัน ก็รวมกันได้ และเมื่อแก้ไขแล้ว เป็นไปได้ว่าหลายกลุ่มอาจจะแตกกัน เสรีนิยม ทุนนิยมก็จะไม่ชอบ
รัฐสวัสดิการ เก็บภาษีเยอะ รัฐสวัสดิการหรือสังคมนิยมแบบอ่อนก็จะมารวมกันตอนนั้น เมื่อเปลี่ยนไปสังคมนิยมก็จะแตกกัน
อีก เพราะอนาธิปไตยต้องการไปไกลอีกต้องการชุมชนปกครองตัวเอง ไม่ใช่ปัญหาเพียงตระหนักว่าจุดร่วมอยู่ตรงไหน เมื่อแตก
กันก็ไม่ต้องเสียใจและเข้าใจว่าคือความต่าง ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอินเตอร์เน็ต ทาให้คนเข้าถึงความรู้ได้เยอะขึ้น ทาให้คน
หันมาสนใจแนวคิดหลากหลาย และมาโดยตัวของเขาเองมากขึ้นด้วย Social Media ทาให้แนวคิดมีความหลากหลายมากขึ้น”
(ภัควดี, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2565)
56
นอกจากนี้ เขาเห็นว่าแม้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดมาร์กซิสม์ แต่ยังมีข้อจากัดในส่วนของการ “จัดตั้ง” จาเป็น
จะต้องดาเนินการควบคู่กันไปกับการเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะ ดังที่ว่า “การเคลื่อนไหวของเยาวชนคงอยู่ไม่ไปไหน ถึงจะ
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กิจกรรมฮาบ่เอาคิงครั้งแรกเรื่อง 112 มีการชูป้าย ก็มีแต่คนเตือนทั้งนั้น คนรุ่นใหม่ตอบว่าถ้าสู้แบบรุ่นป้าก็จบ
เหมือนเดิม ทะลุเพดานก็ทำให้ข้อมูลได้เปิดเผย แต่ก็ต้องยอมรับชะตากรรม ในช่วงที่เถียงกันครั้งแรกมีการถาม
กันว่าจะเปิดประเด็นแค่ไหน ต่อมาที่ขอรายชื่อผู้ตาย ผู้นำนักศึกษา เพื่ออ่านกันในเวทีของคนรุ่นใหม่ เพื่อนๆ
รุ่นเก่าๆ เสนอว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถึงกัน” (ป้าวิ, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2564)57
ขณะเดียวกันในเยาวชนที่เคลื่อนไหวก็มีความเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แตกต่างในรายละเอียด เช่น
นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ควรได้รับการปฏิรูป แต่ไม่ถึงการล้มล้าง เพราะเขา
เห็นว่า “ถ้าไปล้มเลยที่เขาเคยอยู่ เขายังคุมกำลังอำนาจ ถอยออกไปทันที ดุลอำนาจบางส่วนจะเกิดการแย่ง
อำนาจกัน” (พรีเมียร์, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2565) รวมทั้งเห็นว่า “ทำให้เห็นตัวสถาบันทางการเมือง
มากกว่าเห็นเป็นคนคน เราเห็นว่ากว่าคนพวกนี้จะขึ้นมาได้ต้องผ่านสถาบันทางสังคมอะไรมาบ้าง การพูดถึง
ทะลุเพดาน ทำให้เห็นว่าสถาบันทางสังคมมีปัญหาไม่ใช่ตัวคนมีปัญหา” (เพิ่งอ้าง) เป็นต้น
ขณะที่ในส่วนของ “คนเสื้อแดง” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความวิตกกังวลต่อการเรียกร้องให้มี
การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ดังจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวในช่วงแรกของเยาวชนที่มีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ หยุด
คุกคามประชาชน ยุบสภา และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนที่เคลื่อนไหวเพื่อ
ประชาธิปไตยมาก่อนหน้าในพื้นที่ แต่เมื่อเยาวชนเริ่มเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ผู้ชุมนุมหรือ
“มวลชน” โดยเฉพาะ “คนเสื้อแดง” ค่อยๆ หายหน้าไปจากการชุมนุม ซึ่งเยาวชนแกนนำที่จัดชุมนุมเห็นว่า
สาเหตุนอกจากจะเป็นเพราะรัฐใช้มาตรการรุนแรงในการสลายการชุมนุมและตั้งข้อหาดำเนินคดีผู้ชุมนุมจนคน
ไม่กล้าออกมา รวมถึงความขัดแย้งแตกต่างในแนวทางการเคลื่อนไหว ส่งผลให้เกิดความสับสนไม่แน่ใจ ยังเป็น
เพราะข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่ส่งผลให้ “คนเสื้อแดง” จำนวนมากเกิดความวิตกกังว ลต่อ
ผลกระทบที่จะตามมาหากเข้าร่วมชุมนุม แม้จะเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องก็ตาม
ในทำนองเดียวกัน นักกิจกรรมเยาวชนเพศชาย จ.บึงกาฬ แต่เรียนมหาวิทยาลัยที่ จ.ร้อยเอ็ด ที่ขึ้นเวที
ปราศรัยและเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคุกคามเพราะเกรงว่าเขาจะประท้วงในการมาเยือนจังหวัดของผู้นำรัฐบาล
และเข้าร่วมกิจกรรม ยืนหยุดขัง ที่ จ.อุบลราชธานี เห็นว่าสาเหตุที่ผู้ชุมนุมโดยเฉพาะ “คนเสื้อแดง” หายไป
เป็นเพราะพวกเขากังวลว่าข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะนำมาซึ่งความเดือดร้อ นทางกฎหมาย
และการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ แม้ว่าแกนนำเยาวชนหญิงจาก จ.อำนาจเจริญ ที่เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถูกปราบก็ไม่หมดอยู่ดี ความกว้างขวางที่ไม่ได้กระจุกแค่กรุงเทพฯ การกระจายไปที่ต่าง ๆเยอะมาก ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้ออ่อน
ข้ออ่อน ไม่เกิดกลุ่มอาชีพที่หากจะรวมกลุ่มกันก็ไม่มีกลุม่ สหภาพแรงงาน เกษตรกร กลุ่มอาชีพความหลากหลาย ใช้การลงมติมี
ความเห็นต่อรัฐบาล...เมื่อก่อนเราก็เถียงกันตลอดเวลา งานร้อ น ธรรมศาสตร์ ออกไปหากรรมกรกับชาวนา งานเย็นคือ
การศึกษาปัญหาสลัม อนุรักษ์ธรรมชาติ วรรณกรรม ในมหาวิทยาลัย 2 งานอยู่กับสถาการณ์แต่ละที่…ถ้าให้วิจารณ์ตอนนี้ ยัง
อ่อนในการจัดตั้ง กาลังนักศึกษาที่ทากิจกรรมน้อยมาก กลุ่มหนึ่งมีอยู่ไม่กี่คน แต่ก็สามารถระดมคนได้บางครั้ งคราวหรือระดม
คนในบางสถานการณ์ได้ใหญ่...จะทายังไงให้ภาควิชาอื่นเห็นด้วย ทายังไงให้คนเห็นด้วยและส่วนร่วมมากกว่านี้...หรือแนวเนติ
วิทย์เล่นเรื่องหน่วยกิต โรงอาหาร ศาลเจ้าแม่ทับทิม พอเด็กนักศึกษาที่ตื่นตัวแล้วก็ไปเป็นกาลังเสริมให้กับม็อบข้างนอก คงต้อง
มีทั้ง 2 อย่าง แต่งานภายในนักศึกษายังเป็นเรื่องส าคัญ เพราะมันจะสร้างคน ความเป็นองการนักศึกษามันมีสถานะและ
ความชอบธรรม อย่างเนติวิทย์ทาปฐมนิเทศนักศึกษาเอาเพนกวิ้น รุ้ง ไปพูด ก็ใช้ทรัพยากรขององค์การนักศึกษาในการทา
กิจกรรม ธรรมศาสตร์อาจจะยังไม่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องนี้” (พี่ชีพ, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2564)
57
แม้เธอจะเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องและเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเยาวชนก็ตาม ดังที่ว่า “ถ้าจะแก้ไขปัญหาสังคมไทยไม่
ว่ายุคเราหรือยุคนี้ก็ต้องเป็นเช่นนั้น…ต้องยอมและให้กำลังใจกันไป เหมือนยุคจิตร ภูมิศักดิ์นั้นแหละ ควรจะถึงกาลแล้วไม่ถึง
ซักที วันนั้นเสียวมากที่ไปเรียกหน้าวัง กลัวจะโดนยิงตาย ดีที่รอดกันมา” (ป้าวิ, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2564)
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และมาจากครอบครัว “คนเสื้อแดง” เห็นว่าสาเหตุที่แรงสนับสนุนค่อยๆ หายไปทั้งในส่วน “คนเสื้อแดง” และ
นักศึกษาเป็นเพราะการต่อสู้ที่ยาวนานและไม่สามารถบรรลุข้อเรียกร้อง คนจึงอ่อนล้า บางส่วนก็นิยมการต่อสู้
แบบปักหลักยาวมากกว่า ไม่ได้เป็นเรื่องของความกังวลในข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์58
ในประเด็นทัศนะของ “คนเสื้อแดง” ต่อสถาบันกษัตริย์ นักกิจกรรมทางสังคม เช่น ภัควดี นักกิจกรรม
ทางสังคม จ.เชียงใหม่ มีความเห็นดังนี้
“เมื่อก่อนเชื่อว่าสำหรับกลุ่มคนเสื้อแดงท้ายที่สุดแล้วต้องการระบอบกษัตริย์ที่เห็นหัวเขามากกว่านี้
แต่สำหรับคนรุ่นใหม่คิดว่าเขาต้องการระบอบสาธารณรัฐมากกว่า คนรุ่นเราเกิดมากับการมีในหลวงรัชกา ล
เดียวฝังหัวมาตลอดว่าชาติเท่ากับสถาบันกษัตริย์ ศาสนาพุทธและกองทัพไทย เป็นองค์ประกอบสามอย่างที่คน
รุ่นเรายึดมั่นถือมั่น ถึงแม้จะแสดงตัวว่าต้องการเลือกตั้งขนาดไหนก็เพียงต้องการการเลือกตั้งที่เลือกคนได้
ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างขนานใหญ่ แต่สำหรับคนรุ่นใหม่ ศาสนา สถาบันกษัตริย์และกองทัพ ไม่ใช่สิ่งที่
พวกเขาต้องการแล้ว ทำให้ตามมาด้วยปัญหาแนวทางในการเคลื่อนไหว เพราะคนรุ่นเรานอกจากมีช่องว่างทาง
ความคิดแล้วยังมีปัญหาเรื่องความกลัวที่ถูกปลูกฝังมานาน เราแม้จะไม่ยึดมั่นในสามสถาบันมานานแล้ว แต่เรา
ยังมีความกลัวมากกว่าเด็กรุ่นใหม่ และเราจะไม่กล้าทำแบบเด็กรุ่นใหม่ เพียงแค่เราไม่ได้ไปห้าม
แน่ น อนว่ า ในการเคลื ่ อ นไหวภาพรวมคงมี ท ี ่ ไ ม่ พ อใจในแนวทางของกั น และกั น อาจจะมี ก าร
วิพากษ์วิจารณ์กันบ้าง แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ สามารถปรับตัวกันคุยกันและสามารถเกาะเกี่ยวกันได้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่า
จะแยกทางกันตอนไหน ถ้าเกิดสถาบันกษัตริย์ให้ความเป็นธรรมกับคนเสื้อเดง ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเทเด็กหรือ
เปล่า อาจจะแตกกันเป็นทั้งสองส่วน” (ภัควดี, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2565)
อย่างไรก็ดี ถึงแม้มีความเห็นต่างในประเด็นสถาบันกษัตริย์ระหว่างคนต่างช่วงวัยในขบวนการเยาวชน
ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในสิ่งที่เรียกร้อง จังหวะเวลา หรือกลวิธีการเคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลให้คนสูงวัยกว่าจำนวน
หนึ่งหลีกเลี่ยงการชุมนุมของเยาวชนที่ชูประเด็นดังกล่าว แต่คนสูงวัยกลุ่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธหรือหันหลังให้กับการ
เคลื่อนไหวของเยาวชน เพราะยังคงมีประเด็นอื่นที่พวกเขาสามารถหลอมรวมเป็นคน “รุ่น” เดียวกับเยาวชน
ในการเคลื่อนไหวร่วมกันได้
นอกจากนี้ ถึงแม้การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐ อีกทั้งยังถูกโต้
กลับด้วยมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นสาเหตุให้กลุ่มเยาวชนหลักไม่ได้จัดการชุมนุม

58

นอกจากนี้ สาเหตุสำคัญอีกประการที่ส่งผลให้จำนวนผู้ชุมนุมลดลงยังเป็นเพราะภาระหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบใน
ชีวิตที่เพิ่มขึ้นหลังสำเร็จการศึกษา ดังกรณี “เอ” สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยใน
พื้นที่หลายโครงการ โดยก่อนหน้าการชุมนุมในต้นปี 2563 เขาได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ เพราะ
เห็นว่าสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันทางการเมือง ควรสามารถพูดถึงหรือตั้งคำถามโดยสุจริตได้ และเมื่อมีการชุมนุมใน
มหาวิทยาลัย เขาก็เป็นแกนนำในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนจะหยุดชะงักไปเพราะการระบาดของโรคโควิด -19 และเมื่อมีการชุมนุม
อีกครั้งเขาก็สำเร็จการศึกษาแล้ว เขาเล่าว่าทหารไปแจ้งความตำรวจว่าข้อความที่ เขาโพสต์เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามาตรา
112 จากนั้นตำรวจเรียกตัวเขาไปคุยและห้ามปราม เขาจึงยุติการใช้เฟซบุ๊คแสดงความเห็นทางการเมือง แต่ก็ยังเข้าร่วมการ
ชุมนุมนอกรั้วมหาวิทยาลัยอยู่บ้างตามโอกาส เขากล่าวว่าสมัยเป็นนักศึกษาเขาไม่มีความหวาดกลัวหรือวิตกกังวลในการแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ แต่หลังสำเร็จการศึกษาเขามองว่าตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัว เขามีน้องสามคน ทุกคน
อยู่ในวัยเรียน หากขาดเขาไป พ่อแม่และครอบครัวของเขาจะลำบาก เพื่อนของเขาก็มีสภาพคล้ายกันหลังสำเร็จการศึกษา จึง
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมชุมนุมหรือระมัดระวังการแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดี เขาเห็น
ว่าสาเหตุที่มีผู้ร่วมชุมนุมลดลงเป็นเพราะความผิดหวังที่ไม่มีข้อเรียกร้องใดบรรลุและการชุมนุมต่อก็ไม่มีแนวโน้มจะบรรลุได้
ขณะเดียวกันเขาเห็นว่าการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ส่งผลให้คนเข้าร่วมชุมนุมมากขึ้น แทนที่จะทำให้ลดจำนวน
ลง (เอ, สัมภาษณ์)
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ใหญ่ แต่ก็มีกลุ่มเยาวชนย่อยจัดกิจกรรมที่หลากหลายไปตามวาระ ควบคู่ไปการจัดกิจกรรมของคนวัยสูงกว่าที่
ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กระแสการเคลื่อนไหวไม่ได้ขาดหายไป
ประการสำคัญ การเคลื่อนไหวของขบวนการเยาวชนได้ ก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง
อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางในสังคมไทย ดังที่ปรากฏในการฉายเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร และการแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในการสำรวจความเห็นโดยกลุ่ม
เยาวชน ไม่ น ั บ รวมความเปลี ่ ย นแปลงในทางการเมื อ ง ดั ง ที ่ ป รากฏในผลการเลื อ กตั ้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา ซึ่งชี้ให้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ว่าขบวนการ
เยาวชนไทยร่วมสมัยที่ประกอบด้วยคนหลายช่วงวัยอาจจะสามารถบรรลุในสิ่งที่พวกเขาตั้งปณิธานไว้ ได้ใน
“รุ่น” ของพวกเขา
สรุปท้ายบท
บทนี้กล่าวถึงรุ่นคนในการเคลื่อนไหวของเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล โดยชี้ให้เห็นว่านอกจากคนรุ่นเยาว์
แล้ว ขบวนการเคลื่อนไหวยังประกอบด้วยคนวัยสูงกว่าตั้งแต่ต้น อีกทั้งยังมีจำนวนและบทบาทเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากเป็นผู้เข้าร่วม ให้ความเห็น ขึ้นเวทีปราศรัย รวมถึงช่วยดูแลกิจกรรมบางส่วน ก็กลายเป็นผู้จัดหรือ
ผู้เคลื่อนไหวหลักในหลายกิจกรรมหลังจากการสลายการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนหลักเป็นต้นมา โดยคนต่างช่วง
วัยเหล่านี้ในด้านหนึ่งถูกยึดโยงเข้าด้วยกันจากการมีประสบการณ์ร่วมในเรื่องของปัญหาและความยากลำบาก
ในการดำรงชีวิต ความคับแค้นจากความอยุติธรรม และความโกรธเคืองที่ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงออกทางการเมือง ขณะที่อีกด้านพวกเขาถูกเชื่อมร้อยด้วยแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง เนื่องจาก
เยาวชนจำนวนมากได้อ่านและศึกษาค้นคว้าแนวคิดมาร์กซิสม์ ขณะที่คนวัยสูงกว่าที่สนับสนุนเยาวชนจำนวน
มากเป็น “สหายเก่า” เหล่านี้ได้หลอมรวมให้พวกเขาเป็นคน “รุ่น” เดียวกันในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม
ถึงแม้คนต่างช่วงวัยเหล่านี้ถูกหลอมรวมเป็นคน “รุ่น” เดียวกัน แต่มีข้อแตกต่างระหว่างพวกเชา
เช่นกัน ซึ่งได้แก่ประเด็นสถาบันกษัตริย์ เพราะแม้ “สหายเก่า” จำนวนหนึ่งสนับสนุนข้อเรียกร้องการปฏิรูป
สถาบันกษัตริย์ของเยาวชน แต่ก็มี “สหายเก่า” อีกจำนวนหนึ่งที่เห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวสูงเกินไป ยากจะ
ประสบความสำเร็จ แม้โดยหลักการจะเห็นด้วยก็ตาม ขณะที่ “คนเสื้อแดง” จำนวนหนึ่งนอกจากจะยังมีโลก
ทัศน์และความคิดทางการเมืองตามที่ถูกหล่อหลอมด้วยสถาบันทางสังคมรวมถึงสื่อกระแสหลักในช่วงก่อนหน้า
หลายคนยังไม่พร้อมที่จ ะเผชิญแรงกดดัน ปัญหา หรือผลกระทบที่ติดตามมา หากเคลื่อนไหวเรียกร้องการ
ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผย
อย่างไรก็ดี ความเห็นต่างดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้คนสูงวัยกว่ากลุ่มนี้หันหลังให้กับการเคลื่อนไหวของ
เยาวชน เพราะยังคงมีประเด็นอื่นที่พวกเขาสามารถเคลื่อนไหวร่วมกับเยาวชนได้ ส่งผลให้กระแสการชุมนุม
เคลื่อนไหวของเยาวชนไม่ได้ขาดหาย แม้จะไม่มีการชุมนุมขนาดใหญ่เหมือนในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ การ
เคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนในช่วงที่ผ่านมาได้ ก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในสังคม
อย่างลึกซึ้งกว้างขวาง จึงมีโอกาสและความเป็นไปได้ที่ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยที่ประกอบด้วยคนหลาย
ช่วงวัยจะสามารถบรรลุในสิ่งที่พวกเขาตั้งปณิธานไว้ได้ใน “รุ่น” ของพวกเขา
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บทที่ 6 สรุป
โครงการวิจัย “ให้มันจบที่รุ่นเรา”: ขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยในแง่ขององค์ประกอบผู้เข้าร่วม มูลเหตุ แรงจูงใจ
บริบท และปัจจัยแวดล้อม 2) ศึกษาการจัดรูปองค์กร การสร้างเครือข่าย การพัฒนาข้อเรียกร้อง และกลวิธี
การเคลื่อนไหวของขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยทั้งในพื้นที่ทางกายภาพและในสื่อดิจิทัล และ 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นคนภายใต้ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย ทั้งในส่วนที่สนับสนุนและในส่วนที่เห็นต่าง
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ครอบคลุมบุคคลทั้งที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรอง และการสังเกตการณ์แบบมีส่ วนร่วม ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และเสริม
ด้วยการวิจัยเอกสาร โดยอาศัยแนวคิดเรื่อง “รุ่น”เป็นกรอบแนวคิดเริ่มต้นในการวิจัย ซึ่งหมายถึงกลุ่มคน
หลายช่วงวัยที่เกาะเกี่ยวกันด้วยประสบการณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมือง ที่ไม่ยินยอมอยู่ภายใต้การนำ
เดิมอีกต่อไป โดยแสดงออกทั้งในชีวิตประจำวันและในการชุมนุมเคลื่อนไหว ทั้งในโลกกายภาพและในโลก
เสมือน
การวิจัยพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่เกิดในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความนิยมใน
สถาบันกษัตริย์เริ่มถูกท้าทาย และเป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2540 เป็น
ต้นมา เยาวชนมีโอกาสซึมซับรับรู้ความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านี้ ที่เป็นเบ้าหลอมให้กับการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของพวกเขาในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นปัจจัยผลักดันให้พวก
เขาแสดงบทบาทหลัก เนื่องจากกลุ่มการเมืองก่อนหน้าได้สลายตัวลง ในช่วงแรกเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหว
ยังมีจำนวนไม่มาก ไม่ได้เป็นกระแสใหญ่ในหมู่เยาวชน จนกระทั่งรัฐบาลคณะรัฐประหารได้รุกล้ำชีวิตส่วนตัว
ของพวกเขา ประกอบกับความเหลวแหลกของคณะรัฐประหารที่อวดอ้างศีลธรรมความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คื อ ความผิ ด หวั งจากการใช้ ส ิท ธิเ ลื อ กตั้ ง ครั ้ง แรก ประกอบกั บ ความไม่ พ อใจในเหตุก ารณ์ท ี ่เ ป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากสถาบันกษัตริย์ พวกเขาจึงเริ่มแสดงออกทางการเมืองกันอย่างกว้างขวาง พร้อมกับสำนึกในความ
เป็น “รุ่น” ที่ก่อตัวขึ้นในหมู่พวกเขา
การแสดงออกทางการเมื องของเยาวชนในช่ว งแรกเกิ ดขึ ้น ในสื ่อ ทางสัง คม ทว่าหลังจากที่ ศ าล
รัฐ ธรรมนูญมีคำวินิจ ฉัยยุบ พรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองผู้บริหารพรรค การแสดงออกได้
เคลื่อนย้ายไปในโลกกายภาพในสถานศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยม ก่อนจะขยายออกไปด้านนอก
สถานศึกษา หลังจากมีการควบคุมตัวเยาวชนอย่างผิดขั้นตอนตามกฎหมายที่ จ.ระยอง ประกอบกับความโกรธ
เคืองต่อการลักพาตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างอุกอาจในประเทศกัมพูชา
การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาเริ่มจากเยาวชนสองกลุ่มจัด ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เรียกร้องให้ยุติการคุกคามประชาชน ยุบสภา และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ขณะที่ต่อมากลุ่มเยาวชน
อีกกลุ่มได้จัดชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งข้อเรียกร้องนี้ได้ก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างใน
กลุ่มเยาวชน และส่งผลให้กลุ่มเยาวชนที่เสนอข้อเรียกร้องนี้ถอนตัวจากการเป็นกรรมการของกลุ่มเยาวชนที่
ตั้งขึ้นใหม่ ก่อนจะประสานความร่วมมือกันภายใต้กลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่อีกกลุ่มหลังจากนั้น พร้อมกับเรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีลาออก ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งได้รับการขานรับในระดับภูมิภาคที่
บางแห่งได้ผนวกข้อเรียกร้องเฉพาะของกลุ่มและพื้นที่เข้าไปด้วย และข้อเรียกร้องสามข้อนี้ ยังได้รับสานต่อมา
จนถึงปัจจุบัน
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หลังการสลายการชุมนุมกลุ่ม ที่ตั้งใหม่ ต่อมาได้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเยาวชนย่อย ที่เน้นการชุมนุม
แบบเคลื่อนที่และมีลักษณะเผชิญหน้าท้าทาย โดยกลุ่มหนึ่งได้ถูกปราบปรามและยุติการเคลื่อนไหว ขณะที่
กลุ่มที่เหลือได้คลี่คลายตัวไปในลักษณะของการจัดกิจกรรมที่กว้างและหลากหลายขึ้น ขณะที่ต่อมาแกนนำ
กลุ่มก่อนหน้าที่ถูกสลายไปส่วนหนึ่งได้รวมตัวกันเพื่อผลักดัน ให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
ขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวของกลุ่มย่อยที่พุ่งเป้าไปที่สถาบันกษัตริย์โดยตรง
นอกจากโลกกายภาพ เยาวชนยังเคลื่อนไหวในโลกเสมือนด้วย นับตั้งแต่การใช้เป็นช่องทางในการ
แจ้งอัตลักษณ์การเคลื่อนไหว การใช้เป็นกรอบปฏิบัติการเคลื่อนไหว และการใช้เป็นช่องทางการเคลื่อนไหว
ควบคู่ไปกับโลกกายภาพ ทั้งในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเป็นพื้นที่เถียงหารือ การสร้างข้อเสนอ
และตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม การนัดหมาย รวมถึงการระดมทุน
การเคลื่อนไหวของเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสังคมอย่างกว้างขวาง นอกจากการช่วยเหลือและ
เข้าร่วมการชุมนุมที่พวกเขาจัดแล้ว ยังประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ที่ริเริ่มและดำเนินการโดยอดีตนักกิจกรรม
ทางสังคมและนักเคลื่อนไหวทางเมือง ภายใต้ความร่วมมือกับนักวิชาการ ขณะเดียวกันก็ ได้รับการสนับสนุน
จากภาคการเมืองโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้าน ทั้งการเข้าร่วมการชุมนุม การสนับสนุนการชุมนุม การไปเยี่ยมและ
ให้กำลังใจผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมคุมขัง การใช้ตำแหน่งประกันตัว รวมถึงการขึ้นเวทีปราศรัยในระยะหลัง อย่างไรก็
ดี มีกลุ่มต่อต้านเยาวชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการจัดชุมนุมประจันหน้า การแจ้งความดำเนินคดี และการ
เดินทางเข้าพบบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการดำเนินคดียาวชนรวมถึงผู้สนับสนุน ส่วนในภาคใต้
แม้ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับเยาวชนโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพราะเห็นว่า
สถาบันกษัตริย์มีบุญคุณต่อประเทศและประชาชน ทั้งยังเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนมีลักษณะก้าวร้าว
รุนแรง แม้ว่าท่าทีของพวกเขาต่อเยาวชนจะเป็นลักษณะของ “ผู้ใหญ่” เป็นห่วงลูกหลานก็ตาม
ในส่วนของรัฐ นอกจากไม่มีการนำข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนข้อใดไปพิจารณา รัฐยังโต้กลับการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนอย่างเข้มข้น โดยนอกจากการขัดขวางและสลายการชุมนุมด้วยมาตรการที่รุนแรง
และไม่ได้สัดส่วนแล้ว รัฐได้ตั้งข้อหาดำเนินคดีประชาชนที่เห็นต่างจำนวนมาก พร้อมกับปฏิเสธการขอปล่อยตัว
ชั่วคราวผู้ต้องหาหลายคน ขณะที่อีกด้าน พระมหากษัตริย์ได้แสดงความขอบคุณประชาชนที่แสดงความ
จงรักภักดีอย่างกล้าหาญท่ามกลางการชุมนุมของเยาวชน ควบคู่ไปกับการอาศัยสถานศึกษาเป็นช่องทางในการ
บ่มเพาะพสกนิกรที่จงรักภักดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา พร้อมกับลงทัณฑ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กระด้างกระเดื่อง
ทั้งนี้ แม้การเคลื่อนไหวจะเป็นในนามเยาวชนและมีคนรุ่นเยาว์เป็นองค์ประกอบหลักในช่วงแรก แต่
ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มให้ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย อีกทั้งคนช่วงวัยสูงกว่า มีบทบาทและจำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคนต่างช่ วงวัยเหล่านี้ในด้านหนึ่งถูกยึดโยงเข้าด้วยกันจากการมีประสบการณ์ร่วมใน
เรื่องของปัญหาและความยากลำบากในการดำรงชีวิต ความคับแค้นจากความอยุติธรรม และความโกรธเคืองที่
ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ขณะที่อีกด้านพวกเขาถูกเชื่อมร้อยด้วยแนวคิดหรือ
อุดมการณ์ทางการเมือง ปัจจัยทั้งสองประการนี้ ได้หลอมรวมคนต่างช่วงวัยให้เป็นคน “รุ่น” เดียวกันในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ถึงแม้คนสูงวัยกว่าจำนวนหนึ่งมีความเห็นต่างจากคนรุ่นเยาว์ในบางประเด็น แต่ก็ไม่เป็นเหตุให้พวก
เขาหันหลังให้กับการเคลื่อนไหวของเยาวชน เพราะยังคงมีประเด็นอื่นที่พวกเขาสามารถเคลื่อนไหวร่วมกับ
เยาวชนได้ ส่งผลให้กระแสการชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนไม่ได้ขาดหาย นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวเรียกร้อง
ของเยาวชนที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างลึ กซึ้งกว้างขวาง จึงมีโอกาส
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และความเป็นไปได้ที่ขบวนการเยาวชนไทยที่ประกอบด้วยคนหลายช่วงวัยจะสามารถบรรลุในสิ่งที่พวกเขาตั้ง
ปณิธานไว้ได้ใน “รุ่น” ของพวกเขา
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ภาคผนวก 1
คาร์ม็อบ
ภาพที่ 1: จังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมคาร์มอบระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1: ข้อมูลคาร์มอบพอสังเขป
ลำดับ วันที่
ที่

อำเภอ

จังหวัด

ลักษณะรถส่วนใ จำนวนรถ
หญ่

1

10
กรกฎาคม
2564

เมืองสกลน สกลนคร รถยนต์และรถจัก ประมาณ 30 ประมาณ 40 กลุ่มภูพานปฏิวัติ
คร
รยานต์
คัน
คน
และแดนดินถิ่นขบถ

ไม่พบข้อมูลเกีย่ วกับเจ้า
หน้าที่

2

17
กรกฎาคม
2564

เมืองขอนแ ขอนแก่น รถยนต์และรถจัก ประมาณ
ก่น
รยานต์
100 คัน

ประมาณ
200 คน

คณะราษฎรโขงชีมูล
กลุ่มแดงก้าวหน้า63
ดาวดินสามัญชน
ขอนแก่นพอกันที
และราษฎรขอนแก่น

ผู้กำกับการ
สภ.เมืองขอนแก่น
พร้อมเจ้าหน้าที่สาธาร
ณสุข
ได้เข้ามาแจ้งถึงเหตุเหตุ
การณ์ในช่วงสถานการ
ณ์โควิช
โดยได้แจ้งประกาศให้กั
บผู้ชุมนุมทราบถึงการร
ะบาดของโควิดและแจ้ง
รายละเอียดทางข้อกฎห
มายให้ทราบ

3

18
กรกฎาคม
2564

เมืองอุบล

ประมาณ
150 คน

อุบลปลดแอก
มีเจ้าที่ตำรวจคอยดูแลค
และกลุม่ ประเทดอุบลไ วามปลอดภัยเป็นบางจุ
ม่กินสลิ่ม
ด

อุบลราช รถยนต์และรถจัก ประมาณ
ธานี
รยานยนต์
100 คัน

จำนวนคน

ผู้จัด

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
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ลำดับ วันที่
ที่

อำเภอ

จังหวัด

4

18
กรกฎาคม
2564

เมืองสกลน สกลนคร รถยนต์และรถจัก ประมาณ 60 ประมาณ
คร
รยานยนต์
คัน
100 คน

สมบัติทัวร์ สกลนคร ไม่พบการเคลือ่ นไหวขอ
และราษฎรก้าวหน้าสก งเจ้าหน้าที่ในข้อมูล
ลนคร

5

18
กรกฎาคม
2564

เมืองอุดร

รถยนต์และรถจัก ประมาณ 60 ประมาณ
รยานยนต์
คัน
100 คน

แดงก้าวหน้า63
DMแดงใหม่

มีตำรวจในเครื่องแบบก
ว่า 30
นายดูแลความเรียบร้อย
แล้วผกก.สภ.เมืองอุดรธ
านี และรอง
สวป.สภ.เมืองอุดรธานี
ได้เข้าแจ้งต่อผู้ชมุ นุมเกี่
ยวกับการกิจกรรมในพื้
นที่ควบคุมสูง

6

23
กรกฎาคม
2564

เมืองนครร นครราช
าชสีมา
สีมา

รถยนต์และรถจัก ประมาณ
รยานยนต์
330 คัน
และสเก็ตบอร์ด

ประมาณ
1,500 คน

KoratMovement
และ Korat No
เผด็จการ

มีตำรวจคุมเข้มและอำน
วยความสะดวกและรัก
ษาความปลอดภัย กว่า
100 นาย
จากสภ.เมืองนครราชสี
มา

7

25
กรกฎาคม
2564

เมืองสุรินท สุรินทร์
ร์

รถยนต์และรถจัก ประมาณ
รยานยนต์
100 คัน

ประมาณ15
0คน

กลุ่มคนสุรนิ ทร์ผู้รกั ปร มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่
ะชาธิปไตย
นคงเฝ้าติดตามอย่างเข้
ร่วมกับกลุม่ คนสุรินทร์ มงวด
ไม่เอาเผด็จการ,
กลุ่มเยาวชนสุรินทร์เพื่
อประซาธิปไตย และ
กลุ่ม SurinDem

8

26
กรกฎาคม
2564

เมืองกาฬสิ กาฬสินธุ์ รถยนต์และรถจัก ประมาณ 50 ประมาณ 70 เสรีชนคนกาฬสินธุ์
นธุ์
รยานยนต์
คัน
คน
และกลุม่ คนเสื้อแดง

9

30
กรกฎาคม
2564

เมืองร้อยเ
อ็ด

อุดร

ร้อยเอ็ด

ลักษณะรถส่วนใ จำนวนรถ
หญ่

รถยนต์
ประมาณ
และรถจักรยานย 100 คัน
นต์
และสเก็ตบอร์ด

จำนวนคน

ประมาณ
200คน

ผู้จัด

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ

ไม่พบการเคลือ่ นไหวขอ
งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือภ
าครัฐอื่นๆ

กลุ่มสหภาพร้อยเอ็ดป ไม่พบการเคลือ่ นไหวขอ
ลดแอก
งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือภ
กลุ่มพลังนักศึกษาเพือ่ าครัฐอื่นๆ
ประชาธิปไตยจังหวัดร้
อยเอ็ด
กลุ่มคณะก้าวหน้าจังห
วัดร้อยเอ็ด กลุ่ม LGBT
(
ความหลากหลายทางเ
พศ )
ราษฎรมูเตลูและเฟมินิ
สต์ปลดแอก

187
ลำดับ วันที่
ที่
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10

31
กรกฎาคม
2564

11

จังหวัด

ลักษณะรถส่วนใ จำนวนรถ
หญ่

จำนวนคน

ผู้จัด

เมืองสารค สารคาม
าม

รถยนต์
ประมาณ
รถผสมปูน
300 คัน
รถแม็คโคร
และรถจักรยานย
นต์

ประมาณ
500 คน

แนวร่วมนิสิตมมส.เพือ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจดุแลคว
ประชาธิปไตย
ามปลอดภัยกว่า
และแฟมินิสปลดแอก 100ราย
อีกทั้งเจ้าของรถแห่เครื่
องเสียง 4
คันและรถบรรทุกบางส่
วนถูกเจ้าหน้าที่ทหารฝ่
ายความมั่นคงจากส่วน
กลางคุกคามด้วยการไป
เฝ้าที่หน้าบ้านของเจ้าข
อง
โดยบอกเจ้าของรถแห่ว่
า
รถแห่เป็นรถที่ไม่ถูกกฎ
หมายหากออกมาร่วมข
บวนอาจเกิดปัญหาได้
ขณะทีเ่ จ้าของรถบรรทุ
กถูกข่มขู่ว่า
ถ้ามาชุมนุมจะไม่ได้งาน
ขนของ
ทำให้รถแห่และรถบรร
ทุกยกเลิกการเข้าร่วมกิ
จกรรม

01 สิงหาคม
2564

เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

รถจักรยานยนต์ ประมาณ
รถยนต์และรถจัก 100 คัน
รยาน

ประมาณ
150 คน

คณะราษฎรชัยภูมิ

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลค
วามปลอดภัย 4-5 นาย

12

01 สิงหาคม
2564

เมืองนครร นครราช
าชสีมา
สีมา

รถยนต์
รถจักรยานยนต์

ประมาณ
550 คัน

ประมาณ
1500 คน

Korat no เผด็จการ
และ Korat
Movement
กลุมนักศึกษาและคนเ
สื้อแดง

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก
สภ.เมืองนครราชสีมา
กว่า 100ราย
คอยอำนวยความสะดว
กและรักษาความปลอด
ภัย

13

01 สิงหาคม
2564

ปากช่อง

รถจักรยานยนต์
และรถยนต์

ประมาณ 30 ประมาณ 50 ปากช่องเสรี
คัน
คน

ไม่พบเจ้าหน้าที่การเคลื่
นไหว
ทั้งในภาพและวีดโี อ

14

01 สิงหาคม
2564

เมืองขอนแ ขอนแก่น รถแห่
ก่น
รถจักรยานยนต์
และรถยนต์

ประมาณ
300 คัน

ประมาณ
400 คน

ราษฎรขอนแก่น/ขอน
แก่นพอกันที/ราษฎรโ
ขงชีมูล

ตำรวจไม่ให้ใช้ป้ายข้อค
วามทีอ่ ้างว่า หมิ่นแหม่

15

01 สิงหาคม
2564

พังโคน

ประมาณ
100 คัน

ประมาณ
500 คน

แดนดินถิน่ ขบถและกลุ่ ไม่พบเจ้าหน้าที่การเคลื่
มคนเสือ้ แดง
นไหว
ทั้งในภาพและวีดโี อ

16

01 สิงหาคม
2564

เมืองอุดรธ อุดรธานี
านี

ประมาณ
500 คัน

ประมาณ
800 คน

อุดรพอกันทีและกลุ่มค
นเสื้อแดง We
Volunteer
เสรีชนคนกาฬสินธุ์
และแนวร่วมนิสิตมมส.
เพื่อประชาธิปไตย

นครราช
สีมา

สกลนคร รถจักรยานยนต์
และรถยนต์
รถยนต์
รถจักรยานต์
และรถสามล้อ
รถจักรยา

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งใน
และนอกเครือ่ งแบบ
รวมทั้ง
อส.มาดูแลความเรียบร้
อย

188
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ที่

อำเภอ

จังหวัด

ลักษณะรถส่วนใ จำนวนรถ
หญ่

17

01 สิงหาคม
2564

เมืองอุบลร อุบลราช รถจักรยานยนต์
าชธานี
ธานี
รถยนต์

18

01 สิงหาคม
2564

สิรินธร

19

01 สิงหาคม
2564

เมืองสุรินท สุรินทร์
ร์

รถจักรยานยนต์ ประมาณ
รถยนต์
250 คัน
รถบรรทุกเครื่องเ
สียง บิ๊กไบก์

20

02 สิงหาคม
2564

เมืองยโสธร ยโสธร

รถยนต์
ประมาณ 50 ประมาณ
และรถจักรยานย คัน
100 คน
นต์

คณะยโสธรปลดแอกแ มีเจ้าที่ตำรวจดูแลความ
ละกลุ่มคนเสือ้ แดง
ปลอดภัยประมาณ 10
นาย

21

07 สิงหาคม
2564

เมืองศรีสะเ ศรีสะเก
กษ
ษ

รถยนต์
ประมาณ
และรถจักรยานย 250 คัน
นต์

แนวร่วมศรีสะเกษเพือ่ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ประชาธิปไตย
และสภ.ใกล้เคียง
ทั้งในและนอกเครือ่ งแบ
บ
จำนวน200นายมาคอย
อำอวยความสะดวกเรีย
บร้อย
และเจ้าทีจ่ ากดรงพยาบ
าลเตรียมความพร้อมเผื่
อมีเหตุฉุกเฉิน

22

07 สิงหาคม
2564

สิรินธร

อุบลราช รถยนต์
ธานี

อุบลราช รถยนต์
ธานี

จำนวนคน

ผู้จัด

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ

ประมาณ
200 คัน

ประมาณ
400 คน

คณะอุบลปลดแอก
และคบเพลิง
กลุ่มคนเสื้อแดง

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประม
าณ 5นาย
อำนวยความสะดวกเรีย
บร้อย

ประมาณ 5
คัน

ประมาณ 10 คณะอุบลปลดแอก
คน
กลุ่มคนเสือ้ แดง

มีตำรวจประมาณ3นาย
และรถนำขบวน

ประมาณ
500 คน

เจ้าหน้าที่มที ่าทีปกติ
มีการเข้ามาปนในขบวน
รถด้วย
มีการรายงานตลอดเส้น
ทางทีข่ บวนผ่านรวมถึง
ขู่เจ้าของรถเครื่องเสียง

ประมาณ
300 คน

1.
คนสุรนิ ทร์ไม่เอาเผด็จ
การ
2.เยาวชนสุรินทร์เพือ่ ป
ระชาธิปไตย 3. SURIN
DEM
4.ชมรมรถแห่เมืองสุรนิ
ทร์ 5.
สมาคมรถตู้เมืองสุรินท
ร์ 6.สองล้อพอเพียง 7.
อีสานไรซ์เดอร์ 8.
สองล้อวรมัน
9.เครือข่ายสายบันเทิง
โซนสุรนิ ทร์
10.เครือข่ายเสื้อแดงสุ
รินทร์
11.สุรินทร์เสวนา
12.ชมรมรถแห่จังหวัสุ
รินทร์

ประมาณ 20 ประมาณ 20 คณะอุบลปลดแอก
คัน
คน
และกลุม่ คนเสื้อแดง

มี ผกก.สภ.ช่องเม้น
นำกำลังฝ่ายความมั่นคง
กว่า30นาย
มาตั้งด่านสกัดและหยุด
ขบวนรถแจ้งขั้นตอนขอ
งกฎหมายให้ผู้ร่วมขบว
นทราบว่า
กำลังทำผิดกฎหมายตา
มประกาศ
พ.ร.บ.โรคติดต่อ
พ.ร.ก.การบริหารราชก

189
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ที่
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ลักษณะรถส่วนใ จำนวนรถ
หญ่

จำนวนคน

ผู้จัด

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
ารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และความผิดตามกฎหม
ายปกติเรือ่ งการใช้เครื่อ
งขยายเสียงและอืน่ ๆ
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07 สิงหาคม
2564

เมืองนครร นครราช
าชสีมา
สีมา

รนยนต์
ประมาณ 60 ประมาณ
และรถจักรยานย คัน
100 คน
นต์

24

07 สิงหาคม
2564

เมืองนครพ นครพนม รถยนต์
ประมาณ
นม
และรถจักรยานต์ 100 คน
ยนต์

25

07 สิงหาคม
2564

เมืองบึงกา บึงกาฬ
ฬ

26

ประมาณ
150 คน

นักเรียน เยาวชนไล่ลุง เจ้าทีต่ ำรวจสภ.เมืองโค
และกลุม่ คนทั่วไป
ราช กว่า20 นาย
ดูแลและรักษาความสง
บเรียบร้อย
นครพนมสิบ่ทน
ก้าวหน้านครพนม
และกลุม่ นักศึกษา

เจ้าหน้าที่รว่ ม 40 นาย
มาอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรให้กับผู้ค
นทีสญ
ั จรไปมา

รนยนต์
ประมาณ 50 ประมาณ
และรถจักรยานย คัน
100 คน
นต์

คณะราษฎรบึงกาฬ

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งใน
และนอกเครือ่ งแบบจา
ก สภ.เมืองบึงกาฬ
และภ.จว.บึงกาฬ
หลายนายมารอระงับเห
ตุการณ์ฉกุ เฉินทีอ่ าจจะเ
กิดขึน้ ได้โดยไม่คาดคิด
โดยได้ขอความร่วมมือกั
บเทศบาลเมืองบึงกาฬ
นำรถดับเพลิงของเทศบ
าลเมืองบึงกาฬ จำนวน
2
คันมาจอดรอระงับเหตุ
หากเกิดความรุนแรงขึ้น

07 สิงหาคม
2564

เมืองสกลน สกลนคร รนยนต์
ประมาณ 50 ประมาณ
คร
และรถจักรยานย คัน
150 คน
นต์

พรีชนสถาน
กลุ่มคนเสื้อแดง
และแดนดินถิ่นขบถ

ไม่พบข้อมูลเกีย่ วกับเจ้า
หน้าที่รฐั
ไม่มีการปรากฎตัวในภา
พและวีดโี อกิจกรรม

27

13 สิงหาคม
2564

เมืองกาฬสิ กาฬสินธุ์ รถยนต์
ประมาณ 80 ประมาณ
นธุ์
รถเครื่องเสียง
คัน
100 คน
และรถจักรยานต์
ยนต์

เสรีชนคนกาฬสินธุ์
และกลุม่ คนเสื้อแดง

มีตำรวจจราจรคอยอำน
วยความสะดวกบริเวณ
จุดต่างๆ
มีเจ้าหน้าทีน่ อกเครื่องแ
บบ 3นาย
ขับจักรยานยนต์ตามถ่า
ยรูปตลอด
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15 สิงหาคม
2564

เมืองขอนแ ขอนแก่น รถยนต์และรถจัก ประมาณ
ก่น
รยานต์
100 คัน

ขอนแก่นพอกันที

มีเจ้าหน้าทีอ่ ยู่ในพื้นที่ทั้
งตำรวจทั้งในและนอกเ
ครื่องแบบ สาธารณสุข
ฝ่ายปกครอง และ
กอ.รมน. ประมาณ 30
คน
หน้าค่ายศรีพชั รินทร์
หรือ มทบ.23

ประมาณ
100 คน

190
ลำดับ วันที่
ที่

อำเภอ

จังหวัด

ลักษณะรถส่วนใ จำนวนรถ
หญ่

จำนวนคน

ผู้จัด

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
มีตำรวจทั้งชุดสีกากีแล
ะสีน้ำเงินยืนเรียงแถวซ้
อนกัน 4
แถวกั้นประตูทางเข้าค่า
ย
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15 สิงหาคม
2564

เมืองนครพ นครพนม รถยนต์และรถจัก ประมาณ
นม
รยานต์
100 คัน
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15 สิงหาคม
2564

เมืองบึงกา บึงกาฬ
ฬ

รถยนต์และรถจัก ประมาณ 50 ประมาณ
รยานต์
คัน
100 คน

คณะราษฎรบึงกาฬ
และกลุม่ คนเสื้อแดง
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15 สิงหาคม
2564

เมืองมหาส มหาสาร
ารคาม
คาม

รถยนต์และรถจัก ประมาณ 40 ประมาณ
รยานต์
คัน
50คน

เครือข่ายคนรักประชา ด้านหน้า สภ.
ธิปไตยมหาสารคาม
เมืองสารคาม
เจ้าหน้าที่ได้นำแผงกัน้ ม
ากั้นทางเข้าไว้
และมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำ
รวจตรึงกำลังอยู่ประมา
ณ 40 นาย
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15 สิงหาคม
2564

เมืองสกลน สกลนคร รถยนต์และรถจัก ประมาณ 50 ประมาณ 70 พีรชนสถาน
คร
รยานต์
คัน
คน

ไม่พบข้อมูลของเจ้าหน้
าที่ในการเคลือ่ นไหว
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15 สิงหาคม
2564

เมืองสุรินท สุรินทร์
ร์

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่
ายความมั่นคง
ทั้งในและนอกเครือ่ งแบ
บ ได้ดูแลอย่างเข้มงวด

รถยนต์และรถจัก ประมาณ
รยานต์
200 คัน

ประมาณ
120 คน

ประมาณ
200 คน

นครพนมสิบ่ทน
มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กลุ่มคนเสื้อแดง
จราจรคอยอำนวยความ
ก้าวไกลนครพนม
สะดวก ไม่มาก
และคณะราษฎรนครพ
นม

กลุ่มคนสุรนิ ทร์ไม่เอาเ
ผด็จการ
กลุ่มเยาวชนสุรินทร์เพื่
อประชาธิปไตย
กลุ่มชมรมรถแห่เมืองสุ
รินทร์
กลุ่มสมาคมรถตู้เมืองสุ
รินทร์
กลุ่มสองล้อพอเพียงกลุ่
มอิสาน Rider
กลุ่มสองล้อวรมัน
กลุ่มเครือข่ายสายบันเ
ทิงโซนสุรินทร์
กลุ่มเครือข่ายเสื้อแดง
สุรินทร์
และกลุม่ สุรนิ ทร์เสวนา

มีตำรวจดูแลความปลอ
ดภัย หน้าสภอ.พรเจริญ
ประมาณ 50นาย
และมีการนำรถกระบะ
มาจอดเพื่อกีดขวางทาง
เข้า
หน้าโรงเรียนได้มีตำรวจ
ประมาณ10นาย
เฝ้าอยู่พร้อมมีการใช้โด
รนบิน
และมีนอกเครื่องแบบค
อยสอดส่องขบวนด้วย

191
ลำดับ วันที่
ที่

อำเภอ

จังหวัด

ลักษณะรถส่วนใ จำนวนรถ
หญ่

จำนวนคน

ผู้จัด
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15 สิงหาคม
2564

เมืองหนอง หนองคา รถยนต์และรถจัก ประมาณ 60 ประมาณ 70 หนองคายต้านเผด็จกา ไม่มีการเคลื่อนไหวของเ
คาย
ย
รยานต์
คัน
คน
ร การเมืองสร้างสรรค์ จ้าหน้าทีต่ ำรวจ
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15 สิงหาคม
2564

เมืองอุดรธ อุดรธานี
านี

รถยนต์ รถตุก๊ ตุก๊ ประมาณ
และรถจักรยานต์ 1,000 คัน

ประมาณ
1000คน

อุดรพอกันที
กลุ่มคนเสื้อแดง
และพลังมวลชนคนอุด
ร

มีตำรวจจราจรอำนวยค
วามสะดวกตามเส้นทาง
ต่างๆ
ไม่มีการคุกคามจากเจ้า
หน้าที่
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15 สิงหาคม
2564

เมืองอุบลร อุบลราช รถยนต์และรถจัก ประมาณ
าชธานี
ธานี
รยานต์
200 คัน

ประมาณ
200 คน

อุบลปลดแอก
ราษฎรอุบล
และคบเพลิง

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลค
วามปลอดภัยหน้าสภ.เ
มืองอุบล หน้าตชด.22
และมทบ.22
อย่างต่ำประมาณ 50
นาย
และมีการควบคุมดูแลจุ
ดปราศรัย
โดยไม่มีความรุนแรงใดใ
ด
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22 สิงหาคม
2564

เมืองขอนแ ขอนแก่น รถยนต์
ประมาณ
ก่น
และรถจักรยานย 500 คัน
นต์

ประมาณ
500 คน

ขอนแก่นพอกันที
และดาวดินสามัญชน

ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำ
รวจชุดควบคุมฝูงชนได้
นำโล่ออกมากันผู้ชมุ นุม
เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในแ
ละนอกเครื่องแบบคอย
ดูแลความสงบเรียบร้อย
และให้ปฏิบัติตามกฎห
มายและมาตรการการป้
องกันโรคอย่างเข้มงวด
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22 สิงหาคม
2564

เมืองอำนา อำนาจเจ รถยนต์
ประมาณ
จเจริญ
ริญ
และรถจักรยานย 500 คัน
นต์

ประมาณ
500 คน

อำนาจเจริญไม่ทนเผด็ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จการ
ร่วมกว่า100นาย
ดูแลความสะดวกเรียบร้
อย
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23 สิงหาคม
2564

กมลาไสย
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27 สิงหาคม
2564

เมืองนครพ นครพนม รถยนต์
ประมาณ 30 ประมาณ 50 นครพนมสิบ่ทน
นม
และรถจักรยานย คัน
คน
และกลุม่ คนเสือ้ แดง
นต์
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28 สิงหาคม
2564

เมืองอำนา อำนาจเจ รถยนต์
ประมาณ
จเจริญ
ริญ
และรถจักรยานย 500 คัน
นต์

กาฬสินธุ์ รถยนต์
ประมาณ 50 ประมาณ 60 เสรีชนคนกาฬสินธ์ุ
และรถจักรยานย คัน
คน
นต์

ประมาณ
500 คน

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ

มีเจ้าที่ประมาณห้านาย
แจ้งข้อกฎหมายก่อนมีก
ารชุมนุม และ
ปปช.และมีเจ้าหน้าที่รา
ชการมารับหนังสือที่หน้
าศาลากลางใหม่
ไม่พบการเคลือ่ นไหวขอ
งเจ้าหน้าที่รฐั

อำนาจเจริญไม่ทนเผด็ ได้มีการวางแผงกั้นปิดถ
จการ
นน ไม่ให้เข้าไป และ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมโ
ล่ ยืนแถวที่ 2
จึงต้องมีการเจรจากัน
ทำให้ม็อบไม่พอใจ
ต้องการจะเข้าไปทั้งหม
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ลำดับ วันที่
ที่

อำเภอ

จังหวัด

ลักษณะรถส่วนใ จำนวนรถ
หญ่

จำนวนคน

ผู้จัด

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
ด จึงมีการดันแผงกัน้
ระหว่างตำรวจและผู้ชมุ
ชน
เกิดความชุลมุนวุน่ ไหว
ผลักดันกันไปมา
พักหนึ่ง
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29 สิงหาคม
2564

เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

รถยนต์
ประมาณ
รถจักรยาน
100 คัน
รถไถ่และรถจักรย
านยนต์
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29 สิงหาคม
2564

เมืองอุดร

รถยนต์ รถตุก๊ ตุก๊ ประมาณ 50 ประมาณ 70 อุดรพอกันที
และรถจักรยานย คัน
คน
นต์

อุดรธานี

ประมาณ
200 คน

คณะราษฎรชัยภูมิ

ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ
ได้เตรียมการนำแผงกั้น
ปิดทางเข้าทางออกหน้า
สภ.เมืองชัยภูมิทั้ง 2
ทางพร้อมกำลังเจ้าหน้า
ที่ตำรวจจำนวนร่วม10
0
นายพร้อมเตรียมรถจอ
ดดับเพลิงจอดไว้ที่หน้า
สภ.เมือง
ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี
ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยว
กับระเบียบการชุมนุม
เพราะไม่อยากให้เกิดเห
ตุวุ่นวาย
และจะอำนวยความสะ
ดวกในการชุมนุมให้
ขณะทีม่ ีเจ้าหน้าที่ฯจาก
สำนักงานสาธารณสุขจ.
อุดรธานีได้มาแจ้งประช
าชนเกี่ยวกับมาตรการป้
องกันโควิด-19
ของผู้ชุมนุม
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ภาคผนวก 2
1. บทความวิชาการ จำนวน 2 บทความ คือ 3. บทความวิชาการ มีของ อ.อนุสรณ์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ
และของชัยพงษ์ที่ลงวารสารแล้ว
2. บทความในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 บทความ คือ 1. บทความตามภูมิภาคต่าง ๆ มี 3 ชิ้น ของ
พี่ชัยพงษ์ (กำลังจะลงประชาไท) อสมา (ลง 101) และเสาวนีย์ (The Isaan Record)
3. บทให้สัมภาษณ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 บทความ
4. บทความเผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์ (ขนาดความยาว 2 หน้า A4) อย่างน้อยจำนวน 1 บทความ คือ
2. บทความลงหนังสือพิมพ์ ของ อ.อนุสรณ์ ให้มันจบที่รุ่นเรา
5. ข้อสรุปที่ได้จากการเผยแพร่ผลการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก Clubhouse อย่าง
น้อย 2 ครั้ง
อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยเวลาที่กระชั้น การศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ตามข้อ 5 จึงอยู่ในรูปแบบของ
บทความออนไลน์ในข้อ 1
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The Thai conservatives’ uses of narratives in their defense of a political order.i

Introduction
In a conversation on Thai politics over almost the past two decades, academics in southern Thailand recalled their
engagement during the period. One of them said that he has engaged in social problems in his hometown Phuket since he
was young, i.e. protests against the tantalum smeltery construction project in 1986. However, it is not until Thaksin Shinawatra
became a prime minister in 2001 that he engaged social problems at the national level. This is because he found Thaksin
crooked and greedy. Particularly, he said, “Thaksin joined hands with ex-communists in founding a political party. Excommunists didn’t uphold the monarchy, and they wrote the party’s policy. They bolstered Thaksin so much that he dared
to touch sacred objects in the Emerald Buddha Temple as if he were a king”. (an undisclosed southern academic, interview
23 November 2021) This is the reason why he joined People’s Alliance for Democracy (PAD) in 2005 in ousting Thaksin, which
eventually led to the 19 September 2006 coup.
Likewise, another southern academic said that he not only joined the PAD but also supported the People’s
Democratic Reform Committee (PDRC) in 2013 in ousting Yingluck, Thaksin’s sister, given her administration’s attempt to bring
Thaksin back home by passing the Amnesty Bill. He was therefore pleased with the 22 May 2014 coup as it put an end to
Thaksin’s clique and, in his view, brought peace and order back to Thai society, otherwise, he said, “there will be bloodshed
in the country”. (an undisclosed southern academic, interview 23 November 2021)
However, when asked if they were satisfied with the junta and its successive government, their answers were
negative. One of them said that at the beginning the junta was a problem solver but later it became a problem itself because
it had stayed in power for too long. The other one added that the successive junta-led government was disappointing because
it did not follow through on promised reforms, and was tarred by scandals such as asset fraud not unlike previous
governments it accused, not to mention its inability to alleviate economic hardship.
Meanwhile, they found the youth movements, whose activities began to accelerate in 2020, to be a new threat.
On the one hand, they believed that Thaksin was behind the movement using education system as a tool for infiltration. The
root cause then remained. On the other hand, although they admitted that youths are progressive in some aspects, they
cannot accept the way youths treated the monarchy, and especially their demands for reforms of the monarchy, which they
think if implemented would affect the institution they revere.
The unintended consequences they partly caused and the unprecedented situations notwithstanding, they
remained firm on what they believed and did. Regarding the 2014 coup, one of them said that the coup was not wrong in
itself, and “we apologize [for its consequences], but we don’t regret because we did the right thing at the moment. The junta
is another issue”. (an undisclosed southern academic, interview 23 November 2021) Likewise, they revered King Vajiralongkorn,
the current monarch, regardless of rumors or scandals about him. They argued that King Vajiralongkorn has been continually
discredited since he was a crown prince; the fact that youths were not aware of. They further argued that some rumors about
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him might be true, but such rumors remain acceptable. For example, “His majesty may have many wives, but it is not that
bad, is it?”, one of them said. (an undisclosed southern academic, interview 23 November 2021)
This conversation illustrates how Thai conservatives, which primarily include residents of the southern region, urban
middle class and traditional elites, narrated their political involvement over almost the past two decades, which in essence
is a defense of a political order that privileges individual’s morality and the monarchy’s supremacy over the political system’s
check and balance. It also illustrates how they keep defending such a political order even though it paved a way for
unintended consequences, and particularly even when there is discrepancy between the ideal and reality of such a political
order.
Drawing on anthropological approaches to narratives that attend to narratives’ ability to transform the real into an
object of desire through a moral order that the real lacks, and the narrativization – how events are narrated and the act of
narrating – (see Ramchandani 2016: 43-44)ii, this chapter examines Thai conservatives’ uses of narratives and their
narrativizations in their defenses of such a political order. It examines what narratives the conservatives narrativized, what
plots of these narratives are, what identities these narratives constructed, and how these narratives worked to maintain the
conservatives’ political order. It argues that although these narratives drew on religious concepts, moral principles and familial
values, however, given changing socio-political circumstances as well as the king’s personal conducts, which created
discrepancy between wish and reality, the conservatives’ narratives and narrativizations are increasingly less convincing, and
their political order is thus difficult to sustain especially among the younger generation.
A righteous king under threats of a corrupt and disloyal politician
The 1990s is a paradox in Thai political history. On the one hand, it is a period in which popular democracy
especially “civil society” was vibrant. This started from the military’s return to the barrack after the May 1992 incident,
followed by the growth of social movements especially the political reform movement which culminated in the so-called
1997 “People’s Constitution”. (see Naruemon 2000: 463-511) On the other hand, it is time during which the monarchy’s
hegemony reached its peak. Although King Bhumibol began to be revered during Field Marshal Sarit’s era and got a firm
ground in the 14 October 1973 incident (Thongchai 2019: 286), it is not until he intervened in the May 1992 incident and was
ostensibly celebrated in rituals (Jackson 2010: 37-48) and through royal initiatives (Chanida 2007) in this decade that he
obtained a highly revered status like a sacred figure or “semi-god”. These two contradictory trends converged to create a
political system, which might be called “royal democracy”iii, where the king and “civil society” are celebrated at the expense
of politicians and parliamentary politics.
However, such a political system has faced challenges since the beginning. This is because despite its distrust of
politicians, the 1997 Constitution ironically provided a means through which politicians became more popular and powerful
than ever before. Thaksin Shinawatra is a case in point. A police lieutenant colonel and businessman turned politician, Thaksin
founded Thai Rak Thai (TRT) party in 1998 and competed in the first election held under the 1997 Constitution in 2001. In
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addition to its policy package aimed to win support of the grassroots, one of the reasons why the party won majority seats
and consequently was able to form a coalition government is that the 1997 Constitution was designed to create a stable and
strong government, i.e. two kinds of ballot. The Thaksin administration not only delivered its policy as promised but also
stayed full term for the first time in Thai political history. This led to Thaksin’s popularity and consequently the TRT’s
landslide victory in the 2005 election, enabling it to form Thailand’s first single party government.
However, while gaining popularity among the grassroots especially in the North and the Northeast, Thaksin brought
grave concerns to certain groups of Thai people especially the urban middle class. A member of P-NET (an election watchdog
NGO) said that the TRT’s vote canvas strategy in the 2001 election was to employ populism to gain supports of voters
especially the poor. However, he commented, “it is to use the government’s money for vote canvas, but did not touch the
root causes of problems”. (Nikorn, interview 1 April 2022) Likewise, a former senator and national human rights commissioner
admitted that the populist policy especially the universal health coverage is good for people and made Thaksin popular
among the poor. However, he remarked, “it [populist policy] was necessary in the beginning, but we must take a look at a
policy that better creates infrastructure such as decentralization”. (Nirun, interview 31 March 2022) This is not to mention
many other comments especially those that viewed that the grassroots had fallen prey to the policy and became extravagant
and materially fanatical.iv
On the other hand, these urban middle class viewed Thaksin as a crooked and corrupt politician. An academic said
that Thaksin damaged the country’s good governance, and he cannot accept it. He cited Thaksin’s amendment of the laws
and the satellite concession contract as examples among many others, and observed that “Thaksin thought we were foolish.
He made an excuse on this and that to free himself from guilt. Many people believe him, but I didn’t”. (an undisclosed
academic, interview 20 October 2021). Likewise, an NGO worker said that Thaksin “was excellent and smart, but he was
crooked”. (an undisclosed NGO worker, interview 7 September 2021)
Importantly, they thought that Thaksin encroached the monarchy. An academic turned politician said that Thaksin’s
behaviors regarding the monarchy were improper. He cited one ceremony as an example, saying that “that Thaksin put the
chair in the Emerald Buddha Temple was the encroachment, acting as if he were the absolute”. (Rong, interview 7 April
2022)v
These urban middle class’s concerns and discontents against Thaksin found a place in the People’s Alliance for
Democracy (PAD) which was led by a “media mogul” Sondhi Limthongkul. Beginning with cordial relationship, Sondhi for
some reason later turned against Thaksin. On 9 September 2005, he read his article “A Lost Lamb” in his television program
“Weekly Thailand” on state-own television Channel 9 accusing Thaksin of disrespect of King Bhumibol:
“Dad [King Bhumibol] told us that we should pursue sufficiency economy. But a lost lamb asked what we will have
to eat. Should we better go live in huts, morons? […] The older brother lamb remained lost…and lost…and lost. Wake up, all
children. Open your eyes. Your lives belong to dad, which does not need any rule to support. Prostrate at feet of father of
the land [King Bhumibol]”. (Khamnoon 2006: 59)
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Since it is very much likely that “a lost lamb” was meant to be Thaksin, Sondhi was then sued by Thaksin for
contempt, and his program was later pulled out from the channel’s programs. (Matichon 2008: 83-84)
The prosecution did not stop Sondhi from criticizing Thaksin. Rather, it pushed him to go further. He continued to
hold his program in auditoriums with a new name “Mobile Weekly Thailand”. His program drew thousands of attendees and
had nation-wide viewers on his television channel ASTV that broadcasted the program. He then joined hands with a veteran
politician, academics, NGO workers and unionists in founding the PAD on 9 February 2006. The PAD held gatherings on the
streets, primarily in Chinese descendants’ neighborhoods in Bangkok, but also in major cities in the South. It accused Thaksin
of destroying the nation (corruption, tax evasion), religion (appointing an acting Supreme Patriarch), and the monarchy (Finland
Declaration, making a merit in the sanctuary of the Emerald Buddha Temple). Besides Thaksin’s resignation, it demanded a
royally-appointed prime minister invoking article 7 of the 1997 Constitution.
Thaksin responded by dissolving the parliament on 24 February 2006 and holding an election on 2 April 2006.
(Matichon 2008: 85-86) However, the Democrat Party boycotted the election, and the Constitutional Court on 8 May 2006
nullified the election, which led to a “political deadlock”. Then the military stepped in by staging a coup on 19 September
2006, which was warmly welcomed by Thai people in general. The PAD took this opportunity to halt its protests as part of
its demands was met.
People especially the urban middle class I interviewed agreed with Sondhi’s accusation of Thaksin on corruption
and encroachment, and it is the reason why they joined the PAD. An activist, for example, said he joined the PAD because
Sondhi fought the corruption whereas he himself upholds rightness and transparency. He added that he has faith and
confidence in Sondhi because “he [Sondhi] continually fought corruption, and he fought for those bullied although he didn’t
hold any political position. He also passed on ideas to us with simple, not complex logic to learn”. (an undisclosed activist,
interview 15 October 2021) Likewise, another activist said that he supported the PAD because Sondhi exposed Thaksin’s
corruption, many of which, he said, “I never realized before”. (an undisclosed activist, interview 15 October 2021)
However, besides “facts” especially the “deep” and “inside” ones Sondhi provided, what drew these people to
the PAD is narratives Sondhi and other PAD leaders narrativized, which primarily were narratives of Buddhist righteous king. In
2005, Pramuan Rujanaseri, a former Director-General of the Department of Provincial Administration and deputy Minister of
the Interior in the Thaksin administration, published a book entitled “Royal Prerogative” (Pramuan 2005) to create a “correct”
understanding of the king’s royal prerogative and demonstrate how it is grounded on Buddhist concepts. He submitted that
in Sukhothai period the king was a “Great Father” reigning his children. In Ayutthaya period, the king was a deified king and a
righteous king according to Hindu and Buddhist concepts respectively. In Rattanakosin period the king’s status changed from
a deified king to Anekchonnikornsamosornsommut who was committed to a Buddhist doctrine of Ten Virtues of the King,
Rajasangkahawatthu, and Jakkrawaddiwat. Pramuan maintained that the king has therefore possessed absolute power
continually.
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Pramuan (2005) also maintained that Thai people believe that, according to a Buddhist doctrine, every king has
Prapuppekatapunyata – constantly committing good deeds more excellently than others in previous lives – and when
becoming a king is determined to commit good deeds by healing suffering and nourishing happiness for the people and
fostering Buddhism. This was obviously articulated by King Bhumibol in his coronation speech – “I shall reign by righteousness
for the benefits and happiness of the Siamese people”. Pramuan also added that King Bhumibol always sermonized in various
occasions emphasizing the importance of morale and righteousness. As such, when morale of Thai people degenerated, he
concluded, “all Thais only hope in the king’s power” using the king’s prerogative grounded on his righteousness according
to Buddhist concepts.
Besides the notion of royal prerogative, other Buddhist concepts revolving around the righteous king were invoked.
The significant one is the notion of merit. Hanks (1962) maintained that the notion of merit significantly relates to Thai social
order and politics. Thai people believe that living beings exist according to degrees of capacity for effective action and
freedom from suffering. The more capacity for effective action, the more freedom from suffering. The level living beings exist
depends on merit which can accumulate and decrease. No one is not fixed in a cosmic and social hierarchy – a farmer can
be a minister and a king can be a slave – although the mobility is limited by age, physical factors, sex, ethnicity, and education.
Hanks (1962) added that besides merit, Thai people are aware of another factor that operates in social order, which
is power. However, power does not necessarily relate to morality. This is because what allows a cruel and unjust tyrant to
exist although moral principles state clearly that his reign must cease or should not begin in the first place is power, which
may derive from experiences, special knowledge, or amulets.
However, Tambiah disagreed with Hanks on the separation of power from morality and merit. He argued that
concepts of merit and power generate series tied to reciprocity, hierarchy, and tension. (Tambiah 1976: 484-486) He also
submitted that Field Marshal Sarit’s ideology revived and popularized previous symbols, which were the king and Buddhism.
In addition to promoting the king’s visits to the provinces and abroad, Sarit revived royal ceremonies, including plowing
ceremony, monk name giving, commencement, and Emerald Buddha’s dressing changing, etc. (ibid: 501)
The other notion is Barami (great moral power innate to an extraordinary person who has achieved supremely
virtuous accomplishments in a previous life). Jory (2002) maintained that Vessantara Jataka is one of the most important
texts in pre-modern Thai state that expresses and circulates a political theory based on concepts of Barami and Bodhisattva
king, rendering Vessantara an ancestor of contemporary kings. Siamese kings of late 18 and early 19 centuries were presented
in royal documents as possessing attributes like Bodhisattva, that is, had the same name as Bodhisattva, accumulated ten
Barami, and will enlighten to be a Buddha in the future. In late Ayutthaya period, there was a belief that Buddha is a king
and founded Siamese kingdom. The enthronement of King Rama 1 was linked to an event in which Bodhisattva defeated
evil, and in early Rattanakosin period there was a ceremony that justified kings as Bodhisattva kings or Buddha in the future.
Early Rattanakosin period is a golden age of Thai political culture based on a concept of Barami; kings were elevated to a
status of Bodhisattva who accumulated Barami and was linked to Buddha. Although a religious reform in the reign of King
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Rama 4 rendered concept of Barami outdated in Thai political discourse, the concept still appears in royal anthem and in
the mind of people through Jataka tales.
These Buddhist concepts have been continually invoked when the monarchy faced challenges. In encountering
modernity and western colonialism, the monarchy adapted itself by invoking the notion Anekchonnikornsamosornsommut
in which the king is from people’s consensus. (Nutthapol 2013) After 1947, royalists revived the monarchy’s role in political
society by proposing that the king is Dhammaraja who is above politics and possesses Ten Virtues of the King, resulting in a
peaceful Buddhist society as translated through royal initiatives and duties aimed to take care of Thai people. (Thongchai
2013) There was a new justification of King Bhumibol by invoking the notion Dhammaraja and later
Anekchonnikornsamosornsommut insisting that Thai political system is already democracy. (Connors 2007) Pramaun’s book
is thus the latest move of this trend.vi
Besides Buddhist concepts, a Hindu notion of Devaraja, or deified king, was also invoked. Jackson (2010) maintained
that Field Marshal Sarit’s coup laid the ground for the return of Devaraja discourse; Brahman symbols of royal absolutism
were stronger again along with Buddhism as a basis of the king’s political justification through media in which King Bhumibol
was presented as a deified king, whereas Thak (1979) submitted that the Sarit administration revived Hindu traditions such as
plowing ceremony. Ivarsson and Isager (2010) argued that King Bhumibol enthroned as Dhammaraja, or righteous king, but
later was made Devaraja through Hindu rituals whereas Thongchai (2013) maintained that over the past 50 years royalists
esteemed the king so much that he became a deified king.
Sondhi was quick to put these religious concepts in his narratives. On 26 August 2005, on his television program
“Weekly Thailand”, he said that the king has read Pramuan’s book “Royal Prerogative” with comments – “I have already
read it. I like it very much. Written well. Written correctly” – and asked his men to inform Pramuan about this. Sondhi said
that if reading between the lines, one will find that Thai society does not pay enough attention to royal prerogative. He
would like to talk to a new generation who think that they are excellent in law but they in fact do not understand the status
of the monarch. He said that there are several royal prerogatives stated in the constitution: royal prerogative in time of crisis,
royal prerogative in considering petitions, and royal prerogative in veto. It is also a custom commonly held among relevant
circles that royal prerogative really exists although the younger generation may not understand and the older generation may
forget it.
Sondhi also associated King Bhumibol with a Hindu notion of Devaraja in his speech on the PAD stage:
“The reason why we need to talk about this issue because Thai kings especially this reign have special attributes.
He is high meritorious. If we talk about Prasiamdevathiraj it is his majesty. He was a deva. Actually, there are many facts that
no one knows”.
Sondhi’s as well as other PAD’s leaders’ narratives then are primarily about Thaksin’s posing a threat to Thai politics
and especially to King Bhumibol and how to resolve it. Their plots begin with the way Thaksin governed the country on the
one hand, and his manners towards King Bhumibol on the other. Given that he allegedly committed wrongdoings in both
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aspects, he was then identified in these narratives as a crooked and corrupt politician who is disloyal to and perhaps wanted
to replace King Bhumibol. The plots then go on with the remedy. Rather than politics as usual, i.e. no-confidence vote, and
election, the solution is to return power to King Bhumibol citing the constitution. However, citing the constitution alone does
not suffice to justify the solution. The narrativizations then bring in religious concepts especially the Buddhist ones revolving
around the notion of righteous king, and associate them with King Bhumibol. Narratives end with King Bhumibol exercising his
royal prerogative, founded on his righteousness according to religious concepts in association with his conducts, in appointing
a new prime minister replacing Thaksin, and Thai politics which upholds morality then returns to normal.
Sondhi’s and other PAD leaders’ narratives and especially their narrativizations of religious concepts with regard to
King Bhumibol had deeply moved Thai conservatives. An academic turned politician, for example, said that Pramuan’s book
on royal prerogative is convincing as it drew on Buddhist concepts stated in Buddhist texts in explaining how and why the
king possesses power to reign. He added that “I believe that the king has accumulated Barami in his past lives and in the
present. And I therefore accept his prerogative and agreed with Sondhi when he proposed the return of power to the king.”
(Rong, interview 7 April 2022)
Likewise, a former senator and national human rights commissioner admitted that he was once dominated by
Buddhist concepts so much that he invoked article 7 of the 1997 Constitution in a demand for a royally-appointed king. As
he put it,
“I was the one who invoked article 7 because I thought it was to use custom and tradition. I read many political
science books of Chai-anan, and they made me accept the monarchic regime. He [Chai-anan] made a phone call to me
inviting me to talk about pushing article 7 together. I was a representative of the senators in pushing this. But we were refused
by his majesty, telling us to better use the judiciary, which was the origin of the judicialization”. (Nirun, interview 31 March
2022)
Although these people embraced religious concepts that Sondhi and other PAD leaders invoked, however, some
of them had reservation when it comes to “facts”. An academic turned politician said that he agreed with Sondhi on his
proposal on returning power to the monarchy, but he did not believe in half of what Sondhi said, because, he said “I know
him [Sondhi] well and I know what’s going on”. (Rong, interview 7 April 2022) Moreover, a former senator and national human
rights commissioner said that he hardly felt anything when Sondhi invoked religious concepts, and he believed in half and
didn’t believe in half of what Sondhi said. The reasons why he decided to join the PAD and gave speeches on its stages is
that Thaksin had abused human rights. As he put it,
“I was a senator between 2001-2006 and found that Thaksin was smart but he abused human rights. He failed in
three southern border provinces, on Takbai and Kreuze. Maybe he was not skillful in managing the military at the moment.
But actually, that he had much power he can use politics in leading the military. This was followed by a war on drugs. Drugs
is a social problem, not violence that users were offenders who need to be erased. About 2,000 people came to complain
to us.
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I was invited to speak on the PAD stage. I spoke about the Thaksin’s regime; what problems it had on human rights
according to our investigation as a commissioner in senate. I followed a problem of Krueze in the three southern border
provinces, a war on drugs. I spoke about the government’s policy that abused human rights when on the stage”. (Nirun,
interview 31 March 2022)
In this regard, it is not only religious concepts that were narrativized in the PAD protests, which captured Thai
people in general. But it is also “universal values” like human rights that were narrativized against Thaksin by renowned and
respectful persons, which captured specific groups of Thai people, especially the “intellectual” ones.
This explained why the PAD was able to draw a vast support from several groups of Thai people who were
convinced that Thai politics was in decline by a politician who on the one hand was immoral and on the other hand was
disloyal to the king. The only way to fix it is to return power or “royal prerogative” to the king who according to religious
concepts possess the highest level of morality, and, in their opinion, is more reliable than and can surpass the political
system’s check and balance.
The PAD’s as well as other conservative’s narratives and narrativizations might not be capable of defending their
political order by themselves, as Thaksin was still in power regardless of how hard they tried to bring him down. But given
that the 19 September 2006 coup has ousted Thaksin who was accused of being corrupt and disloyal to the king, and
importantly was dubbed a “royal coup,” the PAD’s and other conservatives’ narratives and narrativizations are therefore
arguably effective in eventually defending their political order, of which the king’s prerogative and politician’s morality are
core components.
A Sacred war between good and evil
The PAD reached its peak in 2008 with the occupations of the Government House and airports demanding the
resignation of Prime Mister Somchai Wongsawat, who it regarded as Thaksin’s proxy. The Constitutional Court stepped in on
2 December 2008, ruling that the People Power Party, the TRT’s heir, dissolved given its executive member’s election fraud.
The PAD took this opportunity to cease its gatherings as one of its demands – ousting Thaksin proxy administration – was
met. However, Sondhi was assassinated on 17 April 2009. Although he narrowly survived, he later faced many charges and
imprisonment. The PAD has never organized any major gatherings since then.
Former PAD supporters and their allies took to the street again in 2013. Opposing the Yingluck administration’s
passing of the Amnesty Bill which allegedly aimed to bring Thaksin back home, Suthep Thaugsuban, former secretary-general
of the Democrat Party, called on people to gather at Bangkok’s Samsen train station on 31 October 2013. His call was
successful as thousands of people, mostly Bangkok residents and those traveling from the southern region, joined. As the
gathering gained momentum, he moved the gathering site to the Democracy Monument on 4 November 2013 demanding
the revocation of the Amnesty Bill.
Yingluck accommodated the demand as she revoked the Amnesty Bill on 7 November 2013 and pledged protesters
to cease, but to no avail. On 29 November 2013 Suthep founded People’s Democratic Reform Committee (PDRC), of which
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he established himself as a secretary-general, and demanded Yingluck’s resignation. Yingluck in response dissolved the
parliament on 9 December 2013 and proposed an election on 2 February 2014. The PDRC did not follow suit, because besides
Yingluck’s resignation, it demanded the establishment of the “People’s Council” to conduct “reform before election”.
Importantly, Suthep established himself as the “sovereign of the state” who is authorized to issue a charter, form a new,
unelected government citing article 3 and article 7 of the constitution for the king’s endorsement, and establish the “People’s
Council” composed of “good and righteous people”.
Then the PDRC on 13 January 2014 launched the “Shut Down Bangkok” operation, primarily including gatherings in
seven strategic areas and “visits” to important government agencies, which in effect paralyzed Bangkok. Importantly, it
obstructed the 2 February 2014 election by closing many polling stations. The Constitutional Court on 21 March 2014 followed
suit by ruling that since the election did not take place across the kingdom, the election then was not in line with article 108
clause 2 of the constitution, and was therefore nullified. This, again, led to a “political deadlock” and a military coup on 22
May 2014. The PDRC ceased its gatherings partly because of the coup’s prohibition and more importantly because
overthrowing Thaksin’s-proxy Phue Thai Party-led government is one of its demands. Suthep later gave an interview that the
PDRC is pleased to cooperate with the junta in conducting the reform.
The PDRC gained supports from various groups of people across Thai society because it raised an issue that many
found unacceptable – passing the Amnesty Bill three times in a row at 3 am. A southern academic said that he joined the
“whistle blowing” (PDRC’s main symbolic act of protest) because “I am not OK with the government’s passing the Amnesty
Bill. I went to Bangkok to oppose the bill”. (an undisclosed southern academic, interview 23 November 2021) Likewise, the
other southern academic said that he went to Bangkok per Suthep’s calling because “I want to oppose the Amnesty Bill”.
(an undisclosed southern academic, interview 23 November 2021) These two local academics also joined PDRC’s activities in
their provinces afterwards.
An academic turned politician shares the same cause in joining the PDRC in Bangkok and holding gatherings in his
hometown. He also thought that Thaksin deserved punishment, and granting Thaksin amnesty might lead to violence. As he
put it,
“Passing a law needs caution, transparency, and cleanliness. So, I disagreed with the government. Don’t smuggle
to pass the law at 2-3 am. by the majority without caring about the opposition. This carried enough weight for me to join the
PDRC. I believed that what Thaksin did was wrong, and punishment was appropriate. If he was granted amnesty, violence
would happen.
I came to observe the whistle blowing in Bangkok 2-3 times. And I took part in holding parallel gatherings at Walailak
University before moving to the front of the provincial hall. I spoke on the stage why I opposed the Amnesty Bill and why
we need a political reform”. (Rong, interview 7 April 2022)
“Reform before election” is the PDRC’s other cry that captured its supporters. A local politician said that he joined
the PDRC because he opposed the Amnesty Bill and agreed with the PDRC’s demand for reform before election. Therefore,
he not only shut down roads in Bangkok and his hometown Phuket, but also shut down the polling stations and a police
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station where ballot boxes were sent to and kept on 2 February 2014. These shutdowns caused him 3-year imprisonment on
parole, a 30,000 baht fine, and the revocation of political rights for 5 years. However, he said, “I don’t regret because I did
the right things”. (an undisclosed local politician, interview 5 September 2021)
In addition to “facts” about the Yingluck administration’s passing of the Amnesty Bill and demands for “reform
before election,” the PDRC, like the PAD, employed narratives in their mobilization. However, rather than the king under
threats of a corrupt and disloyal politician as that of the PAD, the PDRC’s main narratives are a fight between good and bad
people. Suthep always tell PDRC’s supporters that they are good people doing good deeds in ousting a bad woman like
Yingluck and her administration. For example, on 18 January 2014, he said on the stage at the Democracy Monument that
“Be always aware that we are fighting non-humans, hellish beasts that possess atrocious inborn traits. We must not be animals
like them. We are humans. We will use the forces of masses of good people. Pure forces that stand fighting openly with
strength and courage”.
Likewise, “Buddha Isara,” an abbot of a famous Buddhist temple and a second-tier PDRC’s leader, told his audiences
in a gathering at the government complex buildings on 13 January 2014 that their gathering is not an ordinary political
gathering but a sacred war where good people came to eradicate bad people. His speeches were imbued with sermons citing
Buddha’s life history to justify their gatherings that they are morally right.
These narratives’ plot usually begins with the Yingluck administration’s passing of the Amnesty Bill which aims to
bring Thaksin back home, which is unacceptable. Then it goes on that unless people do not come out to oppose, such a
plan will succeed, given that the parliament is under the control of the Yingluck administration. As such, in addition to the
revocation of the Amnesty Bill, Yingluck needs to resign and the government terminated. The plot ends with the
establishment of the “People’s Council” composed of “good people” to conduct “reform before election” to ensure that
elected politicians are “good people” and politics in general are moral.
Given that ordinary people are not entitled with any kind of power as the king does, the PDRC’s core component
of narrativizations is therefore how to justify its political intervention, which is making themselves “good people.” This is
particularly the case for its secretary-general, Suthep, who was aware of his tainted past and begged the PDRC supporters in
his speech at Ratchadamnoen Avenue on 13 December 2013 that
“In the past my images might not be beautiful. It was my karma. But I told you that the day I came to fight, I was
like the one getting ordained, observing precepts. And I will strictly observe the precepts”.
Suthep was remade or re-identified from a politician with a tainted past to “Uncle Kamnan [sub-district head]”
who was reborn amid the struggle of the masses of people and was free from darkness to brightness. He became a meritorious
person who crossed obstacles and poisonous animals. He looked generous and modern in new dressing on magazine covers.
His new identity was completely made.
PDRC supporters also narrativized, or identified, themselves as good people and their participation in the PDRC as
doing good deeds. A local politician, for example, said that he was a “good water” government official because he had fought
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for rightness and benefit of people. He also cited an award he received from the National Anti-corruption Commission as a
confirmation. As he put it,
“I am a ‘good water’ government official. I fight for rightness and benefit of the people. I kept and collected related
documents and sent them to Office of the National Anti-corruption Commission for ‘a government official model, good man
of the land project’. It was a selection of government officials’ deeds from all ministries and organizations across the country.
28 government officials were selected and I was one of them. I received an award from General Phaibul Kumchaya, the
justice minister”. (an undisclosed local politician, interview 5 September 2021)
PDRC’s core component of narrativizations is not only to identify themselves as “good people”, but also to identify
their opponents as “bad people”. These include such identities as immoral, credulous, misled, and ignorant, either “red
buffaloes” or “nation sellers” and “hellish beasts,” that must be eradicated from the country. This is particularly the case
for Yingluck who is the main target of this side of identification. As Suthep once put it on the PDRC stage at Patumwan
Intersection on 7 January 2014:
“If I don’t call you [Yingluck] a hellish beast, I have no idea how to find a word to talk to you…You are a cruel
woman. You are a hellish beast reborn. These words deserve what I scold you…You are not human…You are extremely
wicked”.
Although Suthep’s narrativizations captured most PDRC supporters, however, they were unable to mobilize some
who once joined the PDCR. For example, an academic turned politician who joined the PDRC in its shutdown of
Ratchadamnoen Road said that he knew Suthep well and as such felt indifferent when Suthep claimed that he is a good
people. He thought that Suthep was “an arrow head to generate a trend to change the political system. But I never donated
for him”. (Rong, interview 7 April 2022)
Likewise, a former senator said that he knew Suthep well and distrusted him. Although he opposed the Amnesty
Bill, he could not work with Suthep, because he thought Suthep’s move is a political trick and Suthep knows nothing about
reform. As he put it,
“I know all about Suthep. His party pushed him just to make a victory. They can’t win in the parliament, so they
took to the street. I viewed it as a political trick, using people as a tool plus art of speaking.
Someone asked me how I can work with Suthep. How could I get on the PDRC stage? Suthep talked about reform
despite having no idea what reform is. Frankly, I didn’t trust him”. (Nirun, interview 31 March 2022)
In addition, some supporters detached themselves from the PDRC when it went beyond protests against the
Amnesty Bill. A southern academic, for example, said that he withdrew himself from the PDRC after realizing that “it has gone
too far. It is not just the bill, but it is about power snatching to possess and lease the country. I was not an ignorant PDRC
follower; I am discretionary”. (an undisclosed southern academic, interview 23 November 2021) Likewise, the other southern
academic said that he joined the PDRC because he thought Thaksin and Yingluck caused problems. But later he detached
himself from the PDRC as he realized that “it was a political tactics”. (an undisclosed southern academic, interview 23
November 2021)
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Different stances towards Suthep and other PDRC leaders’ narrativizations notwithstanding, these people were
convinced that politics was in decline by immoral politicians. Although they did not invoke the king’s supreme morality and
called for his intervention using his royal prerogative as seen in the PAD, they narrativized their superior morality in their
narratives and political engagement. It is them as moral or good people who defended a political order from the immoral or
bad ones at this time.
They therefore welcomed the 22 May 2014 coup because it ousted politicians whom they considered bad people.
Besides, they hoped that the junta will bring peace to the country and conduct political reform as they demanded. However,
later they were disappointed with the junta and the junta-led government because the two did not conduct promised reform
and, worse, were tarred by scandals such as asset fraud, which is against their conception of political order that upholds
morality.
Although many of them became disenchanted with the junta and the junta-led government, however, they did
not express their stances openly. Rather, many preferably turned away from politics, raising pets and growing flowers instead.
It is not until the youths staged protests and especially demanded for reform of the monarchy that they employed the other
kind of narratives to defend their conception of a political order.
Experienced, cognizant adults vis-à-vis innocent, indoctrinated children
The 22 May 2014 coup brought one important political actor – students – back to the political arena after their
“disappearance” for decades. This is primarily because previous political groups were disbanded and students were the only
groups capable of staging protests against the coup. Initially, the number of students involved was small. And although later
the number increased due to the junta’s suppression and certain behaviors of members of the royal family, their involvement
remained online. Students began to protest offline after the Constitutional Court on 21 February 2020 dissolved the Future
Forward Party and deprived its executives of their political rights for 10 years, because the party appealed to them as the
party of the younger generation, and the majority of them voted for the party in the 24 March 2019 election. (Anusorn 2021:
1-2)
The Student Union of Thailand (SUT) was the first student groups to stage a protest at Thammasat University,
followed by students of other universities across the country, totaling at least 70 protests before halting in mid-March 2020,
primarily because of the spread of COVID-19. The SUT together with a student group called “Free Youth” resumed a gathering
on 18 July 2020 at the Democracy Monument following the arrest of two youths for their protest against the prime minister.
They demanded an end to threats against critics of the government, the dissolution of parliament, and a new constitution.
(Anusorn 2021: 3-4) Later, the United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD) held a gathering on 10 August 2020 at
Thammasat University’s Rangsit Center demanding reform of the monarchy. Given their pungency, the demands were viewed
as “piecing through the ceiling” that had prevented discussion of the monarchy in Thailand. (Anusorn 2022: 5-6)
Meanwhile, “Free Youth” had evolved into “Free People” and incorporated the UFTD’s demand as “one dream”
along with three demands (the same as those of Free Youth) and two standpoints (no coup and no national government) in
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its gathering on 16 August 2020 at the Democracy Monument. The UFTD, however, was dissatisfied and did not joined “Free
People,” because they thought that their demands were downgraded into just a dream. (Anusorn 2022: 5-6) It then held a
gathering at Sanam Luang on 19 September 2020 to emphasize their demands for reform of the monarchy along with two
other demands (Prayuth’s resignation and a new constitution). (an undisclosed UFTD leader, interview 9 April 2022) Later, the
“People’s Party 2020” which was composed of members of “Free People” and the UFTD explicitly pushed forward these
three demands in its gathering on 14 October 2020. (an undisclosed People’s Party 2020 leader, interview 5 April 2022)
Although “People’s Party 2020” was dissolved according to a “leaderless” strategy, its three demands were pursued
by subsequent groups, most of which gave emphasis on reform of the monarchy. A group called “People”, for example, held
a march to submit letters to King Vajiralongkorn on 8 November 2020 whereas another group, REDEM, held a march on 20
March 2021 demanding that the monarchy operate under the constitution. (Anusorn 2022: 6)
Later these group, including the UFTD, founded the “People’s Party to Abolish Article 112” because, said one of
its founders, “Article 112 has been widely used against the dissidents and the abolition of it is the first step to reform the
monarchy”. (Somyot, cited in Anusorn 2022: 6-7) The group launched a campaign of signature collection for the abolition of
Article 112 in a gathering at Ratchaprasong Intersection on 31 October 2021, where a UFTD leader read a communique and
cut her arm in the figure of “112”. It also opened a website which provides an online form to sign name to take part in a
petition. (Anusorn 2022: 7)
Moreover, in early 2022 other students founded two new allied groups focusing on the monarchy. Making a debut
on 1 February 2022 with a campaign “No Paying Respect to God”, the Draconis Revolution places emphasis on welcoming
royal family members and their motorcades, i.e. on 5 March, 18 March, 6 April, and 15 April 2022. Meanwhile, founded in late
January 2022, Thalu Wang (piercing through the palace) focuses on conducting surveys on monarchy-related issues, including
royal motorcades on 8 February 2022, royal lands and assets on 13 March 2022, and paying tax for the monarchy on 31
March 2022.
The youths’ demands for reform of the monarchy and their daring moves brought grave concerns to veteran PAD
and PDRC supporters. A teacher, for example, strongly disagreed with a demand for the abolition of Article 112, because, he
said, “you have done this far even though there is a law. What would it be if the law was abolished?” (an undisclosed teacher,
interview 18 February 2022) A retired government official who is now a Red Cross member said she once asked youths “if
there was no monarchy, what you kids thought could replace it properly? They can’t answer. They said they don’t know
either. So, it means that the reform has no goal”. (an undisclosed Red Cross member, interview 18 February 2022)
On the other hand, an academic turned politician said students’ demands are idealistic and missed the point. He
admitted that “privileged people” are a problem, but he thought that students should focus on issues close to them first,
not the monarchy that could wait or not to be touched at all. As he put it,
“I think students’ demands are idealistic. For some issues we don’t have to touch for next 10-20 years. Why the
monarchy first? We have many issues about people’s lives we need to tackle. We need to prioritize them. There are some
good issues in the ten demands. But when they proposed them all in the same bunch, they were beaten.
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I believe in reform from the inside. It is not using force from outside to reform.
Privileged people are in daily life, not the institution which is already balanced. If we think of privileged people as
the royal family, it cannot be reformed. I understand when kids think. They did not think of what close to them. They are
not good at strategy. Whenever they propose reform of the monarchy, I will definitely object them”. (Rong, interview 7 April
2022)
His comment is in line with that of a local politician who admitted that students are smart and what they raised is
crucial. However, all collapsed when they commented on the monarchy and demanded that it be reformed. As he put it,
“Students are intellectuals, they have thoughts. Some people speak well. But when they finished speaking, they
put issues they want in, which is out of ideology. Everyone is excellent and articulate. But when they turn to that issue, it’s
ending. Each his and her majesty has good and bad points differently. But some issues are cultural. Understand? For example,
vegetarianism. Someone believes in it strongly. Someone doesn’t believe in it. It depends on culture. Sometimes this kind of
thing cannot be explained. Some issues are not at the time to tackle. Youths, you need to battle one front. If you battle
many fronts, these and those people will get you. Do it slowly, it can go. But if you accelerate it, it cannot go. Look beyond
this issue, focus on big issues. I want younger brothers to fix a political system, a moral system, an economic system, and
education first”. (an undisclosed local politician, interview 5 September 2021)
Previous conservative groups, either the PDRC or the PAD, have not resumed to counter the youth movements.
And they did not create any narratives for mobilization either. These conservatives then were left to create narratives of their
own in dealing with the youth movements especially their demands for reform of the monarchy. In doing so, almost all of
them employed familial narratives whose theme is their superiority over youths. The core component of their narrativizations
is to demonstrate how experienced and cognizant they are and how innocent and uninformed the youths are, which make
the youths vulnerable to deception especially when it comes to the monarchy.
A Red Cross member, for example, commented that “These kids are innocent, easy to be deceived.” (an
undisclosed Red Cross member, interview 18 February 2022) whereas the other one added that “Kids today are far from the
monarchy. The king’s travel methods changed. He did it easy. These are in royal news, but kids do not watch. So, they don’t
know what the monarchy did. Kids know only in social media. They are not open to the world outside. They do not watch
royal news. Their world is too narrow. So, it is easy for them to be deceived”. (an undisclosed Red Cross member, interview
18 February 2022)
Their narrativizations go on to point out who deceived or brainwashed youths, that is, university professors and
politicians who aim to overthrow the monarchy. As one of them put it, “if you take a look at subjects such as morals, civics,
and history, you will see changes. From what I have seen, I think the kids did not think for themselves. They were brainwashed
by their teachers”. (an undisclosed Red Cross member, interview 18 February 2022) The other one specifically named a
university professor turned politician, saying that “university professors are ringleaders. Say, Piyabutr. How did he teach
students? I checked his background. People like this have problems, inferior complex. And he tried to cover his inferior
complex using students”. (an undisclosed Red Cross member, interview 18 February 2022)
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Regarding the politicians, a teacher commented that “Current situations are politics using kids. The first-round
gathering you ousted the Prayuth administration. But when it was not successful, you turned to the monarchy. All data are
distorted. There are few truths. Using kids is the easiest tool. Kids this day are addicted to social media”. (an undisclosed
teacher, interview 18 February 2022)
A local politician specifically named a politician whom he believed deceived the youths. That is, “I was angry at
Thanathorn [leader of the disbanded Future Forward Party] regarding the monarchy. The monarchy is already a good principal
institution; above politics. We place him properly and never criticized him. King Rama 9 was strong, able to control. He can
order even dictators. But Thanathorn created these kids. He was so keen that he can deceive kids”. (an undisclosed local
politician, interview 5 September 2021)
However, given that they employed familial narratives in dealing with the youths, they did not consider the youths
their enemies to be eradicated as they did with Thaksin and his clique as well as the “Red Shirts”. Rather, they regarded the
youths as ignorant and misled children they are worried about especially when it comes to the youths’ futures. It is a sense
of parents or the elderly worried about their children or descendants. As one of them put it, “I wonder what futures of these
kids will be. I am worried. They think shallow. I am also worried about their kids. How could they teach their kids if they are
like this?” (an undisclosed Red Cross member, interview 18 February 2022)
Therefore, they tended to view the way the government employed legal measures against the youths as the way
the elderly punish children as a lesson when children commit wrongdoings. As one of them put it. “Kids were incited and
now they paid the price. Countless kids lost their future. They were put in jail. They will learn what is right, what is wrong
after this”. (an undisclosed teacher, interview 18 February 2022)
Whether these conservatives really care or are worried about the youths or not set aside, their use of familial
narratives in dealing with the youths worked to help them defend their conception of a political order. This is primarily
because their narratives and narrativizations downplay the youths’ thinking and demands. Since the youths did not think for
themselves but were brainwashed, there is no need to take their demands seriously. And since the youths’ demands
especially those on reform of the monarchy have not been taken seriously, their conception of a political order which
privileges the king’s supremacy over political system’s check and balance then remains intact.
Conclusion: Thai conservatives’ narratives in crisis
Thai conservatives have constantly employed narratives in defending their political order against challenges.
Threatened by a politician popular among the grassroots, they invoked religious concepts revolving around the righteous king
in their narratives where the king’s prerogative was justified by his merit and Barami from his past and present lives whereas
such a politician was accused of being crooked and especially disloyal to the king. These narratives and narrativizations
captured the Thai public especially the urban middle class. The “universal values” invoked in accompanying narratives
generated the other appeal. These resulted in a vast support across Thai society and a warmly welcome for a military coup.
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Likewise, triggered by the passing of an amnesty bill allegedly aimed to bring such a politician back home, Thai
conservatives employed narratives of a sacred war where they narrativized themselves as good people getting rid of the bad
one in ousting the allegedly proxy government. These narratives appealed a wide range of supporters who thought they too,
not only leaders, were good people committing good deeds and also participated in these narrativizations. Although some
supporters such as academics were not convinced by leader’s narrativizations, they did not expose the leader’s tainted past
or oppose the use of this kind of narratives. These resulted in support across Thai society and a warmly welcome for a military
coup like the previous one.
However, later these narratives which privilege rulers’ righteousness over the political system’s check and balance
became less convincing. On the one hand, the junta not only failed to follow through on promised political reform, but more
importantly was also tarred by scandals such as asset fraud, rendering them unrighteous not unlike politicians they accused.
On the other hand, personal life of the current monarch has provided much to criticize not unlike those of ordinary people
especially the roguish ones, making it difficult to justify his prerogative via religious concepts. Thai conservatives then were
faced with a question of how to revise their narratives to defend their political order.
For the junta, they primarily resorted to its leader’s personal life when it comes to the question of fraudulency and
corruption. As one of them put it, “Prayut [prime minister] is not a crook, because he is a soldier, and he is straightforward. I
don’t believe in rumors that his relatives and his men were fraudulent. I am in media circles. When the opposition parties
held no-confidence votes, if Prayut crooked, he would not survive, because the opposition parties kept an eye on him. If he
defrauded, he would be killed in the parliament.” (an undisclosed activist, interview 15 October 2021)
For the monarch, they compromised moral principles when it comes to the question of his personal life. Many of
them still revered the monarch regardless of rumors about his scandals, which they thought have been constantly made to
discredit him. As one of them put it, “His majesty may have many wives, but it is not that bad, is it? He has long been
discredited and kids unknowingly absorbed it. I still revere him and remain loyal to the monarchy”. (an undisclosed southern
academic, interview 23 November 2021)
However, it remained unclear whether or not or to what extent these revised narratives and narrativizations are
accepted among Thai conservatives. But it is clear that the Thai public’s stance towards the monarchy has fundamentally
changed. From being the minority, people not standing up when the royal anthem is played in movie theaters have now
become the majority. It was a significant change that the prime minister felt it necessary to urge the National Defence College
students to be bold and dare to be a minority to stand up for the royal anthem. Importantly, the youths conducted surveys
on the opinions of passerby on monarchy-related issues, i.e. Article 112, royal assets, and royal prerogative, at Bangkok’s
business districts and sky train stations, and found that almost all respondents voted in line with their demands. This is
primarily because people found that what really takes place is not the same as what they wish.
Given that the reality does not lend coherence (Ramchandani 2016: 47) or is unable to be incorporated (Massey
cited in Ramchandani 2016: 49) into existing narratives, Thai conservatives then need to find an entirely new narrative or, in
reverse, inevitably adopt a new political order.
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การเมืองดิจิทัล : การเปลี่ยนภูมทิ ัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน1
(Digital Politics Change in Political Landscape of New Generation in Virtual World)
ชัยพงษ์ สำเนียง1
Chaiyapong Samneang
บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการอธิบายการเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองแบบใหม่ในประเทศไทย เนื่องจากปรากฏการณ์ทางการ
เมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในหลายประเทศทั่วโลก เช่น อาหรับสปริงส์ (Arab Spring) การประท้วงในสหรัฐอเมริกา ต่าง
อาศัยเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ในการขับเคลื่อนขบวนการ ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการทางการเมืองแบบใหม่ ขณะที่ในกรณีของ
ประเทศไทยนั้น การเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา (พ.ศ.2562) ภายหลังการครองอำนาจมาอย่างยาวนานของคณะรัฐประหาร ก็
เกิดปรากฏการณ์ที่พรรคอนาคตใหม่ระดมใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งเฟสบุ๊ค ไลน์ และทวิตเตอร์ จนได้รับเลือกตั้ง
จำนวนมาก ส่งผลให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านี้
เกิ ด ท่ ามกลางบริ บทของการเปลี ่ย นแปลงเทคโนโลยี ทางการสื ่อ สารที ่ค รอบคลุมพื ้น ที่ ใ นวงกว้ างจนรั ฐยากจะควบคุม
ขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้กลายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนกลุ่มต่าง ๆ
สังคมออนไลน์เปิดให้มีพื้นที่การแสดงออกทางการเมืองมากขึ้น พลังของสื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นสื่อกลางของการ
เคลื่อนไหวสังคมของคนรุ่นใหม่เชื่อมโยงข้ามเครือข่ายทางสังคมที่หลากหลาย อีกทั้งได้สร้างบทสนทนาเกี่ยวกั บการเมืองได้
สร้างโอกาสขยายเครือข่ายและเอื้อให้ผู้ที่ตื่นตัวทางการเมืองได้เชื่อมต่อกันจนนำไปสู่การชุมนุมประท้วงในพื้นที่จริง การปิดกั้น
พื้นที่การเมืองในโลกความจริงผลักไสให้พลเมืองไทยผู้ตื่นตัวทางการเมืองเลี่ยงไปแสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวในโลก
ออนไลน์มากขึ้น เช่นเดียวกันกับบรรยากาศการเคลื่อนไหวทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ที่ปรากฏว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้
กลายเป็นปริมณฑลสาธารณะ (public sphere) เครือข่ายข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ได้กลายมาเป็นพลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนสังคม แม้จะมีบางคนวิจารณ์ว่าโลกออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แท้จริง ออนไลน์
เป็นเพียง “มายาภาพของระบอบประชาธิปไตย” ก็ตาม แต่พื้นที่ออนไลน์ได้กลายมาเป็นพื้นที่ที่สามของการเคลื่อนไหว ที่
“ปราศจากอำนาจการควบคุมแบบสมบูรณ์ของรัฐ” และเป็นพื้นที่สำคัญของการศึกษาในสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใน
ปัจจุบัน
คำสำคัญ: ภูมิทัศน์การเมือง ขบวนการทางการเมือง สื่อสังคมออนไลน์ ปริมณฑลสาธารณะ การแสดงออกทางการเมือง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ พื้นที่ที่สาม

Abstract
This paper aims to shed light on the change in political landscape in Thailand. The political
phenomena in the past recent years in many parts of the world such as the Arab Spring or even the Occupy
Wall Street in the United States had employed social media in driving a movement deemed as a new
political movement. As for Thailand, the last general election in 2019 that held after five years under the
military rule had witnessed the new phenomenon led by the Future Forward Party. This newcomer had
fully utilized social media including Facebook, Line, and Twitter in order to convey its message to the public
and successfully won several seats. Its emergence as well as its practice has definitely brought an interesting
change into the Thai political landscape. All these social movements happened amidst the transformation
of communication technology covering expansive areas that any governments could hardly control, and at
the same time the social media have become the political tools for various groups.
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The social media allowed individuals to freely express their more political views. Its power became
the medium for the movements of the new generation and also brought people from different backgrounds
to share the same conversation. Moreover, the creation of political conversation provided the opportunity
for expanding and connecting the networks of various groups in society. This would also bring those active
citizens to collaborate and possibly culminate in protesting in the real world. The ban on political expression
in the real world has push those active citizens in Thailand to express their views and to drive their
movement increasingly on online platform. Like the environment of those global movements in the past
decades, the social media have become the public sphere and the online information networks have
transformed into the significant power driving the society. Despite the remarks that the social media were
merely “illusion of democratic regime” – online participation could not be equivalent to the offline one,
the social media have become the third place that remained “absent from absolute censorship power of
the state” for the movement, and also the key study areas for social and human science.
Key Words: Political Expression, Political Landscape, Political Movement, Public Sphere, Social Media, Social
Network, Third Place
1. บทนำ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งในโลกตะวันตกและสังคมไทยที่เกิดขบวนการเคลื่อนไหวผ่าน
การใช้โซเชียลมีเดีย (Social media) เช่น อาหรับสปริงส์ (Arab Spring) การประท้วงในสหรัฐอเมริกา (Dainotti et al.
2011) ต่างอาศัยเครือข่ายโซเชียลมีเดียในการสร้างขั บเคลื่อนขบวนการ ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการทางการเมืองแบบใหม่ ขณะที่
ประเทศไทยการเลือกครั้งที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562) พรรคอนาคตใหม่ได้ใช้การสื่อสารผ่านทั้งเฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ จนได้รับ
เลือกตั้งจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองของแบบใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้างต้น
เกิดท่ามกลางบริบทของสื่อออนไลน์ที่ได้กลายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนกลุ่มต่าง ๆ (Haas and Lesc 2013)
สังคมออนไลน์จะเปิดให้มีพื้นที่การแสดงออกทางการเมืองมากขึ้น พลังของสื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นสื่อกลางของการ
เคลื่อนไหวสังคมของคนรุ่นใหม่ นำมาสู่การรวมกลุ่มคนที่แตกต่างให้มาอยู่ในบทสนทนาร่วมกัน เชื่อมโยงข้ามเครือข่ายทาง
สังคมที่หลากหลาย การสนทนาเกี่ยวกับการเมืองได้สร้างโอกาสขยายเครือข่าย และเอื้อให้ผู้ที่ตื่นตัวทางการเมืองได้เชื่อมต่อ
กับผู้มีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ จนเชื่อมไปสู่การชุมนุมประท้วงในพื้นที่จริง การปิดกั้นพื้นที่การเมืองในโลกความจริงผลักไสให้
พลเมืองไทยผู้ตื่นตัวทางการเมืองเลี่ยงไปแสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์มากขึ้น (อัจฉรา รักยุติธรรม 2562)
เช่นเดียวกันกับบรรยากาศการเคลื่อนไหวทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ที่ปรากฏว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นปริมณฑล
สาธารณะ (public sphere) เครือข่ายข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ได้กลายมาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม (Miller
2562) แม้ว่าจะมีบางคนวิจารณว่าโลกออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แท้จริง ( Gladwell
2010) ออนไลน์เป็นเพียง “มายาภาพของระบอบประชาธิปไตย” (Hindman 2008) ก็ตาม แต่พื้นที่ออนไลน์ได้กลายมาเป็นที่
พื้นที่ที่สามของการเคลื่อนไหว ที่ “ปราศจากอำนาจการควบคุมแบบสมบูรณ์ของรัฐ” (Soja 1996) จนพื้นที่ออนไลน์ได้กลาย
มาเป็นพื้นที่สำคัญของการศึกษาในสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในปัจจุบัน
โลกออนไลน์ได้เปลี่ยนการสื่อสารแบบกลุ่ม (คือพูดครั้งหนึ่ง คนฟังอาจมี 3-4 คน จนไปถึงประเทศและโลก) เป็น
กลไกที่ลดข้อจำกัดการสื่อสารแบบเดิม (เช่น คุยโทรศัพท์กันสองต่อสอง หรืออ่านบทความบนหนังสือพิมพ์ที่เป็นการสื่อสาร
แบบกลุ่มแลกเปลี่ยนสนทนา (group interactive) ที่สร้างศักยภาพใหม่ให้กับเรา Miller เรียกว่า "สภาวะความเป็นสังคมที่
ปรับระดับได้” (scalable sociality) เป็นอีกด้านของการสื่อสารแบบใหม่ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องทางสังคม
และดำรงอยู่ภายใต้บริบทของความสัมพันธ์เชิงอำนาจและวัฒนธรรม การสื่อสารผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ได้เข้ามา
เสริมสร้างความสามารถที่จะยกระดับ หรือเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มี หรือจะมีได้ (จากสองสามคน ไปหาคนเรือนแสนเรือนล้าน)
ผ่านปฏิบัติการของการสื่อสารในชีวิตประจำวันยุคดิจิทัล (Miller 2016)
มานุษยวิทยาดิจิทัล (Digital Anthropology) มุ่งศึกษาผลพวงของพื้นที่สังคมออนไลน์ที่มีหรือก่อเกิดวิถีการดำเนิน
ชีวิต(ใหม่เก่า)ของมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นการศึกษา "การใช้" และ “ไม่ใช้” สังคมออนไลน์ของมนุษย์ในแต่ละสังคม
และวัฒนธรรมจนไปถึงชนชั้น กลุ่มศาสนา ภาษา ชาติพันธุ์ ที่มีวิถีของการดำรงชีพแตกต่างกัน อันเป็นการวิเคราะห์ในเชิง
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เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Comparison) โดย Miller ศึกษาสังคมออนไลน์ผ่านเนื้อหาและความสัม พันธ์
ทางสังคมที่ก่อตัวขึ้นในพื้นที่ออนไลน์ (Miller 2016)
พื้นที่ออนไลน์อาจมีหลากหลายดังที่เราเรียกกันว่าแพลตฟอร์ม (Platform) ทว่า กลไกสำคัญที่อยู่ข้างหลังนั้น คือ
ความสัมพันธ์และเนื้อหา เรื่องราวที่ผู้คนบอกกล่าว สื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในแง่นี้เองที่การศึกษาพื้นที่
ออนไลน์ของนักมานุษยวิทยาดิจิทัล จึงแตกต่างและท้าทายงานศึกษาของนักสื่อศึกษา (Media use Studies) นอกจากจะให้
ความสำคั ญต่อ ศัก ยภาพกระทำการของมนุษ ย์ (Human Agency) โดยให้ ค วามสนใจต่ อ การพิจ ารณาบริ บทของสังคม
วัฒนธรรมที่แวดล้อมชีวิตประจำวั นของบรรดา "ผู้ใช้" เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านั้นด้วย การศึกษาแนวทางนี้จะช่วยสร้าง
"ศักยภาพ" ของการสื่อสารแบบใหม่ให้กับเรา ซึ่งความต่างของการใช้เป็นเรื่องของศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกันใน
เชิงลึก พื้นที่ออนไลน์ยังสร้างศักยภาพใหม่ในการสื่อสารแบบกลุ่ม ไม่ใช่ แบบตัวต่อตัวดั้งเดิมที่คุ้นชินให้กับมนุษย์ ด้วยเหตุที่
เทคโนโลยีได้เปิดพื้นที่ให้ "สร้างสรรค์" ให้แก่ผู้คน (Gladwell 2010; Hindman 2008; Miller 2016)
บทความวิจัยชิ้นนี้อาศัยกรอบการศึกษามานุษยวิทยาดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับโลกดิจิทัลในฐานะความสัมพันธ์ของ
การสื ่ อ สารผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ (Platform) ซึ ่ งการสื ่ อ สารในโลกออนไลน์ ไ ด้ ข ยายปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ข องการสื ่ อ สารและ
ความสัมพันธ์ในฐานะพื้นที่สาธารณะที่แตกต่างจากการสื่อสารทางเดียวอาทิ โทรทัศน์ โทรศัพท์ วิทยุ ที่เป็นการสื่อสารที่ไม่
ก่อให้เกิดการโต้ตอบ (Haas and Lesc 2013; Miller 2016) บทความนี้ต้องการตอบคำถาม ลักษณะของภูมิทัศน์ ท าง
การเมืองใหม่บนโลกออนไลน์ที่ก่อตัวในช่วง พ.ศ. 2560-2562 ผ่านกลุ่มคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่ ที่นำมาสู่ปฏิบัติการทาง
การเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ทวิตเตอร์และปฏิบัติการทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลในพื้นที่
ออนไลน์และการสัมภาษณ์คนหลากหลายช่วงอายุเพื่อสร้างคำอธิบายความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองใหม่ ๆ นี้
2.

โลกสมมติและโลกความจริง หรือคือโลกเดียวกัน

สังคมบนโลกออนไลน์ได้สร้างปรากฏการณ์การเมืองแบบใหม่ ในเงื่อนไขที่สังคมบนโลกออนไลน์ขึ้นอยู่หรือปลุกเร้า
อารมณ์ของผู้คน (Emotion) ที่สัมพันธ์กับการเมือง ณ ขณะนั้น การเมืองก่อนหน้านี้เป็นการเมืองของเสื้อสีระหว่างกลุ่มเสื้อ
แดงและกลุ่มเสื้อเหลืองมาอย่างยาวนาน รวมถึงการเกิดรัฐประหาร 2 ครั้ง และมีการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2562 1 (อภิชาต สถิต
นิรามัย ยุกติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวัครพันธุ์ 2556) นำมาสู่การสร้างกระแสความนิยมของพรรคอนาคตใหม่ อาจกล่าวได้ว่า
ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ได้เชื่อมประสานผู้คนในต่างกาละและเทศะ ในขณะเดียวกันก็จำแนกกลุ่มคนที่เข้าถึงสื่อใน
ช่องทางที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดความเชื่อทางการเมืองของคนบนฐานความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่าง ๆ ในหลาย
สถานภาพ เช่น อายุ ถิ่นที่อยู่ และรายได้ ความแตกต่างดังกล่าว อาจถือว่าเป็นช่องว่างทางวัฒนธรรม มิใช่ช่วงชั้นของอายุ
อย่างเดียว ที่สะท้อนผ่านเนื้อหาที่คนโพสต์ ทำให้ไม่สามารถที่จะอธิบายปรากฎการณ์บนโซเชียลมีเดียในสถานที่หนึ่ง ๆ เป็น
คำอธิบายที่ใช้กับโซเชียลมีเดียได้ทั่วไปในแบบเหมารวม (Miller 2562)
ความเปลี่ยนแปลงโลกออนไลน์ถูกให้ความหมายว่าเป็นโลกสองใบ คือโลกสมมติและโลกความจริง แต่ตอนนี้มี
หลักฐานชัดเจนแล้วว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างโลกสองใบนี้ โลกออนไลน์ก็เป็นจริงพอ ๆ กับโลกออฟไลน์ โซเชียลมีเดีย
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากเสียจนการแยกสองโลกออกจากกัน ในหนังสือของ Miller (2562) “พบหลักฐาน
มากมายที่ชี้ว่า เราควรมองโซเชียลมีเดียในฐานะพื้นที่ที่พวกเราหลายคนใช้เวลาบางส่วนของชีวิตในนั้น เป็น “ชีวิตจริง” ดังนั้น
การศึกษาโซเชียลมีเดียจึงเป็นเรื่องทางสังคมพอ ๆ กับที่เป็นเรื่องของการสื่อสาร โซเชียลมีเดียจึงอยู่ในฐานะสถานที่อีกแห่งที่
ผู้คนเข้าไปใช้ชีวิตเคียงคู่ไปกับชีวิตในที่ทำงานในบ้านและในชุมชน” (Miller 2562) ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเพื่อที่จะมองคน
กลุ่มต่าง ๆ แสดงออกทางการเมืองและตัวตนในโลกออนไลน์ผ่านการศึกษาความคิดและประสบการณ์ ที่เป็นตัวกำหนดทิศทาง
ความคิดและปฏิบัติการในชีวิตในมิติต่าง ๆ ซึ่งโลกทางการเมืองของทั้งสองมิติมิได้แยกออกจากกันเป็นสองด้านอย่างที่เข้าใจ
กัน (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2559) แต่เป็นโลกเดียวกัน (Miller 2562) ซึ่งจะเข้าใจผ่านประเด็นและข้อถกเถียงของกลุ่มคนต่าง
ๆ ที่มีทั้งเห็นปะทะประสานทางความคิดในโลกออนไลน์ สะท้อนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่หล่อมหลอมมา
ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน
จากการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองที่สำคัญ ที่ส่งผลให้พื้นที่ออนไลน์กลายเป็นสนามของปฏิสัมพันธ์
ทางการเมืองภายใต้วัฒนธรรมการใช้สื่อของคนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อแสดงออกทางการเมืองในหลายมิติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ
ยิ่งทวีความสำคัญในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ที่ปรากฎออกมาในการเลือกพรรคอนาคตใหม่ และพรรคพลังประชารัฐ ที่
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แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ออนไลน์ ที่ได้กลายเป็นพลังทางการเมือง แต่ว่าเรากลับเข้ าใจความหมายหมายและ
ความสำคัญของพื้นที่นี้น้อยมาก (ชัยพงษ์ สำเนียง 2563) ยิ่งในเรื่องการเมืองที่จะส่งผลในอนาคตกลับมีงานศึกษาในสังคมไทย
ไม่มากนัก ในที่นี้จะพยายามทำความเข้าใจพลังทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่กลุ่มต่าง ๆ ที่แสดงออกทางการเมืองและตัวตนใน
โลกออนไลน์ด้วยแนวคิดเรื่องการก่อตัว (Emergence) ของคนกลุ่มใหม่นี้ ภายใต้เงื่อนไข (Contingency) ของการเปลี่ยน
โครงสร้างทางสังคมที่ส่งผลให้คนส่วนหนึ่งกลายเป็นผู้ประกอบการทางการเมืองและเศรษฐกิจ ด้วยการพยายามเข้ามาช่วงชิง
พื้นที่ทางการเมืองบนโลกออนไลน์ ในฐานะพื้นที่ของการช่วงชิงความหมาย การต่อสู้และต่อรองประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจตามแนวความคิดของกรัมชี (War of Position) ซึ่งหมายถึงจุดปะทะหรือจุดตัดในการต่อสู้
ระหว่างพลังอำนาจต่าง ๆ เพื่อสร้างความชอบธรรมของตนในประเด็นเหล่านั้น (Gramsci 1985)
นอกจากนี้ โลกออนไลน์ยังเชื่อมโยงกับการบริโภคของคนกลุ่มต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ในลักษณะการสร้างตัวตน เพื่อ
สื่อสารกับผู้คนทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน ที่มีอิสระหลุดพ้นจากพันธการของสังคมออฟไลน์ ในที่นี้จึงพยายามทำความเข้าใจ
ภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ ๆ ผ่านปฏิบัติการในโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับอายุและโลกทัศน์
ที่หลากหลาย ซึ่งงานที่ศึกษาการเมืองดิจิตอล (digital politics) ผ่านการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจ
ว่าอำนาจทางการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้กระทำการทางการเมือง ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาการเมืองเชิง
สถาบัน เพราะการมองการเมืองในทำนองนั้น ส่งผลให้การเมืองขาดมิติที่หลากหลาย นำมาสู่มายาคติและตกอยู่ภายใต้กับดักคู่
ตรงข้ามที่ไม่สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรอบด้าน ส่วนการให้ความสนใจปฏิบัติการของปัจเจกใน
ชีวิตประจำวันที่ปรับเปลี่ยนนิยามความหมาย อารมณ์ความรู้สึกและสำนึกทางการเมือง จะช่วยให้เราเข้าใจปฏิสั มพันธ์เชิง
อำนาจในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้เข้าใจการเมืองอย่างลุ่มลึกขึ้น (ชัยพงษ์ สำเนียง 2562)
การศึกษาในแนวนี้ช่วยให้ไม่มองการเมืองแบบตีขลุม เหมารวม เช่น เมื่อเป็นคนชั้นกลางแล้วย่อมมีสำนึกแบบใหม่ มี
มุมมองต่อชีวิต การเมือง ฯลฯ แบบใหม่ เราจึงต้องตั้งคำถามว่า คนชั้นกลางกลุ่มใด อยู่ภายใต้เงื่อนไขไหน แล้วเปลี่ยนจริง
หรือไม่ บนฐานอะไร เพราะแต่ละกลุ่มภายใต้ "ร่มเงาคนชั้นกลาง/คนกลุ่มใหม่" แต่สามารถแยกย่อยได้มากมาย ไม่เหมือนกัน
ในแต่ละพื้นที่และเวลา การตีขลุมเหมารวมเพื่ออธิบายสำนึกทางการเมือง รสนิยม ความรู้สึกจึงทำให้ความเข้าใจพร่าเลือนและ
อธิบายอะไรไม่ได้ แต่การอธิบายผู้ประกอบการทางการเมืองข้างต้นทำให้เห็นปฏิบัติการของผู้คนที่เข้าไปในสนามการเมืองใน
บทบาทต่าง ๆ ทั้งการเมืองผ่านการเลือกตั้ง และการสร้างความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่าง ๆ อย่างหลากหลายผ่านปฏิบัติการ
ทางเมืองในโลกออนไลน์ของคนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจการเมืองดิจิทัลในสังคมไทยให้มากขึ้น (ชัยพงษ์ สำเนียง 2562)
การเลือกผู้แทนของประชาชนย่อมขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์ในหลายมิติ ที่สามารถให้ประโยชน์เฉพาะหน้า ระยะยาว
อำนาจต่อรองแก่พวกเขาได้มากหรือน้อย ล้วนมีปัจจัยที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และที่สำคัญการสร้างกลุ่ม สามารถสร้าง
อำนาจในการต่อรองให้เพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะการมีกลุ่มหมายถึงมีเครือข่ายที่แปรมาเป็น “ฐานคะแนน” ในอดีตการเลือกตั้ง
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่ง เช่น ระบบอุปถัมภ์ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภาคการผลิต ที่มี “ความเปราะบาง”
และ “ไม่รอบด้าน” เหมือนระบบอุปถัมภ์เดิม แต่ระบบใหม่นี้มี “ความยืดหยุ่น” และทำให้ผู้ใต้อุปถัมภ์มีอำนาจต่อรองมากขึ้น
(อคิน รพีพัฒน์ 2527; อมรา พงศาพิชญ์ 2539)
3. พื้นที่ออนไลน์กับการสร้างวาระทางการเมืองใหม่
การศึกษาการเมืองของสังคมไทยมีความเปลี่ ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การศึกษาการเมืองชาวนาในฐานะของ
การต่อต้าน การเมืองในชีวิตประจำวัน การเมืองของเครือข่ายของขบวนการเคลื่อนไหว และการเมืองของอัตลักษณ์ ในส่วนนี้
ต้องการชี้ให้เห็นพลวัตของการศึกษาการเมืองที่มุ่งเน้นการศึกษาปฏิบัติการของผู้คนในลักษณะต่าง ๆ แต่เน้นการศึกษาใน
ฐานะกายภาพที่มีองคาพยพชัดเจนในพื้นที่กายภาพ ซึ่งแนวทางข้างต้นเป็นรากฐานของการเมืองดิจิตอลที่ไม่ได้นิยามในระนาบ
พื้นผิว ซึ่งรากฐานเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจพลวัตของการศึกษาการเมืองดิจิตอลต่อไป
ขณะเดียวกันสื่อทางสังคมได้กลายเป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ร่วมกันของผู้ตอ้ งการเห็นการเปลี่ยนแปลง พวกเขามา
อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนและขยายขอบเขตการเคลื่อนไหวจากร่างกายมนุษย์ไปสู่ร่างกายที่ไม่ใช่มนุษย์ เป็นสื่อดิจิ ทัลที่ให้ภาพ
เสียง และแบบจำลองเสมือนจริง ทำให้ร่างกายมนุษย์ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์มีสถานะ “เหนือมนุษย์” คือ ให้ภาพ แสง
เสียง จังหวะ ตลอดจนความสมจริงที่เร้าอารมณ์ความรู้สึก ทำให้เกิดอารมณ์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้คนที่หลากหลาย นำไปสู่
การเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ (Hynnä, Lehto and Paasonen 2019) การต่อสู้ทางการเมืองได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ออนไลน์
มากขึ้น อีกทั้งกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวก็เป็นคนกลุ่มใหม่ที่ก่อตัวขึ้นมาในโลกออนไลน์ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือต่าง ๆ
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พื้นที่ออนไลน์ได้กลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีการต่อสู้แย่งชิงและให้ความหมายที่หลากหลาย โดยพื้นที่ออนไลน์ได้เปลี่ยนนิยามและ
การแสดงออกทางการเมืองลงให้เหลือเพียงสิ่งที่เราเห็นได้จากการสังเกตการใช้โซเชียลมีเดียของผู้ให้ข้อมูลการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความสัมพันธ์ทางสังคมในพื้นที่ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลคือปัจจัยหลักที่ส่ง
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมและการกระทำทางการเมืองบนโลกออนไลน์ (Marin 2011) การเมืองกลายเป็นเรื่องที่มองไม่เห็น
และการถกเรื่องการเมืองก็จำกัดในพื้นที่ส่วนตัวและที่สนิทสนมกัน เฉพาะในพื้นที่ที่คนใช้บัญชีปลอมหรือนามแฝงเท่านั้นที่เรา
จะพบการแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาได้ อีกทั้ง โลกออนไลน์ได้สร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
การที่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจอภิปรายเรื่องการเมือง โลกโซเชียลมีเดียมักเป็นหนทางที่คนปฏิสัมพันธ์และปฏิสังสรรค์กันในกลุ่ม
เล็ก ๆ โซเชียลมีเดียได้กลายมาเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางการเมืองในอีกพื้นที่หนึ่ง (Miller 2562) จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลง
ของการศึกษากลุ่มคนทางการเมือง และพื้นที่ทางการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องภายใต้บริบทของสังคมใน
ขณะนั้น จากสังคมชาวนาสู่สังคมผู้ประกอบการ และการไร้ตัวตนในโลกออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นภูมิทัศน์การเมืองที่เปลี่ยนไป
การเมืองไม่ใช่แค่เรื่องในสภาหรือเรื่องของผู้นำประเทศเท่านั้น ยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีรวมทั้งสื่อออนไลน์ นักการเมือง
หรือผู้นำมวลชนต่างก็ต้องหาช่องทางการสื่อสารที่ไว้วางใจได้ เพื่อสื่อสาร ทำความเข้าใจทุกเรื่องกับประชาชนและมวลชนของ
ตน ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ ถือเป็นอันดับหนึ่งที่นิยมใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร ผู้ใช้งานทวิตเตอร์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ทวิตเตอร์เป็นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่คนไทยนิยมใช้ ในการ
ติดตามเรื่องราวข่าวสารและบทสนทนาสาธารณะ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนออนไลน์ด้วย โดยบทความเรื่อง
“Twitter ทำไมถึงยังสามารถครองใจผู้ใช้งานทั่วโลก” (18 มีนาคม 2019 อ้างอิง : positioning) ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์
bangkokbanksme.com บอกวิธีการใช้งานทวิตเตอร์ของชาวไทยไว้ด้วยการพิมพ์แฮชแท็ก (#) ยอดนิยมที่ติดเทรนด์แล้วกด
ติดตาม ซึ่งตอนนี้ในโลกของสังคมออนไลน์ นี่เป็นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่คนไทยนิยมใช้ในการติดตามเรื่องราวข่าวสารและบท
สนทนาสาธารณะ ดังนั้น ตอนนี้ ทวิตเตอร์จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นจุดเริ่มต้นบทสนทนาและกระแสสังคมบนสื่อออนไลน์ใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับละคร วงการบันเทิง ดารา หรือเหตุบ้านการเมือง โดยเฉพาะที่ต้องเรียกว่าเป็น
ปรากฏการณ์ได้เช่นกัน เมื่อทุก Hashtag บนเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทย ที่ไม่ใช่แค่ Top 5 แต่ทะลุไปถึง Top 12 ต่าง
เป็นเรื่องราวเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเป็นกระแสที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ขณะที่ Tag เกี่ยวกับการเมืองที่เป็นกระแสแรง ๆ ในขณะนั้น แต่ก็จะเป็นกระแสอยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น จะ
ไม่ค่อยติดเทรนด์แบบข้ามวัน หรือติดพร้อมกันครั้งละหลายๆ Tag เหมือนกับในกรณีนี้โดย #ทรงพระสเลนเดอร์ กลายเป็น
กระแสมาแรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของไทยข้ามคืน หลังจากที่ทูลกระหม่อมหญิงฯ ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์คนเข้ามาให้กำลังใจ
ว่าให้อวยพรว่า “ทรงพระสเลนเดอร์” เกิดภายใต้บริบทของพรรคไทยรักษาชาติที่เสนอทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายต่าง ๆ และในดึกของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีพระราช
โองการไม่ให้ทูลกระหม่อมฯ เล่นการเมือง 1 และผู้คนเข้าไปให้กำลังใจในอินสตาแกรม (Instagram) ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่
ทูลกระหม่อมใช้แสดงวิถีชีวิตทีผ่ ู้คนให้ความหมายว่าท่าน “ใกล้ชิดประชาชนและล้ำสมัย”
นอกจากนั้น ยังตามมาด้วยหลากหลาย Hashtag ทั้งเรื่องของการเลือกตั้ง และตัวพรรคอย่างไทยรักษาชาติก็ติดเท
รนด์แบบข้ามคืนด้วยเช่นกัน ที่สำคัญไม่ได้มีเฉพาะ Hashtag ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการเมืองโดยตรงเท่านั้น แต่ยังมีการ
เชื่อมโยงเรื่องราวไปกับตัวละครของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ต่าง ๆ เช่น #แม่มาแล้วธานอส #Captain Marvel, #End Game
หรือแม้แต่ซี่รีส์ดังอย่าง #Game of Thrones ทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่อาจจะมองว่าน่าเบื่อหรือ
ไม่ให้ความสนใจมากนัก กลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากวงกว้างเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ (Brand Buffet 2562)
แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มอนุรักษ์นิยมและผู้สูงอายุที่หวั่นเกรงกระแสของคนรุ่นใหม่ ก็ได้มีการแชร์ข้อความในพระราช
โองการผ่านไลน์ และเฟสบุ๊คกลุ่มต่าง ๆ เพื่อตอกย้ำคุณค่าและถ้อยคำของพระราชโองการฉบับนั้น ซึ่งเป็นจุดพลิกผันให้กลุ่ม
อนุรักษ์นิยมที่ยังลังเลใจว่าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเสรีรวมไทยหันมาเลือกพรรคพลังประชารัฐที่นำโดยพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างถล่มทลาย ทำให้พรรคพลังประชารัฐสามารถชนะเลือกตั้งทั้งในเขตภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ
ที่ถือว่าเป็น “เขตวัฒนธรรมไทย” และเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มอนรักษ์นิยม อีกทั้งส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นพรรค
ของกลุ่มอนุรักษ์นิยมพ่ายแพ้อย่างราบคาบ แม้แต่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เป็นพื้นที่ฐานเสียงสำคัญพรรคประชาธิปัตย์กลับไม่ได้รับ
เลือกตั้งแม้แต่ที่นั่งเดียว1
ส่วนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ ที่ทางพรรคได้เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นเคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ
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พรรค แฮชแทค #ยุบให้ตายก็ไม่เลือกลุง ติดเทรนด์อันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์ ซึ่งชาวเน็ตเลือกใช้แฮชแทคนี้เพื่อแสดงความไม่
พอใจต่อการกระทำที่พวกเขาเห็นว่าเป็นความพยายามกำจัดคู่แข่งทางการเมือง นอกจากนี้ชาวเน็ตยังโพสข้อความส่งเสริมให้
แต่ละคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อพล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าตนมีลูก 68 ล้านคน ชาวเน็ตก็ต่อต้านผ่าน
แฮชแทค #ใครลูกมึง นอกจากนี้ระบบแฮชแทคยังเป็นระบบจัดระเบียบข้อมูลที่มวลชนเป็นผู้จัดการ แฮชแทค #เลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรติดเทรนด์ตลอดทั้งสัปดาห์ในขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศแบ่งปันเรื่องราวอุปสรรคที่พวกเขาต้องพบ
เจอในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่กรณีบัตรเลือกตั้งหาย บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วถูกไปรษณีย์ตีกลับ หรือการต้อง
ยืนรอกว่าหลายชั่วโมงที่หน่วยเลือกตั้ง และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ชาวเน็ตก็ใช้แฮชแทค #เลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อเตือนกันและ
กันถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดได้ในการไปเลือกตั้งและข้อควรระวังต่าง ๆ ตั้งแต่การบอกให้ เตรียมตัวรอคิวนาน ไปจนถึงให้
ตรวจสอบว่าตนได้รับบัตรเลือกตั้งถูกเขตหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำในการทำให้การไปเลือกตั้งสะดวกสบายขึ้น เช่นการ
แนะนำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลในแอพลิเคชั่น Smart Vote ก่อนไปถึงคูหา และให้กำลังใจผู้ใช้รายอื่น ๆ ที่ต้องพบกับการต่อแถว
รอเข้าคูหาเป็นเวลานานว่าให้ “นึกถึงหน้าลุงแล้วรอต่อไป” คนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์มาตลอดยังเป็นกลุ่มคนที่
สามารถจัดการกับข่าวปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อมีการลือว่าพรรคอนาคตใหม่จะยกเลิกบำนาญ
ข้าราชการ ชาวทวิตเตอร์ก็สามารถแก้ข่าวนี้ได้อย่างรวดเร็วและยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านฟังก์ชั่น retweet อีกด้วย
ดังนั้นเมื่อมีข้อมูลถูกใส่ลงไปในโลกออนไลน์ก็แทบจะมั่นใจได้เลยว่าจะมีใครบางคนตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นจริงหรือไม่ (อันนา
หล่อวัฒนตระกูล 2562)
นอกจากนี้ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ในโลกออนไลน์ เกิดแฮชเเท็กบัตรเกิดใหม่ในหีบ ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์
ไทย หลังสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 100% อย่างไม่เป็นทางการ แฮชเเท็ก
บัตรเกิดใหม่ในหีบ ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทย หลังคณะกรรมการเลือกตั้ง แถลงผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.
100% อย่างไม่เป็นทางการ (WorkPoint news 2562) ซึ่งปฏิกิริยาที่สะท้อนผ่านทวิตเตอร์แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อผล
การเลือกตั้ง รวมถึงการตั้งคำถามต่อความไม่โปรงใส่ของคณะกรรมการเลือกตั้งอีกด้วย จะเห็นว่าพื้นที่ออนไลน์ กรณีของทวิต
เตอร์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ สื่อสารเป็นวลีสั้น ๆ ได้เข้ามาเป็นพื้นที่สำคัญในการสื่อสารของคนรุ่นใหม่ ที่สื่ออารมณ์
ความรู้สึกคับข้องใจ ความกดดันทางการเมือง แม้จะยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะนำมาสู่การปฏิบัติการทางการเมืองแบบอื่น
ๆ ในเวลาต่อมาได้มีการประท้วงในท้องถนนจำนวนมากกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ (กนกรัตน์ เลิศชูสกุล 2564) แต่ทำ
ให้เปิดโลกทางการเมืองที่เหนือการควบคุมของรัฐ เช่นการวิพากษ์ประเด็นที่อ่อนไหวต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าพื้นทวิตเตอร์ได้
กลายเป็นพื้นที่ปลดปล่อยของชาวทวิภพที่รัฐยากจะจัดการ
4. ภูมิทัศน์การเมืองใหม่ของคนต่างรุ่นในพื้นที่ออนไลน์
ภูมิทัศน์การเมืองแบบใหม่เกิดภายเงื่อนไขที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ โดยเว็บไซต์
elect.in.th รายงานว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2554 คิดเป็น 1.96% ของจำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งหมด แต่ในปี 2562 จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกกลับเพิ่มขึ้นเป็น 13.74% ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
(อันนา หล่อวัฒนตระกูล 2562) คิดเป็นจำนวนคนรุ่นใหม่ 7.3 ล้านคน (ประชาชาติธุรกิจ มปป.) หากวิเคราะห์โดยยึดจำนวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศอย่างเป็นทางการปี 2560 เป็นฐานแล้วหารด้วยจำนวน ส.ส. ทั้งหมด 500 คน เราจะได้คะแนนอยู่ที่
ประมาณ 101,793 เสียง ต่อ ส.ส. 1 คน เมื่อนำสัดส่วนคะแนนนี้ไปหารกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนรุ่นใหม่แล้ว จะได้จำนวน
ส.ส. ถึง 64 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎร ในแง่นี้จึงเห็นได้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นฐาน
เสียงสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่พรรคการเมืองต่าง ๆ พยายามจะช่วงชิงคะแนนให้ได้ พรรคการเมืองต่าง ๆ เริ่มแข่งขันกัน
ออกมาชูจุดขาย และนำเสนอภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อดึงคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนรุ่นใหม่มากขึ้นนั่นเอง
(ปุรวิชญ์ วัฒนสุข มมป.) ซึ่งคนกลุ่มนี้หลายเป็นฐานเสียงที่สำคัญของพรรคอนาคตใหม่ที่เสนอวาระใหม่ ๆ ที่เข้าถึงความ
ต้องการของกลุ่มนี้ เช่น การเลิกเกณฑ์ทหาร ปลดล็อกผลพวงของ คสช. สร้างสวัสดิการที่เท่าเทียม เป็นต้น อีกทั้งพรรคอนาคต
ใหม่มุ่งหาเสียงผ่านออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนยุบพรรคมีคนกดถูกใจในเพจพรรค 1,018,114 บัญชี (Account) กด
ติดตามพรรค 1,240,718 บัญชี (พรรคอนาคตใหม่ มมป.) รวมทั้งมีเพจสาขาพรรคตามภูมิภาคต่าง ๆ อีกจำนวนมาก ซึ่ง
ยุทธศาสตร์สู้บน “อากาศ” ที่พรรคอนาคตใหม่ใช้เพื่อแย่งชิงฐานคะแนนของคนรุ่นใหม่1 ขณะที่พรรคพลังประชารัฐที่มีแนวคิด
อนุรักษณ์นิยมในเฟซบุ๊กพรรคถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มีคนกดถูกใจพรรคจำนวน 179,189 บัญชี กดติดตามพรรค
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192,325 บัญชี (พรรคพลังประชารัฐ มมป.) จะเห็นได้ว่าพรรคพลังประชารัฐเน้นการหาเสียงผ่านเครือข่ายหัวคะแนน และใช้
กลยุทธการเมืองแบบเก่าจึงให้ความสำคัญกับพื้นที่ออนไลน์น้อยกว่าพรรคอนาคตใหม่
นอกจากนี้ การเติบโตขึ้นของสื่อออนไลน์ใหม่ ๆ ที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทำให้ “การเมืองในแบบพื้นผิว” ลด
ความสำคัญลง หรือสามารถสื่อสารได้เฉพาะบางกลุ่ม เช่น บัญชีผู้ในทวิตเตอร์ในไทยอย่างรวดเร็ ว จาก 2.7 ล้านบัญชี ในปี
2557 เป็น 4.1 ล้านบัญชี ในปี 2562 (บีบีซีไทย 2562ก) รวมทั้งจำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊คที่เพิ่มขึ้นโดยใน พ.ศ. 2558 มีบัญชีผู้ใช้
จำนวน 35 ล้านบัญชี (ไอที 24 ชั่วโมง 2558) แต่ในปี 2562 มีบัญชีผู้ใช้จำนวน 52 ล้านบัญชี1 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเกือบ 2 เท่าในช่วง
5 ปี ซึ่งเทคโนโลยีข้างต้นนำมาสู่การปรับเปลี่ยนผลการเลือกตั้งในระดับหนึ่ง ที่ได้กลายเป็นพื้นที่แย่งชิงของของกลุ่มการเมือง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ที่ได้ปรับการหาเสียงในระดับพื้นผิวที่ต้องอาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปสู่การต่อสู่
ในพื้นที่ออนไลน์ที่อาศัยความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม และสามารถได้รับเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก อาจถือว่าภูมิทัศน์
การเมืองแบบเดิม ๆ ไม่สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้ง (2562) นี้ได้อย่างรอบด้านอีกต่อไป (ดูเพิ่มใน,
McCargo 2020)
ความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองในทศวรรษ 2560 ไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในเชิง
อายุ แต่ภูมิทัศน์ที่สำคัญคือ อุดมการณ์ที่เข้ามาเป็นตัวเชื่อร้อยคนกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาเคลื่อนไหว เช่นการกำเนิดพรรคอนาคต
ใหม่ได้กลายเป็นพื้นที่ของคนที่ต้ องการความเปลี่ยนแปลง ทั้งอายุมากและอายุน้อย รวมทั้งเข้ามาแทนที่พรรคเพื่อไทยที่เน้น
การต่อสู้ในเชิงนโยบาย แต่ไม่ได้มีอุดมการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จากการสัมภาษณ์ของสื่อและการลงพื้นที่ของผู้เขียน
ขอยกตัวอย่างคนต่างรุ่นหลากอายุที่เข้ามาสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ดังนี้
ชลธร1 อายุ 23 ปี เธอเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นที่มาร่วมกิจกรรมครบรอบ 1 ปีพรรคอนาคตใหม่ เล่าว่า เธอสนับสนุนธนา
ธร เนื่องจากว่าในเวลานี้มันมีแค่คนนี้แล้วที่เหมาะสม และเป็นทางออกที่ดีที่สุด การทำงานนอกสภาคงเป็นสิ่งที่คิดว่าเขาเลือก
แล้วอาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาต้องเลือกอย่างนั้น และก็เคารพการตัดสินใจ เพราะพรรคเขาก็พูดถึงว่าการลงถนนก็
ไม่ใช่ทางออกที่ดีสุด มันอาจจะเกิดการสูญเสียอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เธอมองว่าการหนทางที่สุดโต่งมันไม่เกิดประโยชน์ ซึ่ง
ต้องยอมรับว่าในช่วงที่เขาชุมนุมกัน ที่มีสีเสื้อ เสื้อแดง เสื้อเหลือง “ตอนนั้นที่รู้ว่าลุงตู่ (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า
คณะรัฐประหาร คสช.) เข้ามาคือดีใจมากรู้สึกว่ามันสงบ แล้วเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันมีการประทะกัน ไม่รู้ว่าตัวเองจะโดน
ลูกหลงเมื่อไหร่ แต่พออยู่มาเรื่อย ๆ ก็โกงกันแบบไม่อาย” ในส่วนของการประท้วงในท้องถนน เธอมองว่าไม่คุ้มและไม่ควรทำ
ซึ่งอาจจะเกิดการสูญเสียมากขึ้น อาจจะไม่ใช้แก๊สน้ำตาเหมือนแต่ก่อน ไม่ก็อาจจะเป็นกระสุนจริงอย่างที่เคยมีมาก็ได้
จากมุมมองของชลธรเธอเห็นว่าการเมืองควรจะอยู่ในระบบไม่ต้องลงสู่ท้องถนน การต่อสู้แบบสุดโต่งไม่ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งจะเห็นได้ว่าก่อนหน้าที่เธอจะหันมาให้การสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ เธอเคยสนับสนุนการ
รัฐประหารมาก่อน กล่าวได้ว่า หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ต่อเนื่องถึงการบริงานมาอย่างยาวนานของ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้ทำให้คนเปลี่ยนใจและเปลี่ยนข้างทางการเมืองจำนวนมาก หรืออาจเรียกว่าปรากฏการณ์ “ตาสว่าง”
ส่วนธีระมีอาชีพเป็นนักประชาสัมพั นธ์ เขารู้จักพรรคอนาคตใหม่และตัดสินใจเลือก เนื่องจากเป็นพรรคที ่ มี
อุดมการณ์ชัดเจน และอุดมการณ์นี้ก็มีเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เป็นพรรคที่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ดู จากสมาชิก
พรรค หรือ ส.ส. ที่เขารับสมัครรับเลือกตั้งก็เป็นคนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายอาชีพ หลากหลายเพศ และใน
อนาคตยังคาดหวังว่าในอนาคตประเทศไทยจะดีขึ้น แต่คงไม่ใช่เร็ว ๆ นี้ เนื่องจากว่าเราได้นายกฯ คนเก่า ซึ่งเราเห็นผลงานเค้า
มาแล้ว 5 ปี ที่ผ่านมาดูจากที่การให้แนวคิดวิธีการทำมันเอื้อแก่ประโยชน์นายทุนมากกว่าคนในประเทศ หรือกรณีของลุงหนุ่ม
ชาวปทุมธานีที่มีอายุกว่า 67 ปี ก็มองในเชิงอุดมการณ์เช่นกันว้าพรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ที่ผู้นำต้องมา
จากการเลือกตั้งและความยินยอมจากประชาชน ซึ่งมีความเหมาะสมตามประชาธิปไตยและเป็นไปตามวาระ เขามองว่าธนาธร
เป็นคนเดียวที่เสนอตัวเองเข้ามาเป็นทางออกโดยที่ไม่ต้องให้ผู้คนต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อ พรรคอนาคตใหม่จึงเป็นตัวแทนของ
การต่อสู้ในระบบสภาที่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่สูญเสียน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการออกมาเคลื่อนไหวตามท้องถนนนั้น เขามองว่าเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 2550 เห็นถึงความ
เสี่ยงในการที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ หลายคนตาย หลายคนพิการ ไม่คุ้มค่าเอาชีวิตไปเสี่ยง เล่นการเมืองใน
สภาดีกว่าสูญเสียน้อยกว่า อีกทั้ง เขาเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่มีความรู้เยอะและหลากหลายกว่าคนรุ่นเขา เนื่องจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีที่ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย และนำมาคิดต่อยอดเองได้ ว่าควรจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไร แต่
ระบบการศึกษาการเป็นตัวสำคัญที่จะกำหนดวิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่เช่นกัน1
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ในกรณีของมนตรี ชายวัย 77 ปี1 ที่ปรึกษาบริษัทด้านพลังงาน ที่เคยให้การสนับสนุนพรรคแนวสังคมนิยมอย่างพรรค
พลังใหม่ในช่วงปี 2518-2519 เขาเล่าว่า ตอนแรกไม่รู้จักปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาพรรคอนาคตใหม่ และธนาธร เขาเห็นว่า
ทำไมอายุ 40 กว่า ๆ เก่งกว่าเราหลายเรื่อง ทั้งที่เราก็จัดว่าเก่งแล้ว เช่นเขาพูดเรื่อง BOI สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เราให้ต่างชาติ ทำ
ให้เราสูญเสีย 2 แสนล้านบาทต่อปี เขาพูดเรื่องความไม่เป็นธรรมของกฎหมายโดยเฉพาะพวกองค์กรอิสระกลายเป็น ว่า
รัฐธรรมนูญที่ออกแบบให้มีองค์กรอิสระนึกว่าจะ Balance แต่กลับดูดเลือดยิ่งกว่ายุง อีกประเด็นที่สำคัญคือราชการไทยใหญ่
เทอะทะมากภาษีที่เราเก็บได้เกือบ 3 ล้านล้านต้องเอามาใช้จ่ายเรื่องนี้ 40 ปี นอกจากนี้การครอบงำของทหารก็เป็นอันตราย
นอกจากนี้ มนตรียังมองว่าแนวคิดพรรคตอนแรกตั้งดูเป็นตัวอันตรายแต่แท้จริงแล้วก้าวหน้า ต้องการเห็นความเสมอ
ภาคของผู้คน จึงมีการแต่งเรื่องป้ายสีว่าเป็นคอมมิวนิสต์ สุดท้ายพรรคโดนยุบโดนทำลาย แนวคิดของพรรคที่ก้าวหน้าเป็น
อันตรายต่อกลุ่มทุนบางกลุ่ม อำมาตย์บางคน จึงมีการสร้างนิยายทำลายล้าง เขากล่าวว่าที่ชอบพรรคนี้ นอกจากเรื่อง
อุดมการณ์แล้วก็เพราะถูกรังแก
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเกน ล่ามภาษาญี่ปุ่นวัย 36 ปีที่สนใจการเมืองตั้งแต่สมัยเรียนศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์
แลกเปลี่ยนทางการเมืองกับเพื่อนมาตลอด เขาเห็นว่าเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคเดียวที่กล้าสู้เพื่อประชาชน ประชุม
สภาเห็นชัดเจน มีพรรคเดียวที่กล้าสวน พ.ร.ก.โยกย้ายกำลังพล โดยเมื่อก่อนเขาเคยอ่านหนังสือ “รู้ทันทักษิณ” สมัยที่สนธิ
ลิ้มทองกุล ทำกิจกรรมใหม่ ๆ แต่ด้วยข้อจำกัดของข้อมูลตอนนั้นมีไม่มาก อินเทอร์เน็ตไม่กว้างเหมือนทุกวันนี้ ทำให้รับรู้ข้อมูล
ด้านเดียวแล้วก็เชื่อไม่ได้ดูด้านอื่น คนจึงเห็น ว่าทักษิณเป็นนายทุนที่เห็นแก่ตัว กอบโกยแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเอง สนธิ
เคลื่อนไหวจนเกิดรัฐประหาร 2549 ทักษิณต้องออกนอกประเทศ แต่ออกไปแล้วบ้านเมืองแย่กว่าเดิม เขาเริ่มตั้งคำถามตั้งแต่
ตอนนั้น และตั้งมาเรื่อย ๆ ดูจากสถานการณ์การเมืองและเรื่องคดีความซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศในทางที่เลวร้ายลง พรรค
อนาคตใหม่สำหรับเขาจึงเป็นตัวแทนของฝ่ายก้าวหน้า และมีอุดมการณ์ที่เด็ดเดี่ยว นอกจากนี้เกนยังใช้ทวิตเตอร์ในการสื่อสาร
และรับรู้ข้อมูลต่าง เขามองว่าทวิตเตอร์ “มันเร็วกว่าสื่ออื่น ๆ”
ไม่ต่างจากหลาย ๆ คนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เพราะเป็ นตัวแทนของการเมืองในเชิงอุดมการณ์ รุ่งอรุณ อาชีพ
แม่บ้านเป็นคนชั้นกลางระดับกลาง อายุ 75 ปี เธอเคยออกมาเรียกร้องเลือกตั้งก็ออกมาชุมนุม เธอชอบพรรคอนาคตใหม่
เพราะมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นประชาธิปไตย ซึ่งเธอมองว่าคนอาจวิจารณ์ว่าเขาแรง เขาแข็ง เพราะสังคมไทยไม่เคยเจอพรรคแบบ
นี้มาก่อน จริง ๆ แล้วเป็นพรรคประชาธิปไตยทั่วไปที่ทั่วโลกมี ซึ่งเมื่อก่อนเธอเคยเลือกพรรคไทยรักไทย เพื่อไทย เธอเล่าว่า
ผ่านระบอบการเมืองไทยมาเยอะเพิ่งได้เจอพรรคอนาคตใหม่ที่โดนใจ เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์หนักแน่นและให้ประชาชนช่วย
สนับสนุนอุดหนุน อยู่ได้เพราะประชาชนจริง ๆ นอกจากนี้เธอยังเห็นว่าการรัฐประหารทำให้ประเทศไม่ก้าวหน้า
ทั้งธีระ ลุงหนุ่ม มนตรี เกน และรุ่งอรุณต่างเลือกพรรคอนาคตใหม่จากจุดยืนทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์ใน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้ในทางการเมืองมาอย่างยาวนาน อย่างกรณีของมนตรี
เคยสนับสนุนพรรคความคิดฝ่ายซ้ายมาก่อน อีกทั้งตัวของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นตัวแทนเชิง
สัญลักษณ์ของการต่อสู้ในระบบที่มีอุดมการณ์ อย่างไรก็ตามทั้งธีระและลุงหนุ่มเห็นว่าการต่อสู้ทางการเมืองในท้องถนนจะ
นำมาสู่การสูญเสียของมวลชน นอกจากนี้ลุงหนุ่มยังมองว่าคนรุ่นใหม่ทั้งในพรรคและที่เคลือ่ นไหวทางการเมืองต่างมีอุดมการณ์
และความรู้ผ่านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งต่างจากยุคของเขา
นอกจากนี้การติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือการใช้ชีวิตภายใต้ระบบเผด็จการจำลองมาอย่างยาวนานยัง
ส่งผลต่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัว แต่ด้วระบบที่ไม่เอื้อต่อการเขยิบฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม เขาจึง
มองว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นความหวัง (McCargo 2020) เช่นกรณีของ เพชร โปรแกรมเมอร์อายุ 28 ปี เขาชื่นชอบพรรค
อนาคตใหม่เพราะเป็นพรรคเดียวที่กล้าขัดขื นต่อทหาร มีจุดยืนหนักแน่น เขาเพิ่งมาสนใจการเมืองไม่นานนี้ ช่วงก่อน
รัฐประหาร 2557 เหตุที่สนใจก็เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาแม้จะสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ก็สนใจการเมืองมากพลอยให้เขา
สนใจไปด้วย เขาไม่ชอบทหารเพราะเขาเล่นนอกเกม และที่ผ่านมาผมไม่เคยไปร่วมชุมนุมกับฝ่ายไหนเลย แต่ดูสื่อทั้งสองฝั่ง
(เหลือง/แดง)แต่ก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับทั้งคู่ ไม่ว่าจะเป็นการปิดสนามบินหรือการขู่เผาบ้านเผาเมือง เขาไม่เห็นด้วยกับการใช้
ความรุนแรง นอกจากนี้บรรยากาศในที่ทำงานเขาก็คุยกันได้เรื่องการเมือง แม้คนก็ไม่ได้ตื่นตัวกันมากนัก รวมถึงคนรอบตั ว
ส่วนใหญ่ไม่เอารัฐประหาร แต่ไม่ได้เชียร์อนาคตใหม่ทุกคน บางคนบอกว่าอนาคตใหม่ไม่ค่อยพูดเรื่องเศรษฐกิจก็เลยไปเลือก
เศรษฐกิจใหม่ ซึ่งจะเห็นว่าคนในรุ่นของเขามองสถานการณืทางเศรษฐกิจ หรือนโยบายเป็นตัวเลือกที่สำคัญ
นอกจากนี้เขายังติดตามการเมืองก็ติดตามห่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะมีการข่มขู่ คุกคาม มีคนที่อ้างตัวเป็นทหารบุก ถึง
โรงเรียน และทวิตเตอร์ก็มีการล่ากัน ซึ่งเขามองว่าหนทางที่ดีที่สุดคือ “เก็บตังค์ไปต่างประเทศน่าจะดีกว่า”
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ไม่ต่างจากบุ๋ม ที่มีอาชีพรับจ้าง อายุ 48 ปี เธอสนใจการเมืองอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ชอบพรรคไหนเพร าะ
นโยบายไม่ค่อยได้ช่วยคนจน ส่วนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เธอมองว่าที่พรรคมีนโยบายที่เกี่ยวกับประชาชน โดยเฉพาะ
แรงงานเกษตรกรคนยากจน ไม่ต่างปัทมาวรรณ ลูกจ้างในโรงงาน อายุ 59 ปี เธอมองว่าพรรคนี้เป็นพรรคแห่งความหวัง เธอ
รู้สึกว่าเข้าถึงมากกว่าพรรคการเมืองอื่น ๆ ที่ผ่านมา แม้แต่พรรคเพื่อไทยซึ่งรู้สึกมีสว่ นร่วมได้มากกว่า โดยเธอรู้จักพรรคอนาคต
ใหม่และนโยบายผ่านโซเชียลมีเดีย เธอกล่าวว่า “รู้หมดว่าเขาจะทำอะไร”
นอกจากนี้แนวทางนโยบายเพื่อคนชายขอบ หรือคนที่ไม่ถูกนับก็เป็นทิสทางหนึ่งที่ทำให้คนหันมาเลือกพรรคอนาคต
ใหม่ ซึ่วงพรรคที่ที่มีนโยบายทำนองนี้มักถูกมองว่าเป็นพรรคฝ่ายซ้าย ดังที่ ศิริลักษณ์ พนักงานบริษัท อายุ 26 ปี เธอเล่าว่า
ติดตามพรรคมาตั้งแต่แรกผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค เธอชอบเพราะเขาพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่พูด พูดในสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงในสังคมแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามหรือเคยชินทั้งที่ไม่ควรชิน เช่น เรื่องขยะ เรื่องคนทำงานดูแลความสะอาด ซึ่งคนเหล่านี้
เป็นคนไม่ถูกนับในทางการเมือง รวมถึงเธอได้มีโอกาสไปต่างประเทศทั้งเกาหลี ในญี่ปุ่น คนทำงานทำความสะอาดถนนมี
ความสุขกับงานของเขา เป็น professional แต่ของเราคนทำงานได้โอกาสน้อยมาก ๆ อีกทั้ง แม่ของเธอทำงานในกรุงเทพฯ
จึงเห็นว่าคนเหล่านี้ถูกมองข้ามและโดนเอาเปรียบ พรรคอนาคตใหม่พูดเรื่องแรงงานเรื่องการดูแลคนกลุ่มอื่น ๆ เธอจึงคิดว่า
เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้1
ตาราง 1 กลุ่มคนต่างสถานะที่เข้ามาเป็นมวลชนพรรคอนาคตใหม่
ชื่อ

อายุ/ปี

อาชีพ

ภูมิหลัง/บทบาท/ความสนใจทางการเมือง

การติดต่อสื่อสาร

ชลธร

23

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

เธอมองว่าธนาธรเหมาะสม และเป็นทางออกที่ดที ี่สุด เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์
โดยเธอเคยติดตามการเคลื่อนไหวของเสื้อแดง

ธีระ

25

นักประชาสัมพันธ์

เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ชัดเจน และอุดมการณ์นี้ก็มี เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์
เพื่อประชาชนอย่างแท้จ ริง เป็นพรรคที่เห็นคุ ณค่า
ของความเป็นมนุษย์

ลุงหนุ่มปทุม

67

-

ยึดมั่นตามระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำต้องมาจากการ หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
เลือกตั้งและความยินยอมจากประชาชน และธนาธร ต่าง ๆ ลุงมีข้อจำกัดใน
เป็นคนเดียวที่เสนอตัวเองเข้ามาเป็นทางออกโดยที่ไม่ โลกออนไลน์
ต้ อ งให้ ผ ู ้ ค นต้ อ งมาเสี ย เลื อ ดเสี ย เนื ้ อ ออกมา
เคลื่อนไหวตามท้องถนนนั้น เขาออกมาเคลื่อนไหว
ตั ้ ง แต่ ป ี 50 เห็ น ถึ ง ความเสี ่ย งในการที่ ป ระชาชน
ออกมาเคลื่อนไหว

มนตรี

77

ที่ปรึกษาบริษัทด้าน
พลังงาน

40 ปีที่แ ล้ว เป็นสมาชิก พรรคพลังใหม่ และเห็นถึง เฟซบุ๊คและสื่อออนไลน์
ความไม่ เ ป็ น ธรรม รวมถึ ง นโยบายต่ า ง ๆ เรื ่ อ ง
พลังงานของพรรค

เพชร

28

โปรแกรมเมอร์

พรรคเดียวที่กล้าขัดทหาร จุดยืนหนักแน่น เขาเพิ่ง เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์
สนใจการเมืองไม่นานมานี้ช่วงก่อนรัฐประหาร 2557
เล็กน้อย

บุ๋ม

48

รับจ้าง

ชอบก็เพราะนโยบายของเขาที่เกี่ย วกับ ประชาชน สื่อออนไลน์
โดยเฉพาะแรงงานเกษตรกรคนยากจน โดยสนใจ
การเมืองอยู่แล้ว แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ชอบพรรคไหน
เพราะนโยบายไม่ค่อยได้ช่วยคนจน
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ชื่อ

อายุ/ปี

อาชีพ

75

แม่บ้าน เป็นคนชั้นกลาง
ระดับกลาง

รุ่งอรุณ

ภูมิหลัง/บทบาท/ความสนใจทางการเมือง

การติดต่อสื่อสาร

มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นประชาธิปไตยและมีความมั่นคง สื่อออนไลน์
ในเรื่องนี้ เมื่อก่อนเลือกพรรคไทยรักไทย เพื่อไทย
ตอนปี 53 หรือตอนเรียกร้องเลือกตั้งก็ออกมาชุมนุม
ด้วย อาจารย์ปิยบุตรก็รู้จักมาก่อนบ้างเพราะติดตาม
ผลงานวิชาการ เสวนาก็เคยไปฟัง แต่ธนาธรเพิ่งรู้จัก
ตอนตั้งพรรค

ปัทมาวรรณ

59

ลูกจ้างโรงงาน

พรรคนี้เป็นพรรคแห่งความหวัง

เฟซบุ๊คและสื่อออนไลน์

เกน

36

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

พรรคนี้เป็นพรรคเดียวที่กล้าสู้เพื่อประชาชน ประชุม เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์
สภาเห็ น ชั ด เจน มี พ รรคเดี ย วที ่ ก ล้ า สวน พ.ร.ก.
โยกย้ายกำลังพล สนใจการเมืองตั้งแต่สมัยเรียนศิลป
ศาสตร์ธรรมศาสตร์

ศิริลักษณ์

26

พนักงานบริษัท

คิดว่าน่าสนใจ อยากรู้ว่าในงานจะมีอะไรบ้าง ติดตาม เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์
พรรคมาตั้งแต่แรก ชอบเพราะเขาพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่
พูด พูดในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมแต่คนส่วนใหญ่
มองข้า มหรือเคยชินทั้งที่ไม่ควรชิน เช่น เรื่อ งขยะ
เรื่องคนทำงานดูแลความสะอาด

(ที่มา : กลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ของประชาไท 2562ก; ข)
กล่าวได้ว่ากลุ่มคนที่เข้าไปสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่สามารถแยกออกเป็นคน 2 กลุ่มใหญ่ (ดูจากข้อมูลข้างต้นและ
ตาราง 1) คือ กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มคนที่เคยเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นในอุดมการ ณ์ระบบ
ประชาธิปไตย เคยสนับสนุนพรรคไทยรักไทย พลังประชาชน และเพื่อไทยมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่คือ
พรรคทางเลือกในเชิงอุดมการณ์ที่เข้มแข็ง จึงหันมาสนับสนุนพรรคนี้แทน กลุ่มที่สอง คนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมือง และพึ่งจะ
สนใจการเมือง คนกลุ่มนี้เชื่อมั่นว่ าธนาธรและพรรคอนาคตใหม่จะสามารถบริหารประเทศ และมีอุดมการณ์ ทำให้เป็น
ความหวังที่จะพัฒนาประเทศได้ จากความชื่นชอบในหัวหน้าพรรค หรือคนอื่น คนกลุ่มนี้ได้เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวกับพรรคใน
ลักษณะต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ และผ่านแพลตฟอร์มต่ าง ๆ รวมทั้งเป็นฐานคะแนนใน
การเลือกตั้ง ส่งผลให้พรรคได้รับคะแนนจำนวนมาก โดยอาชีพร่วมกันของผู้สนับสนุนเป็นอาชีพอิสระ ที่ไม่ยึดโยงอยู่ในระบบ
ราชการที่ได้ประโยชน์จากการรัฐประหาร เขาเหล่านี้อยู่ในภาคที่มีความเสี่ยงแตกต่างกัน ไม่มีอภิสิทธิ์ในเรื่องต่าง ๆ มากนัก จึง
มีความหวังว่าระบอบประชาธิปไตยจะสร้างทางเลือกและเสรีภาพในชีวิต ดังกรณีที่ปัทมาวรรณบอกว่า “พรรคนี้เป็นพรรคแห่ง
ความหวัง” (McCargo 2020) จะเห็นว่าคนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้มแี ต่คนรุน่ ใหม่ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เท่านั้น แต่มี
คนหลากอายุ หลายชนชั้น แต่มีอุมการณ์คล้าย ๆ กัน พรรคอนาคตใหม่โดยนัยนี้จึงเป็นตัวแทนอุดมการณ์ฝา่ ยก้าวหน้า จนมีคำ
กล่าวว่าเขาคือ “ทายาทของคณะราษฎร” 1 ที่เป็นทั้งทิศทางธงนำของการเปลี่ยนแปลง และข้อกล่าวหาว่าล้มเจ้าอยู่ในที
(อนุสรณ์ อุณโณ 2564)

5. สรุป

220
ลักษณะทางการเมืองในช่วงนั้นการเมืองที่สัม พันธ์กับระบบตัวแทนในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองในทศวรรษ
2470-2520 ซึ่งแม้จะพัฒนาการทางการเมืองที่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ แต่ก็ไม่สามารถ
กำหนดทิศทางการเมืองได้ การเมืองสัมพันธ์กับกลุ่มชนชั้นนำไม่กี่กลุ่มที่หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าเข้ามาในโครงสร้างอำนาจ แต่
ภายหลังทศวรรษ 2520 มีขบวนการภาคประชาชนเข้ามาคานอำนาจรัฐและสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชน และจุดพลิกกลับ
ของดุลอำนาจที่สำคัญ คือ การออกแบบโครงสร้างทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ 2540 ที่เป็น “การเมือง/ประชาธิปไตยที่กินได้”
ก่อให้เกิดนโยบายประชานิยมทำให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวของคนรากหญ้าในชนบทอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตาม
การเมืองใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวในพื้นที่ สัมพันธ์กับโครงสร้างอำนาจและการจัดตั้ง
มวลชนอย่างซับซ้อน
พื้นที่ออนไลน์ได้เปิดพื้นที่ให้คนที่แตกต่างกันในแง่สถานะ ความคิด และวิถีชีวิต เข้ามาเชื่อมต่อกันด้วยความสนใจ
หรือประเด็นร่วมกันในหลายระดับ และสามารถสร้างพื้นที่การเมืองของการเคลือ่ นไหว เชื่อมต่อกันในการเลือกตั้ง ซึ่งจะเห็นว่า
การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 พรรคการเมืองต่าง ๆ ได้ใช้พื้นที่ออนไลน์ในการหาเสียงอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะพรรค
อนาคตใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งจำนวนมาก ซึ่งการต่อสู้ในโลกออนไลน์ได้กลายมาเป็นสมรภูมิสำคัญในการสร้างวาระทางการเมือง
และสถาปนาอำนาจนำของคนกลุ่มต่าง ๆ พื้นที่การเมืองในระดับพื้นผิวแม้ จะมีความสำคัญ เช่น กรณีของการตั้งเวทีปราศรัย
หาเสียงที่เป็นกระบวนการทางการเมืองแบบเก่าก็ลดความสำคัญลงไป แสดงให้เห็นว่าการเมืองในสองระนาบคือ พื้นที่ออนไลน์
ในกรณีของพรรคอนาคตใหม่ และการเมืองพื้นผิวในกรณีของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐ ต่างแย่งชิงพื้นที่กันอย่างมี
นัยสำคัญ ซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงสื่อและอายุ ที่นำไปสู่ทัศนคติทางการเมืองที่แตกต่างกันของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไทย
พื้นที่ออนไลน์มีความสำคัญและเป็นพื้นที่ใหม่ในการสื่อสารของคนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเข้ามาสร้างนิยามและความหมาย
เป็นสมรภูมิของการต่อสู้ใหม่ ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะสามารถผูกขาดวาระที่จะเสนอได้ ซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทาง
การเมืองใหม่ในสังคมไทย ที่คนหน้าใหม่ทางการเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วม ทุกคนสามารถเป็นผู้กระทำการได้อย่างอิสระโดย
สัมพัทธ์ แม้ว่าพื้นที่ออนไลน์ของช่วงวัยต่าง ๆ จะแตกต่างกันโดยคนที่อายุน้อยอาศัยพื้นที่ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊คในการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งพื้นที่ทั้งสองแบบเป็นพื้นที่ของการปะทะประสานไม่มีใครควบคุมประเด็นในการถกเถียงได้ ซึ่งจะเห็นได้จาก
กรณีของเอนก เหล่าธรรมทัศน์ที่เข้ามาสู่พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย ท้ายที่สุดไม่สามารถสร้างอำนาจนำในการเสนอประเด็นได้ กลายเป็น
เพียงคนแก่ในโลกออนไลน์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาอยู่ในสถานะปัญญาชนที่มีพลังในการกำหนดทิศทางของสังคม แตกต่างจากเสรี
พิสุทธิ์ เตเมียเวส ที่สามารถสร้างตัวตนใหม่ในพื้นที่ใหม่และกลายเป็นขวัญใจวัยรุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่การเมืองในโลก
ออนไลน์ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อาศัยที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนแต่ขึ้นอยู่กับประเด็นที่นำเสนอด้วยอย่างมีนัยสำคัญ
อาจกล่าวได้ว่าอายุในโลกออนไลน์ “อายุเป็นเพียงตัวเลข” เพราะการกำหนดทิศทางการเมืองของคนแต่ละกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับทัศนคติ และวิถีชีวิต ที่คนกลุ่มต่าง ๆ ประสบพบเจอ อาทิเช่น คนที่ชื่นชอบพรรคอนาคตใหม่ที่มีทุกเพศทุกวัย และ
ส่วนหนึ่งคือกลุ่มเสื้อแดงเดิม ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองในระดับโครงสร้างที่หันมาเลือกพรรคอนาคตใหม่แทนพรรคเพื่อ
ไทย เพราะเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่มีแนวทางที่ชัดเจนกว่าพรรคเพื่อไทยในเรื่องการปฏิรูปทหาร สถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ
สื่อออนไลน์เป็นเหมือนสื่อและพื้นที่ที่ทำให้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันสามารถเข้ามาปฏิสังสรรค์กันมากขึ้น อีกทั้งเป็น
พื้นที่เปิดที่ทุกคนจะหลุดพ้นไปจากการควบคุมของรัฐและอำนาจในโครงสร้างปกติ
เห็นได้จากกรณีของทวิตเตอร์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ สื่อสารเป็นวลีสั้น ๆ ที่คนรุ่นใหม่ได้สร้างเป็นพื้นที่ในการ
สื่อสารและแสดงปฏิกิริยาต่อการเมืองในสภาวะต่าง ๆ ซึ่งคนที่จะเข้าใจสารนั้น ต้องมีฐานคิดและอารมณ์ร่วมบางอย่างในกรณี
นั้น ๆ ซึ่งนำมาสู่ปฏิบัติการบางอย่างเช่น #โตแล้วเลือกเองได้ ที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกคับข้องทางการเมือง และเป็นส่วนหนึ่งที่
ทำให้พรรคอนาคตใหม่รับเลือกตั้งจำนวนมากเกินกว่าที่คาดหมาย พื้นทวิตเตอร์ได้กลายเป็นพื้นที่ปลดปล่อยของชาวทวิภพที่
รัฐยากจะจัดการการเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยภายใต้เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลาย นำมาสู่การต่อสู้ในเชิ ง
อุดมการณ์ที่ชัดเจน มิได้เป็นการต่อสู้ของคนต่างรุ่นเท่านั้น เพราะจะเห็นในฝ่ายต่าง ๆ มีกลุ่มคนที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการ
ต่อสู้ในโลกเสมือนที่เหนือการควบคุมของรัฐ ไม่มีการผูกขาดการอธิบายโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างที่เป็นมา แม้ว่าเครื่องมือของ
แต่ละฝ่ายจะเหมือนกันแต่ก็เข้าถึงกลุ่มคนต่างกัน ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยจาก 2 ทศวรรษก่อน
หน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ
แต่ทศวรรษ 2560 ได้เกิดการเมืองที่อาศัยโลกออนไลน์ในการเชื่อมต่อสัมพันธ์และสร้างพื้นที่เชื่อมร้อยคนกลุ่มต่าง ๆ
เข้ามาเคลื่อนไหวแบบ “ไร้ตัวตน” (Anonymous) ส่วนหนึ่งได้ขยายพื้นที่เหนือการควบคุมของรัฐและสร้างการเชื่อมต่อผ่าน
สื่อแบบต่าง ๆ ทำให้พื้นที่การเมืองขยายตัวกว้างขวางออกไป ภูมิทัศน์การเมืองในพื้นที่ออนไลน์ได้นำมาสู่การเคลื่อนไหวที่ไร้
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ตัวตนและไม่จำกัดขอบเขต ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวไร้รูป แบบ ปราศจากการจัดตั้ง ซึ่งต่างจากการเมืองในทศวรรษก่อน
หน้านี้
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เชื่อมต่อ ยึดโยง ปรับเปลี่ยน : ขบวนการเคลื่อนไหวในภาคเหนือ1
ชัยพงษ์ สำเนียง1
การชุมนุมของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในภาคเหนือเกิดขึ้นจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคต
ใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองผู้บริหารพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค เพราะยุทธศาสตร์
ของพรรคคือการต่อสู้ในพื้นที่ออนไลน์และดึงคะแนนของคนรุ่นใหม่ในการต่อสู้ในเชิงอุดมการณ์ เพราะภูมิทัศน์การเมืองไทย
ในช่วงหลายปีตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังขายความเป็นคนรุ่นใหม่ นโยบายใหม่ ที่พร้อมจะ
“แตกหัก” กับอนาคตเก่า ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ได้ชูตัวของธนาธรเป็นจุดขายที่สำคัญ อีกทั้งเกิดความนิยมของคนรุ่นใหม่ทั้ง
การศึกษา ชีวิตที่ประสบความสำเร็จผ่านการทำธุรกิจ ครอบครัวที่อบอุ่น การใช้ชีวิตในแบบสมัยใหม่ผ่านการเล่นกีฬาที่ท้าทาย
ทำให้ธนาธรได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะหลังงานบอลประเพณีธรรมศาสตร์ -จุฬาฯ ครั้งที่ 73 จนกลายเป็นกระแสนิยม
ทั่วสื่อทางสังคม1 โดยเฉพาะ Twitter ที่เยาวชนใช้ติดตามเรื่องราวข่าวสารและบทสนทนาสาธารณะ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างชุมชนออนไลน์ด้วย1
การก่อตัวของความคิดและการจัดกิจกรรม
กลุ่มเคลื่อนไหวที่สำคัญได้แก่ ชมรมอาสาพัฒนา ม.ช. ชมรมวรรณศิลป์ ชมรมประชาธิปไตย และกลุ่มเสรีมอชอ กลุ่ม
ที่เข้ามาเคลื่อนไหวเกิดจากการฟังเรื่องสถาบันกษัตริย์ ในชมรมอาสาฯ ตั้งคำถาม นักศึกษาที่เป็นแกนนำโตมาในสังคมที่การ
พูดเรื่องเจ้าในการนินทา ดังจะยกตัวอย่างผ่านกาเคลื่อนไหวของ เจมส์ (สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2564) เด็กหนุ่มจาก
กำแพงเพชร วัย 25 ปี เขาเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ใช้เวลาเรียน 8 ปีเต็มจนคุ้ม ทั้งที่เขาควรจบไปก่อนหน้านี้
เขาเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่เข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองว่า บริบทของครอบครัวเจมส์ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายประชานิยม
รวมถึงการถกกดทับในฐานะคนข้างน้อย (เสื้อแดง) ในโรงเรียนก้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขามาเคลื่อนไหวในตอนหลัง “...จำ
ได้ว่าข่าวช่วงนั้นออกเยอะแล้ว บ้านไม่มีเคเบิ้ลเลยไม่ได้ดูการ์ตูน จำได้ว่าข่าวมีทั้งด่าทักษิณและชอบทักษิณ เราเลยตั้ง
ข้อสังเกตประกอบกับที่บ้านเปลี่ยนแนวคิดเนื่องจากเมื่อก่อนนั้นตายายไม่ได้ไปโรงบาล พอตายายสามารถได้นโยบายสามสิบ
บาทได้สิทธิ์ตรงนี้ เนื่องจากอาชีพรับจ้าง ช่างทั่วไป การไปโรงบาลจึงยากมาก จนบางทีคลินิก เอกชนยังถูกกว่าและรักษา
ครอบคลุมกว่า มันเลยเกิดการตั้งคำถามและตามข่าวเลือกตั้งช่วงทักษิณ 1 ข่าวออกเยอะมากกระทั้งเลือกตั้งผู้ว่าก็ออก หรือ
แม้แต่ข่าวหนังสือพิมพ์ คอลัมถ์ของนักเขียนต่าง ๆ ที่ทำให้เราตั้งข้อสังเกต...ประกอบกับครูมัธยมต้นวิชาแนะแนวเปิดคลิปโบว์
และราชินีเสเด็จ ให้เราดูเราตั้งคำถามว่าทำไมตำรวจที่ตายไม่ถูกให้ความหมาย...เราเคยตั้งคำถามแล้วโดนด่าว่าเป็นขี้ข้าทักษิณ
จนกระทั้งมอปลายมีครูที่เป็นขวา ที่เปิดกว้างสามารถเปิดช่องทางให้เราถกเถียงได้ เขาเป็นเสื้อเหลืองแต่ไม่ชอบสุเทพ ไม่เอา
กปปส. กระทั้งเล่า 14 ตุลา...แกแนะนำให้อ่านหนังสือ เลยได้ถกเถียง ประกอบกับ ม.ปลาย มีเพื่อนบางคนบ้านเป็นเสื้อแดงเรา
เลยได้คุยกันกับเพื่อนกลุ่มนหนึ่งได้แลกเปลี่ยน...” จะเห็นว่าการก่อตัวทางการเมืองของเจมส์ส่วนหนึ่งมาจากความขัดแย้งทาง
การเมืองสีเสื้อที่ยาวนาน ที่ก่อรูปความคิดของหนุ่สาวจำนวนมาก ที่ส่วนหนึ่งเกิดเพราะครอบครัวสนใจการเมืองและวิกฤตที่
ยาวนานด้วย
พอเข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีบรรยายกาศในการใช้ชีวิตที่เสรีกว่าการเรียนมัธยม แต่กลับปกคลุมด้วยการ
ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ ทำให้เจมส์เข้าได้ปะทะทางความคิดกับเพื่อน อาจารย์ และคนรอบข้าง “...เข้าปี 1 ที่มนุษย์จีน
มีส่วนทำให้เรากล้าพูดขึ้น ตัวแรกที่เรียนคือวิชา มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ มันชอบให้คุยตั้งคำถาม อ่านโลกของโซฟี โดย
อาจารย์ที่แตกต่างมาก เป็นพื้นที่ดีทำให้เราตั้งข้อสังเกตมากขึ้น ตอนเข้ามา 56 ไม่ชอบพี่อาร์ม (แกนนำ : ผู้เขียน)) ไม่ชอบ
“แลกหมัด” (กลุ่มเขียนไหวทางการเมืองขณะนั้น : ผู้เขียน) ที่เป็นลิเบอรัล...เราทำงานด้วยกันติวหนังสือกัน แลกเปลี่ยนกัน
และมาปี 1 เพื่อนที่เป็นเสื้อแดงเยอะด้วย มาทำอาสา ซึ่งรุ่นพี่รุ่นเก่าค่อนข้างแนวจัดตั้ง ตุ๊กตา เกล้า ปอแมน เขาเปลี่ยนวิธีคิด
เรา อาสากลางมีการวิเคราะห์ประเด็น กับแลกหมัดกับประชาธิปไตยทะเลาะกัน ทำการเมืองโครงสร้างแต่ไม่ทำงานเป็นกลุ่ม
ก้อนชัดเจน” ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนมหาวิทยาลัย เช่น ชมรมอาสากลาง “...ไปค่ายเป็นการคุยประเด็นที่ตอนเราเป็นเด็ก
มัธยมเราไม่กล้าพูด เนื่องจากโรงเรียนและครูเป็นเสื้อเหลือง แค่พูดเรื่องนโยบายสวัสดิการยุคทักษิณยังโดนด่า มีคนคุยด้วย
น้อย มาปีหนึ่งสามารถพูดคุยกันได้มากขึ้น พอปี 57 เข้าปี 2 มีการรัฐประหารและในมหาลัยมีการจัดงานเสวนาแล้วถูกปิด พอ
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ในช่วง 58 มีนักกิจกรรมมีงานดำหัวขอโทษเด็ก เราก็ได้ไปช่วยจัดไปช่วยพี่อาร์ม ช่วงนั้นเราทำงานขมรมกลางเต็มตัว จากพวก
LACMUD…”
พอหลังรัฐประหารงานแรกที่เขาทำ คือ ดำหัว เป็นการให้ผู้ใหญ่เช่น อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อ.อานันท์ อานันท์ กาญจน
พันธุ์ ฯลฯ ดำหัวขอขมาเด็กรุ่นใหม่ที่ส่งต่อบ้านเมืองที่เลวร้ายให้ เจมส์เริ่มมีบทบาทในกลุ่มนักกิจกรรม ได้เข้าไปมีส่วนร่วมที่
หลากหลาย “หลังจากงานนี้ 14 คนก็จะไปโดนจับ ก็มีกิจกรรมโพสต์อิฐ อ่านแถลงการณ์ ที่ต้องการเรียกร้องปล่อยเพื่อนเรา
เป็นสิทธิการแสดงออกได้หลังจากงานนี้เราก็ได้รู้จักคนเยอะขึ้น พอขึ้นปีสองขึ้นปีสาม มีนักกิจกรรมทั้งประเทศมารวมกันเป็น
ช่วงที่ไม่โดนคุกคามเยอะ มีการเอาความทุกข์มาปล่อยให้กันฟัง กินเหล้าที่มีเดียร์อาร์ท ในช่วง 58 การต้านรัฐประหารค่อยข้าง
เบา...การโปรบใบปลิว พ่นสี แก๊งประวัติศาสตร์ที่ สัมพันธ์กับเรา HB7 หลังรัฐประหารวันหรือสองวัน ไม่ได้มีการเล่า ไม่มีการ
เปิดเผย หลังจากนั้นก็มีการพ่นสเปรย์ที่ HB7 กับ RB…”
ที่สำคัญในช่วงปี 2559 กลุ่มนักกิจกรรมในเชียงใหม่ได้มีความคิด ในการสร้างพื้นที่ส่วนกลางในการแลกเปลี่ยน ได้มี
การสร้าง(เช่า)บ้านเพื่อให้เป็นจุดนัดพบ เจมส์เล่าบรรยากาศตอนนั้นว่า “...นักกิจกรรมเริ่มเยอะขึ้น และหลังจากนั้นก็พ่อี าร์ม
เปิดร้านกาแฟ ทำให้ได้เจอเป็นจุดพื้นที่พูดคุยทางกายภาพ กรุงเทพฯ หลายคนก็ต้องมาร้านพี่อาร์ม กับค่ายที่ทำให้หลายคนมา
ทำงานร่วมกันต่อในอนาคต และทำให้บางคนสามารถไปทำงานแนวหลังได้ ความบอบช้ำทำให้เรารู้สึกอยากชนะซั กครั้ง
เนื่องจากตอนประชามติแพ้ทำให้เราต้องมาถอดบทเรียนจริง ๆ ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ถึงประชาชน” (สัมภาษณ์เจมส์ 15 ตุลาคม
2564)
แต่ด้วยสถานการณ์ของรัฐประหาร ได้ทำให้เจมส์เข้ามาอยู่ในขบวนการเคลื่อนไหว และกลายเป็นแกนนำในการทำ
กิจกรรม จัดงานครบรอบ 2 ปีรัฐประหารหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทำให้เขาถูกตามจากเจ้าหน้าที่ตำราจ เขา “...มาเปิด
หน้าจริง ๆ ช่วง 14 นักศึกษา และได้เปิดหน้าจริง ๆ หน้ามอ เขียนจดหมายถึงเพื่อน พอเปิดมันเลยกึ่งๆตกกระไดพลอยโจน
ถือว่าเราประเมินความเสี่ยงว่าเรารับได้แล้ว หลังจากนั้นเข้าปีที่ 3 รัฐประหารกิจกรรมน้อยไม่ค่อยมีอะไรเลย เราเป็นรอง
ประธานสภา ที่มีความสำเร็จเดียวคือออกแถลงการณ์ไผ่ได้ หลังจากนั้นก็กลัมาช่วงคนอยากเลือกตั้ง แล้วมีค่ายตาโฉดซึ่งค่าย
DRG จัดหลังจากนั้น เราเลยได้มาช่วยคนอยากเลือกตั้งซึ่งตอนแรกไม่โดนคดี แล้วมาโดนหลังจากนั้นโดน 116 หลังจากนั้นก็ทำ
มาเรื่อย ๆ จนมาถึงแก๊งราษฎร Free people ประชาคมมอชอ พรรควิฬา จนช่วงหลังเป็นตัวฟรีช่วยทุกมหาลัย ทุกกลุ่ม
เพราะก่อนโควิดรอบแรกไม่มีคนเป็นพิธีกร มีแต่คนปราศรัยไว้มาอีกทีเลยมาเป็นเซ็ตหลังที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้ว ใครให้ช่วยก็ช่วย
ไม่ได้ผูกติดกับกลุ่มไหนขนาดนั้น ถ้ายืนกรานข้อเสนอขั้นต่ำสามข้อนั้น” (สัมภาษณ์เจมส์ 15 ตุลาคม 2564)
จะเห็นว่าเจมส์เริ่มต้นทำกิจกรรมในหาวิทยาลัย แต่ด้วยสถานการณ์ของการเมืองที่ผิดปกติ ได้นำพาเขาเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว ซึ่งต่างจากพรีเมียร์ (สัมภาษณ์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) ที่เริ่มต้นจากสถานการณ์วิกฤติของ
รัฐประหารพรีเมียร์นักศึกษาแพทย์ผู้สนใจในวัสดุศาสตร์ ผ้าเส้นใย และหันมามาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจุดเริ่มต้นที่เขาเข้า
มาสนใจทางการเมืองเกิดจากการเห็นปัญหาการระบาดของโควิด ที่ความรู้ที่เขาเรียนไม่ตอบสนองต่อการตอบปัญหานั้น
รวมถึงการได้คลุกคลีกับนักกิจกรรม จุดเริ่มต้นที่เขาหันมาสนใจขบวนการเคลื่อนไหว "...ตอนอยู่มงฟอร์ตสนใจระดับนึง แต่
ไม่ได้ตั้งใจจะออกมาแอคชั่น ไม่ ได้มีอะไรเกี่ยวกับสังคมการเมือง ผมได้ยินข่าวจริง ๆ ก็ช่วงก่อนเลือกตั้งเลย ก่อนหน้านั้นผม
ปฏิเสธศาสตร์พวกสังคม เชื่อแต่วิทยาศาสตร์ เวลาฟังเรื่องสังคมก็อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ไปหมด จนตอนหลังมาเพิ่งได้อ่านก็
เพราะมาเจอคนรอบตัวปัจจุบัน ที่เขาให้คำตอบได้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะอธิบายด้วยสถิติ ระบาดวิทยา ไม่มีมุมมองด้านเศรษฐกิจ
ระบบสาธารณสุข ที่เดิมการแพทย์จะอธิบายว่าทำไงให้คนหายมากที่สุด พอมาเป็นเรื่องสังคมมันมีมิติอื่นมา เช่น การใช้ชีวิต
เศรษฐกิจหรือแม้แต่สุขภาพจิต เมื่อก่อนจะพูดถึงแต่สารเคมีในสมองอย่างเดียว พอมีเรื่องสั งคมวงกว้างก็เจอหลาย ๆ อย่างที่
มองเปลี่ยนไป”
เขาร่วมกิจกรรมครั้งแรกจากการที่เพื่อนและทนายอานนท์โดนจับ “...เขาร่วมที่เชียงใหม่...มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทนาย
อานนท์ ประสิทธิ์โดนจับมาเชียงใหม่ เป็นช่วงก่อนเราดรอปพอดีได้มีโอกาสปราศรัยเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นก็มีม็ อบใหญ่
ตามมาเราก็ดร็อป (เรียน : ผู้เขียน) เลย...กุมภาพันธ์ – มีนาคม 63...พูดเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินกับการควบคุมโรค ในแง่กฎหมาย
เปรียบเทียบ ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก. อธิบายถึงการไม่ได้ใช้ควบคุมโรค และยังพูดถึงหมอในวงการแพทย์อย่างหมอทวีศิลป์ที่
หลายครั้งพูดออกมาไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชน...ปราศรัยเพราะผมเห็นข่าวก่อนประสิทธิ์จะโดนรวบ มีความ
รุนแรง ทำให้เราหดหู่และนอนไม่หลับทั้งคืน ตอนที่เข้าร่วมแฟลชม็อบครั้งแรกเรารู้สึกว่าทุกปัญหารอบตัวที่เกิดขึ้น เรารู้สึกถึง
ความว่าไม่สามารถแก้ในฐานะบุคคลได้และการเมืองเป็นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับทุกอย่างภาพใหญ่สังคม..." (สัมภาษณ์ วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2565)
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รามิล เด็กหนุ่มจากนราธิวาส กลุ่มน้อง ๆ ที่สืบต่อมาจากเจมส์ เขามาเรียนปราชญา เพื่อแสวงหาความหมายของ
ชีวิต เริ่มแรกเขาสนใจประเด็น 3 จังหวัดเพราะเป็นคนพื้นที่ ตอนเด็กอยู่สถาบันสิ ทธิของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่จะเข้า
ร่วมรณรงค์ทางวัฒนธรรมและกิจกรรมของเครือข่ายนักเรียนมัธยมกับสถาบันสิทธิของมหิดล ที่ไปเดินสันติที่เป็นกิจกรรมของ
อ. โคทม อารียา แม้แรกจะทำงานกับศูนย์สันติวิธี ที่ห่างไกลจากการเมืองกระแสหลักพอสมควร พอเขาเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็
“...ไม่เอารับน้อง ป่วนรับน้องในคณะ จนช่วงที่ออกมาทำ ก็เป็นไม่รับน้องที่ขยายกว้างขึ้นระดับมหาวิทยาลัยอีก..” อีกทั้ง ภาพ
จำของเขาต่อ “เสื้อแดงไม่ดีเท่าไหร่ พื้น ๆ ก็คนใต้ เพิ่งมาเคลียร์ปัญหาในใจก็ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา...ที่เราต้องทำงานด้วยกันเจอ
กับคนเสื้อแดง ถ้าพูดคือผมก็รู้เรื่องการสังหารคนเสื้อแดงอยู่แล้ว มันก็มีคำถามว่าทำไมแค่เราไม่ค่อยไม่ใส่ใจ จนมาเป็นเรื่องที่
เราต้องเข้าใจเมื่อเราต้องทำงานกับเขา…” จากเด็กหนุ่มที่สนใจวัฒธรรม ปัจจุบันเขาเป็นผู้ต้องหาคดี 112 116 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
จนถึงคดีความสะอาด ในปัจจุบันเขาสร้างความเคลื่อนไหวทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่ง
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนปัจจุบันด้วย (สัมภาษณ์รามิล 23 กุมภาพันธ์ 2565)
การเข้ามาร่วมขบวนการเคลื่อนไหวของเขาเกิดจากความรู้จักพวกนักกิจกรรมเชียงใหม่ เขาเคลื่อนไหวร่วมกับเพื่อน
ๆ และพบว่า การเคลื่อนไหวก่อน พ.ศ. 2560 อยู่ในวงแคบ ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจทางการเมือง หรือปัญหาทางสังคมอย่าง
จำกัด “...ก่อนหน้าที่จะมีงานม็อบ...ค่อนข้างจะมีกลุ่มก้อนของกลุ่มเด็กเรียนนิติ รัฐศาสตร์ ปรัชญา ผมค่อนข้างจะไม่ชอบพวก
เด็กรัฐศาสตร์ ก็ได้เถียงกันเพราะคิดไม่เหมือนกันในเรื่องรัฐ ก็เลยต้องอ่านเยอะหน่อย แต่ก็ไม่ได้อ่านงานวิชาการของใครเป็น
เฉพาะ อ่านมาร์กซ์ชั้นหลัง ๆ...ครั้งสุดท้ายที่คิดว่าตัวเองมีสว่ นร่วม น่าจะตุลาคม 2564 ไปนั่งอยู่ท่าแพตั้งแต่วันที่ 6-14 ตุลาคม
ช่วงนั้นกรุงเทพค่อนข้างเงียบ จริงๆก็ไม่ ได้ประกาศว่างาน Performance นี้เพื่ออะไร เป็นการรำลึกเดือนตุลา เป็นการนั่งอยู่
ในพื้นที่โดยมีงานใหญ่อื่นๆ งานเรามันจะมีคนมานั่งพูดคุยด้วยทั้งคนไทยและฝรั่ง แต่เวลาเราพูดกับฝรั่งเราสามารถจะพูดคำว่า
Republic ได้บ่อยครั้งก็เป็นเรื่องที่รู้สึกดี…” (สัมภาษณ์รามิล 23 กุมภาพันธ์ 2565)
ขณะที่เปอร์เช่ สาวน้อยชาวพิษณุโลกที่มาเชียงมัธยมที่โรงเรียนส่วนบุญ จังหวัดำพูน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ปัจจุบันเป็นผปู้ช่วยหาเสียงของว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคก้าวไกลเขต 1 เชียงใหม่ เปอร์เช่เป็นคนที่ “...พื้นเพครอบครัวและ
การเข้าสู่กิจกรรมการเมือง บ้านเราเล่นการเมืองมาตั้งแต่รุ่นลุง-พ่อ เรารับรู้ว่าการเมืองเล่นแบบเก่ามันจบที่คืนหมาหอน ไม่ว่า
จะทำโพลกี่ครั้งก่อนหน้านี้ ก็มาเล่นกันคืนสุดท้าย ครั้งสุดท้ายที่พ่อแพ้ไปไม่กี่ร้อยคะแนนเพราะโดนเปิดหีบก่อน ทำให้เขาสิ้น
หวังกับเรื่องนี้แล้ว(ยุคทักษิณ) พอมาอนาคตใหม่ก็โดนยุบอีกซึ่งเราอุตส่าตื่นมาเพื่อไปเลือกตั้ง ช่วงโควิดรอบแรกแล้วเรารู้สึกว่า
การนั่งเรียนออนไลน์ ทำให้ฝึ กงานก็ไม่ได้ เพื่อนๆก็อึดอัดกับการเรียนออนไลน์ เงื่อนไขการเรียนมาก เช่น ต้องตั้งกล้อง เลย
อยากออกมาพูดถึงปัญหา เห็นรับสมัครในเฟสบุ๊คพรรควิฬาก็สมัครไป เพราะม็อบก่อนหน้านี้มักพูดเรื่องสิทธิต่าง เราเห็นว่า
จริงๆการศึกษาเกิดมาคู่กับเราครึ่งชีวิต เราเลยอยากรื้อมายาคติของระบบการศึกษา ภายหลังก็โดนคดีเพราะปราศรัยเรื่อง
การศึกษา...” (สัมภาษณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2564) และ “หลังกิจกรรมเสร็จก็คิดว่าเราที่ออกมาจัดกิจกรรม...จากหลาย ๆ
มหาวิทยาลัย เลยอยากทำกิจกรรมขับเคลื่อนในมหาวิทยาลัยร่วมไปด้วย นำไปสู่การนั่งคุยเรื่องปัญหาภายในมหาวิทยาลัย ไม่
ว่าจะเป็นผ้าอนามัย สวัสดิการ รถม่วงและอื่นๆ นำไปสู่รวมตัวกันเพื่อจะทำสหภาพนักศึกษากลุ่มนึงได้ชื่อเป็น “ประชาคม
มอชอ”…” ซึ่งนำมาสู่การเคลื่อนไหวอย่างจริงจังจนโดนคดี ๆ 116 จากการปราศรัยเรื่องปัญหาการศึกษา
การเชื่อมต่อและการแตกกระจาย
การเลือกประเด็น เนื้อหาในการจัดกิจกรรมกับกรุงเทพ ฯ จะคล้อยตามกัน ช่วงนั้นเป็นการเรียกร้องการเลือกตั้ง
เชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ได้รับความล้มเหลวเรื่องการจัดการปากท้องมากขนาดไหน รวมไปถึงประเด็นการคุกคามนักิจกรรม
เพราะว่าเรื่องนี้ส่งผลถึงประชาชนปลดแอกในช่วงแรก หยุด คุกคามประชาชน ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ช่วงแรกเป็นแบบนี้ทุกที่
เรื่องสถาบันกษัตริย์มาหลังจากแฮรี่พอตเตอร์และธรรมศาสตร์ นอกจากการเคลื่อนไหวของเยาวชนภาคเหนือเหมือนคล้อง
แขน และ “ไปเกือบทุกครั้ง เป็นการทำงานร่วมกับธรรมศาสตร์ เนื่องจักรู้จักผ่าน สนท. โดยวันที่ 19 ก็ไปพูดเรื่องกระจาย
อำนาจ เจ้า ในเชิงเจ้าต้องได้รับการปฏิรูป เราก็เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องและนำมาลองขยายผ่านการจัดม็อบ อาจจะไม่ค่อย
เวิร์คเท่าไหร่” (สัมภาษณ์ฮ่องเต้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)และวันไหนไม่ตรงกันก็ปล่อยแล้วคุณก็ไปคล้องกับคนอื่น หลายคน
อาจจะไม่กล้าเรื่องสถาบันกษัตริย์ก็ปล่อยและเมื่อเพื่อนไม่พูดก็กลับมาคล้องกันใหม่ อันนี้ในแง่ประเด็น ส่วนในความสัมพันธ์ที่
ส่วนตัวถ้าทะเลาะกันส่วนตัวก็ขาดกันแบบไม่ประณีประนอม
พวกเขายังเชื่อมประสานกับ สามจังหวัดใต้ จากคำบอเล่าของฮ่องเต้ “...เคยได้คุยช่วงงานค่ายมกราคม ตกตะกอน
เรื่องหนึ่งคือการผลักดันการแก้ไขมาตรา 1 ช่วงนี้เลยเป็นช่วงวางแพลน วงล่าสุดก็มีเรื่องทุนนิยมผูกขาดเราก็ออกแบบกิจกรรม
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ให้คนที่เข้ามาทำ และถ้าอยากทำในนามกลุ่มเราต่อก็ทำ ประเด็นหลัก ๆ ก็จะดันเรื่องระบอบการปกครอง ผ่านการทำโพล วง
คุย ชี้ประเด็น ส่วนเรื่องการเสนอทางออกยังไม่เสนอ รอให้คนมีความสนใจมากขึ้นที่เห็นว่ามีตัวถ่วงเรื่องการกระจายอำนาจ
ไม่ใช่แค่ของสามจังหวัดยังรวมไปถึงภาคเหนือ วางแพลนจะเริ่มดันจากเชียงใหม่มหานครเก่าอีกรอบ แล้วพอเชียงใหม่เริ่มมีการ
จัดการตัวเองได้ดี…” (สัมภาษณ์ฮ่องเต้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)
ทั้งนี้ การชุมนุมในภาคเหนือยังมีประเด็นเรือ่ งจังหวัดจัดการตัวเอง เรื่องทรัพยากร เรื่องคนข้ามข้ามชาติ ฯลฯ ซึ่งเป็น
ปัญหาเฉพาะพื้นที่ ประเด็นข้างต้นจะมีส่วนที่แตกต่างจากขบวนการเคลื่อนไหวในกรุงเทพฯ และอาจกล่าวได้ว่า การ
เคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในภาคเหนือมีอิสระโดยสัมพัทธ์กับกรุงเทพฯ แต่ก็มีประเด็นยที่เคลื่อนไหวที่เป็นใจกลางเช่นกัน
อย่างไรก็ตามการเกาะเกี่ยวโดยไม่เห็นหน้า กับเชิงประเด็นเป็นข้ออ่อนหรือแข็ง เป็นความเปราะบางและทิ้งกันได้ทุก
เมื่อ แตกหักกันได้ทุกเวลา ขณะเดียวกันก็สามารถกระจายและกว้างมากคนใหม่ๆเกิดขึ้นได้เรื่อย ถ้าวันนี้เพื่อนไม่ชอบเดีย เถียง
กันก็จบ ทำให้คนพวกนี้หลายคนต้องขยับมาทำม็อบจริงๆและมาแข็งตอนร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อน
กล่าวได้ว่า Social Media มีผลสะเทือนมากกว่าแค่ประเทศไทย แต่ทั่วโลกที่ Social Media เปลี่ยนวิธีคิดคนในโลก
เปลี่ยนไป สร้างผู้นำทางความคิดที่ทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ ทำลายผู้นำทางความคิดเดิม ๆ Iconoclast และสร้าง
วัฒนธรรมยูชาตัวบุคคลแบบอื่นๆ ในแง่หนึ่งทำให้คนกล้าแสดงออก กล้าพูดมากขึ้น ในทวิตเตอร์ที่ไม่ระบุตัวตนทำให้กล้าแสดง
ความเห็น อิทธิพลโซเชียลมีเดียร์ Social Media มีกลุ่มการสื่อสารการรับรูท้ ี่กว้างขวาง Twitter/Facebook สามารถรวมคนที่
ความความคิดเหมือนกันมาร่วมมือกันเพื่อเชื่อมโยงกัน ต่างกับเมื่อก่อนที่สมมุติอยู่เชียงใหม่เราก็คิดว่าเราเองเป็นคนส่วนน้อย
ไม่ได้รับรู้ว่าคนอื่นๆคิดยังไง การมี Social Media ทำให้การสื่อสารที่กว้างขึ้น
การสร้างตัวตนทางการเมืองแบบใหม่ผ่านการใช้สื่อทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมต่อระหว่างสื่อดิจิทัลกับ
ร่างกายของมนุษย์ ก่อให้เกิดร่างกายที่ถูกประทับด้วยอารมณ์ความรู้สึกร่วม เช่น การใช้โบว์สีขาว การสวมเสื้อสี เป็นผล
สะท้อนจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งแสดงออกถึงความสุขหรือความเจ็บปวดเมื่อร่างกายได้สัมผัสกับข้อมูลข่าวสารในรูปของสื่อ
ดิจิทัล รวมถึงมีการเกิดขึ้นของชุมชนการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงโลกเสมือนจริงและจินตนาการของมนุษย์เข้าด้วยกัน ทำให้ส่วน
ที่มีการแบ่งปัน (share) ปรากฏขึ้นเป็นรูปร่าง เช่น การเกิดจินตกรรมร่วมกันในกลุ่มทาง Facebook ชื่อว่า “ย้ายประเทศกัน
เถอะ” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม “โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย V2” หลังจากกลุ่ม “ย้ายประเทศกันเถอะ” ถูกปิดกั้นโดย
รัฐบาล ชุมชนดังกล่าวนี้ได้สร้างภาพฝันที่สมาชิกแต่ละคนนำมาแบ่งปั น คือ จินตนาการถึงประเทศที่พลเมืองมีความสุข เป็น
ประเทศที่พวกเขาต้องการจะย้ายไปอยู่ รวมถึงเป็นประเทศที่พวกเขาอยากจะให้ประเทศไทยเป็น (อนุสรณ์ อุณโณ 2565 และ
คณะ)
อย่างไรก็ดี ศักยภาพของสื่อทางสังคมโดยเฉพาะในส่วนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
หรือตรงไปตรงมา เพราะแม้สื่อทางสังคมได้เชื่อมประสานผู้คนต่างเวลาและสถานที่เข้าด้วยกัน แต่ก็จำแนกกลุ่มคนที่เข้าถึงสื่อ
ในช่องทางที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดความเชื่อทางการเมืองของคนบนฐานความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ เช่น วัย ถิ่นที่
อยู่ และรายได้ ความแตกต่างดังกล่าวอาจถือว่าเป็นช่องว่างทางวัฒนธรรม และสิ่งที่สะท้อนผ่านเนื้อหาที่ในสื่อทางสังคมก็มิใช่
ช่วงวัยเพียงอย่างเดียว คำอธิบายปรากฎการณ์บนสื่อทางสังคมในสถานที่หรือสังคมหนึ่งๆ จึงไม่สามารถใช้กับสื่อทางสังคม
โดยทั่วไปหรือในลักษณะเหมารวมได้ (Miller 2016, 2562)
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ขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและฝ่ายต้านในภาคใต้และชายแดนใต้1
อสมา มังกรชัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนไทยที่เริ่มขยายตัวตั้งแต่ตน้ ปี พ.ศ. 2563
เป็นต้นมา โดยชี้ให้เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองผู้บริหารพรรค ได้
ส่งผลให้เยาวชนขยายพื้นที่การแสดงออกทางการเมืองจาก “โลกออนไลน์” สู่ “โลกออฟไลน์” ทั้งในมหาวิทยาลัยในลักษณะ
“แฟลชม็อบ” และในโรงเรียนมัธยมซึ่งต่อมาได้คลี่คลายตัวไปเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี การชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชน
ในช่วงนี้เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างเป็นอิสระจากกัน ยังไม่มีข้อเรียกร้องที่เป็นระบบร่วมกัน รวมถึงยังจำกัดพื้นที่อยู่ในสถานศึกษา
ทว่าหลังจากที่มีการควบคุมตัวเยาวชนที่ประท้วงนายกรัฐมนตรีอย่างผิดระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายที่ จ.ระยอง ประกอบกับ
ความโกรธเคืองกรณีที่มีการลักพาตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างอุกอาจในประเทศกัมพูชา ได้เป็นเงื่อนไขหรือปัจจั ย
กระตุ้นให้เยาวชนขยายพื้นที่การชุมนุมเคลื่อนไหวออกจากสถานศึกษา หรือว่า “ลงถนน” ตั้งแต่การชุมนุมวันที่ 18 กรกฎาคม
2563 เป็นต้นมา
ขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษา
หลังจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ ได้เกิดปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนหนุ่มสาวทั่วประเทศใน
พืน้ ที่ออนไลน์ ภาคใต้ก็คล้ายคลึงกับกับภาคอื่นๆ ที่มีการเกิดขึ้นของเพจต่างๆ ใน Facebook ซึ่งแต่ละเพจมีความแตกต่างกัน
บ้าง เช่น มีวิธีการการสื่อสารที่แตกต่างกัน บางเพจเป็นเพจที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการชุมนุม บางเพจเป็นเพจที่ใช้สื่อสาร
รวมตัวเพื่อทำกิจกรรม บางเพจเป็ นเพจที่คอยทำหน้าที่ให้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เคลื่อนไหวประเด็น
ทางการเมือง เป็นต้น ในแต่ละเพจก็อาจจะทำหน้าที่หรือประเด็นที่ต่างออกไป และรวมถึงเพจในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ทำหน้าที่
สื่อสารกันภายในพื้นที่ตัวเอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เพจกลุ่มเคลื่อนไหว และเพจพันธมิตร ไม่ได้เคลื่อนไหว
โดยตรง
เพจกลุ่มเคลื่อนไหว จากการสังเกตและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพจภูเก็ตปลด
แอก กระบี่ไม่ทน พัทลุงปลดแอก กลุ่มเด็กเปรต และกลุ่มเพจภาคใต้ตอนล่าง ปัตตานีปลดแอก ยะลาปลดแอก และนราธิวาส
ปลดแอก พบว่าการเคลื่อนไหวเพจของเพจเหล่านี้มีวิธีที่คล้ายคลึงหลายประการประกอบด้วย
1. เป็นเพจเชิงพื้นที่ คือเพจที่ทำขึ้นในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ เพื่อสื่อสารกับคนในจังหวัดในการทำกิจกรรมรวมกัน เช่น
จัดทำกิจกรรมอาสา การนัดหมาย การจัดม็อบในพื้นที่เป็นต้ น ยกเว้นเพจกลุ่มเด็กเปรต ที่เป็นกลุ่มไม่จำกัดพื้นที่จังหวัดไหน
จังหวัดหนึ่ง แต่เป็นการรวมตัวของเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด
2. เป็นสื่อที่คอยทำหน้าที่นำเสนอข่าว แบบ Realtime การเคลื่อนไหวของเยาวชน ทั้งการไลฟ์สดทุกๆกิจกรรม เช่น
การจัดม็อบ การรายงานการคุกคามของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการรายงานบรรยากาศภายในกิจกรรมทั้งเป็นการรายงานข่าวหรือลง
รูปบรรยากาศเป็นต้น
3. ทุกเพจล้วนเป็นเพจที่นำเสนอปัญหาทางสังคมการเมือง เสียดสีการเมือง วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมือง
4. เป็นเพจที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรูท้ ี่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังทำสื่อที่เข้าใจ
ได้ง่าย เช่น ทำอินโฟกราฟิก เป็นต้น
5. ในทุกเพจจะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารจากเพจอื่นๆ ทั้งไลฟ์ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการขยายการสือสารจากอีกเพจ
เพื่อให้สาธารณะชนได้รับรู้มากที่สุด ทุกเพจที่มีการแชร์ต่อกันล้วนเป็นเพจที่อยู่ในฝังประชาธิปไตย
ทุกประเด็นที่กล่าวข้างต้น เหมือนกันทุกเพจไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ตอนบนหรือภาคใต้ตอนล่าง แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกัน
ของภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้ตอนล่างคือ ประเด็นในพื้นที่ ในส่วนของเพจที่อยู่ในภาคใต้ตอนล่าง ปัตตานี นราธิวาส ยะลา จะ
มีประเด็นความขัดแย้งและสันติภาพในพื้นที่อยู่ด้วย จะเห็นเรื่องราวทางเพจ เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในวิดีโอ
ไลฟ์ตอนปราศัย หรือการแชร์เรื่องราวของเพจอื่น เกี่ยวกับประเด็นพื้นที่ขัดแย้งและสันติภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เคลื่อ นไหว
ประเด็นประชาธิปไตยอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงประเด็นปัญหาในพื้น แต่ทั้งนี้เรื่องความแตกต่างของประเด็นเป็นเรื่องของความ
แตกต่างเชิงพื้นที่ ทั้งภาคใต้ตอนบนหรือภาคใต้ตอนล่าง ทุกๆ เพจก็พยายามที่จะสื่อสารประเด็นในพื้นที่ของตัวเองให้ได้มาก
ที่สุด ทุกๆเพจมีจุดร่วมเดียวกันคือประชาธิปใตย
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ดังกรณีตัวอย่างเพจพัทลุงปลดแอก เป็นเพจที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคนที่อยู่ในจังหวัดพัทลุง เป็นสื่อกลางคอยทำ
หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างกัน ไม่ว่าเป็นเป็นการนัดหมายทำกิจกรรมรวม เช่น การจัดม็อบภายในจังหวัดพัทลุง การทำกิจกรรม
อาสา เป็นต้น และยังเป็นสื่อสำหรับการนำเสนอแบบ Realtime เช่นการไลฟ์สด ภายในม็อบ การไลฟ์ในระหว่างเจ้าหน้าที่มา
คุกคามถึงที่พัก เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ และยังเป็นเพจที่นำเสนอปัญหาทางสังคม เช่น การเสียดสีผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง นายก นักการเมือง ข้าราชการ และการนำเสนอประเด็นปั ญหาทางสังคม เช่น กรณีเด็กนักเรียนผูกคอเสียชีวิต
เนื่องจากมีปัญหา ที่สะท้อนถึงความเหลื่อล้ำ รวมถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแชร์ต่อ
จากเพจอื่น การเขียนสเตตัสหน้า Facebook การทำอินโฟ และการเขียนบทความเป็นต้น
ทั้งนี้ นักกิจกรรมภาคใต้ทั่วไปมักใช้ทวิตเตอร์และอินสตาแกรมเป็นแอพพลิเคชั่นหลักในการพูดคุย ส่วนกลุ่มราษฎร
ใต้ใช้ Telegram ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่กลุ่มคณะราษฎรสนับสนุนให้ใช้ ขณะที่กลุ่มโปรแกรมเมอร์หรือกราฟฟิกดีไซเนอร์มัก
นิยมใช้ Discord เป็นแพลทฟอร์มในการคุยทางการเมืองมากกว่าช่องทางอื่นๆ ด้วยเหตุผลของความปลอดภัย แฮคยาก
รองรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และส่งสื่อต่างๆ ให้กันได้สะดวก นอกจากนี้ นักกิจกรรมในภาคใต้ใช้เฟซบุ๊คน้อยมาก ในขณะ
ที่นักกิจกรรมในจังหวัดชายแดนใต้ใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางสื่อสารหลัก
กลุ่มเห็นต่างมีแนวคิดทางการเมืองในภาคใต้
กลุ่มเห็นต่างมีแนวคิดทางการเมืองค่อนข้างคล้ายคลึงกัน การรวมกลุ่มมาจากสายสัมพันธ์การรู้จักกันในวงการ
เดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันทางใดทางหนึ่ง เช่น กลุ่มที่ภูเก็ตเป็นสองกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยอาจ ารย์
มหาวิทยาลัยและแกนนำและผู้อาวุโสในภาคประชาสังคมมีพื้นฐานบางอย่างร่วมกัน คือ เป็นนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยมาก่อน
เคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่วนอีกกลุ่มเป็นแกนนำการเคลื่อนไหวในระดับชาวบ้าน มี
ความร่วมกันในระดับการศึกษาคือต่ำกว่า ปริญญาตรี อาชีพรับจ้างและการค้าโชห่วย กิจกรรมทางการเมืองที่เคยเคลื่อนไหว
ร่วมกันคือการต่อต้านห้างสรรพสินค้าระดับใหญ่ที่เป็นทุนข้ามชาติ เงื่อนไขการร่วมตัวของกลุ่มเหล่านี้คือการต่อสู้เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนที่ตนเองสังกัดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนหรือผลกระทบต่อเศรษฐกิจราย
ย่อยระดับฐานรากของชุมชน การรวมตัวมีลักษณะร่วมกันทางชนชั้นที่ประกอบด้วย การศึกษา อาชีพ และวงสังคม
กลุ่มเหล่านี้เคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ จ.กระบี่ พวกเขาเคยเรียกร้องเรื่องปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน
ของชาวบ้าน และทำหน้าที่สื่อสารปัญหาของคนที่อยู่ในสภาวะของความยากลำบาก เช่น ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และเคยร่วม
ชุมนุม กปปส. โดยสวมหมวกสองใบ ด้านหนึ่งคือสื่อมวลชนที่ติดตามข่าวสารและนำเสนอต่อประชาชน และอีกด้านหนึ่งคือ
ผู้เข้าร่วมชุมนุม พูดไฮปาร์คบนเวทีการเมืองในการชุมนุม กปปส. ประกอบด้วย อาทิ การพยายามปิดสนามบินไม่ต้อนรับอดีต
รัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ คือ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง การติดตามเข้าไปในโรงแรมที่ ร.ต.อ.เฉลิม พักอยู่ การชุมนุมหน้า
ศาลากลางจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยมีการจัดเวทีไฮปาร์คและการแสดงต่างๆ รวมไปถึง
การปิดสถานที่เลือกตั้งเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้ง พวกเขาเห็นว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็น “อหิงสา” “สันติวิธี” เป็น “การต่อสู้
เชิงสัญลักษณ์” ที่ปราศจากความรุนแรง และสาเหตุที่ต้องชุมนุมเคลื่อนไหวประกอบด้วยการพยายามออก พรบ.นิรโทษกรรม
ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง มีพรรคการเมืองไม่กี่พรรคในการลงสมัครรับ
เลือกตั้ง
ในส่วนนักการเมืองท้องถิ่น จ.กระบี่ ภูมิหลังมาจากครอบครัวนักการเมืองชื่อดังของจังหวัด เคลื่อนไหวทางการเมือง
นอกระบบครั้งแรกคือการชุมนุม กปปส. ด้วยสถานการณ์ที่ต้องสนับสนุนการชุมนุม ส่งข้าวส่งน้ำแล้วเลยต้องช่วยไฮดปาร์
คด้วย รวมถึงการอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนนำ เขากล่าวว่า “ทุกอย่างเป็นเหตุผลทางการเมืองหมด เป็นลูกหลาน
นักการเมือง เป็น สจ. ในพื้นที่ คนที่ไปชุมนุมเป็นคนในพื้นที่เลือกตั้ง และ สจ. จะเอาข้าวไปส่ง แล้วกลับมันไม่ได้ด้วย สันดาน
เป็นผู้นำก็เลยไป” (สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2565)
ขณะที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ต เคยเคลื่อนไหวคัดค้านการให้สัมปทานการขุด
แร่ที่อ่าวป่าตอง ต่อต้านโรงงานถลุงแร่แทนทาลัม ต่ อมาทำงานวิจัยด้านท้องถิ่นน่าอยู่ สุขภาวะ รวมไปถึงการขับเคลื่อนเรื่อง
สภาพลเมืองและการให้ภูเก็ตจัดการตนเอง ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มที่เป็นมุสลิมเป็นผู้มีบทบาทร่วมบุกเบิกการบูรณาการแพทย์แผน
ใหม่กับแนวคิดวิถีอิสลามในจังหวัดด้วย พวกเขาเคยร่วม “เป่านกหวีด” เพราะรับไม่ได้กับ “พรบ.สุดซอย” หรือ พรบ.นิรโทษ
กรรม ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เพราะเห็นว่า “มันเป็นเรื่องการแย่งอำนาจที่จะเข้ามาครอบครอง มาเซ้งประเทศกัน” และไม่
ต้องการให้ทักษิณ เป็นผู้นำทางการเมืองเพราะ “มันจะกินประเทศ มันจะเซ้งประเทศ มันจะขายประเทศไป มันหนักกว่าซีพี
คือ มันขาดคุณธรรม คนภูเก็ตรู้จักดีมาค้าแร่เถื่อน ตอนเป็นตำรวจ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
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ในกลุ่มของอดีต กปปส. ภูเก็ตที่เป็นชาวบ้าน มีประสบการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มต้นมาจากการต่อต้านการ
สร้างห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายต่อต้านกลุ่มทุนค้าปลีกค้าส่ง
ข้ามชาติ จากนั้นร่วมมือกับนายสนธิ ลิ้มทองกุล เพราะเห็นว่ามีอุดมการณ์เดียวกัน คือ ต่อต้านการคอรัปชันและ “เพราะเรา
รักในความถูกต้อง รักในแนวคิดที่มีความโปร่งใส” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) สมาชิกในกลุ่มนี้ได้เดินทาง ไปชุมนุมที่
กรุงเทพฯ มีสมาชิกบางคนได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุม มีสมาชิกคนหนึ่งติดคุกสามปีเพราะขัดขวางการเลือกตั้ง สมาชิกอีกคน
ต้องโทษสามปีแต่ได้รับการรอลงอาญา ปรับเงินและตัดสิทธิทางการเมืองเนื่องจากปิดล้อมสถานีตำรวจ คนกลุ่มนี้เคยสนับสนุน
หรือเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ แต่ต่อมารู้สึกผิดหวังและถูกหักหลังกับพรรคดังกล่าว เนื่องจากตอนไปชุมนุม
ที่กรุงเทพฯ ไปกับพรรคโดยมีรถจัดพาไป แต่เมื่อบาดเจ็บและถูกดำเนินคดีกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพรรคแต่อย่างใด
ในแง่ทัศนะทางการเมือง พวกเขามองว่าการเมืองในระบบเป็นเรื่ องของผลประโยชน์ สิ้นหวังกับระบบการเมืองและ
ผู้นำทางการเมือง ดังที่ว่า “ปัญหาที่เกิดจากผู้นำ ทักษิณ หรือยิ่งลักษณ์ หรือใครต่อใครทั้งนั้นที่มันสับเปลี่ยนเข้ามา ... เราก็
อยากได้สังคมที่ดี แต่ก็ดูเป็นเรื่องยาก ... แล้วก็ผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ แน่นอนมันมี
ผลประโยชน์อยู่ด้วย ยิ่งคนไปเล่นการเมืองก็มีผลประโยชน์ หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากแบบว่าทำ
ยังไงให้ฉันได้อำนาจมา ให้ฉันมีอำนาจมา” (สัมภาษณ์) และ “การเมืองทั่วไปคือ การแย่งชิงอำนาจ เราได้ข้อสรุปอย่ างนั้น”
(สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
ขณะเดียวกันพวกเขาไม่เชื่อมั่นหรือยอมรับระบอบประชาธิปไตย ดังที่ว่า “ระบบประชาธิปไตยผมไม่อยากได้ ระบบ
อะไรก็ได้ที่ปกครองแล้วชาวบ้านมีความสุข คอมมิวนิสต์ผมก็เอาถ้ามีความสุขถ้าชาวบ้านร่ำรวยชาวบ้านอยู่ดีกินดี แต่ระบบที่ดี
ที่สุดคือระบบธรรมาประชาธิปไตย ระบบที่ใช้ความถูกต้องไม่ใช้ใช้เสียงส่วนมากตามระบบประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตย
คือเสียงของคนส่วนมากแต่ระบบของธรรมาประชาธิปไตยคือเสียงของความถูกต้องนี่คือระบบที่ถูกต้องที่สุดที่เราอยากได้นี่คือ
แนวคิดของเราเอง เราได้เปิดพจนานุกรมเรื่องระบบธรรมาธิปไตยคือระบบที่ดีที่สุดเอาความเป็นจริงเอาความเป็นธรรมเข้ามา
พูดไม่ใช่ว่าเสียงส่วนมาก คนที่เลวๆทั้งนั้นที่เข้าไปคือมาจากเสียงคนส่วนมากงัย” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) เช่นเดียวกับ
อีกรายที่ว่า “ไม่ได้ชอบประชาธิปไตย แต่จะใช้ธรรมาธิปไตย ที่จริงจะเรียกว่าประชาธิปไตยก็ได้ แต่มันมีธรรมภิบาลภายในตัว
ของมันอยู่ เพียงแต่ว่าเราก็จะหลบว่าคล้ายๆ แค่ไม่ออกหรือหลุดกับคำว่าประชาธิปไตย” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) หรือ
อีกรายที่ว่า “เราเคยไปกับลูกบอกว่าเสรีภาพไม่มีในสัตว์มนุษย์เกิดมาไม่มีเสรีภาพนอกจากเดรัจฉานว่าด้วยกฎหมายข อง
ศาสนา กฎหมายสังคม กฎหมายของธรรมชาติ มันไม่มีเสรีภาพจริงเธออย่าเรียกร้องเลย เราถูกบังคับโดนกฎหมายโดยศาสนา
บางทีเราใช้วาทกรรมที่กว้างเกินไปมันถูกบิดได้ง่ายเรามาทำในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงดีกว่า” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
อย่างไรก็ดี ทัศนะของพวกเขาต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แบ่งเป็นสามกลุ่ม คือ สนับสนุน แบ่งรับแบ่งสู้ และไม่
สนับสนุน โดยกลุ่มที่สนับสนุนนั้นเป็นเพราะเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่โกง เพราะจงรักภักดีต่อกษัตริย์ เป็นคนที่ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ทรงเลือกมา ดังที่ว่า “เรามามองที่นายกประยุทธ์ถ้าจะไปไล่ออก สิ่งที่เขามีเหนือกว่าคือเขาไม่กล้าโกงเพราะเบอร์เก้าสั่งไว้
ให้ช่วยเบอร์ 10 ลูกเขาหน่อยในการนำพาประเทศ ซึ่งประยุทธ์ในความเป็นทหารก็ตรงไปตรงมา” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม
2564) และไม่สามารถจินตนาการการเมืองที่ข้ามพ้นรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ดังที่ว่า “มันก็จะเกิดคำถามจากคนที่นี่ ว่า ไอ้ที่มา
บอกมันใช่ไหม ลุงผิดอะไร แล้วไล่ลุงไปแล้ว ใครจะมา มันก็ไม่ได้คำตอบ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
ส่วนกลุ่มที่มีทัศนะก้ำกึ่งหรือแบ่งรับแบ่งสู้เป็นเพราะเห็นว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น เห็น
ด้วยว่าการบริหารประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจมีปัญหา แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังสร้างประโยชน์แก่พื้นที่ ดังที่ว่า “บางเรื่องเช่น
การบริหารจัดการเศรษฐกิจไม่เอา เพราะมันบอบช้ำ แต่บางเรื่องที่เป็นสาธารณูปโภค ได้รับการพัฒนาเช่น อาจจะเป็นเรื่อง
คมนาคมสัญจรที่มาลงในจังหวัด สะพานเชื่อมในเกาะเลย เปิดในปี 59 ยุค คสช.ได้มาจากลุงนะ ตอนนี้กำลังจะมีสะพานข้าม
เกาะลันตา กำลังผลักดันผู้แทนในพื้นที่กับรัฐมนตรี ผลักดันและได้แปลงมาแล้ว น่าจะสร้างปี 66” (สัมภาษณ์ 24 ตุลาคม
2564) หรือ “อันนี้ก็ได้ที่ขยับขยายพื้นที่สนามบิน มันก็โอเคในระดับหนึ่ง ราคาไม่ได้อวย ราคาปาล์มตอนนี้ก็โอเค แต่ที่ไม่เห็น
ด้วย คือ ของพลังงาน ปิโตรเลียมทั้งหลาย” (สัมภาษณ์ 24 ตุลาคม 2564)
ขณะที่ในกลุ่มของนักวิชาการและภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ตเห็นร่วมกันว่าทหารไม่ควรมีบทบาททางการเมือง
และการบริหารประเทศ แต่มีความเห็นแยกย่อยแตกต่างกันใน 2 ประเด็น คือ 1) เห็นด้วยที่ทหาร เข้ามามีบทบาทให้รัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ออกไปจากตำแหน่งทางการเมือง ช่วยจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย กับ 2) ทหารไม่ได้มี
บทบาทในการขับไล่รัฐบาล แต่ถือโอกาสเข้ามาครองอำนาจทางการเมืองเสียเอง ดังที่ว่า “ถ้าของสมัยบิ๊กตู่ ผมเห็นด้วยใน
ช่วงแรก เห็นด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการฆ่ากัน กลางเมือง แต่คุณอยู่นานเกินไป คุณอยู่นานเกิน ทำไมคุณไม่ทำแบบรสช. มีกรอบ
เวลา” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) และ “ผมก็ไม่อยากเห็นสีเขียวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยเลย ปล่อยให้พรรค
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การเมืองมันว่ากัน พอมันลงตัวไม่จบใช่ไหม สมมติ ว่ายุบสภาก็ให้ประชาชนเลือก ไปสี่ปีก็ว่ากันไป สีเขียวอยู่ข้างนอกได้ไหม
คุณอย่าทำตัวเป็นพระเอกขี่ม้าขาว มาตลอด เพราะว่าวิกฤติที่เกิดขึ้น สีเขียวก็มีเอี่ยวสร้างด้วยแหล่ะ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม
2564) หรือ “คนไล่รัฐบาลทักษิณ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ทหาร ทหารแค่มาหยิบชิ้นปลามัน ไม่ได้มาเป็นผู้ริเริ่ม ไม่ได้ช่วย คุณ
มาหยิบชิ้นปลามันก็เท่านั้นเองทุกอย่างเลย ... อย่างผมไม่ยอมให้คุณปฏิวัติ ทำไมคุณต้องปฏิวัติ คุณปฏิวัติก็ได้ เพื่อรักษาความ
สงบ แล้วคืนอำนาจให้กับประชาชน แต่อยู่มา 9 ปี มันไม่ใช่แล้ว เพราะฉะนั้นที่บอกว่าตรรกกะ ทหารไล่ทักษิณ ผมว่าไม่ใช่”
(สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
นอกจากนี้ แม้ว่าแต่ละกลุ่มจะมองว่าการจัดการการศึกษามีปัญหา ทว่าแต่ละกลุ่มก็มีวิสัยทัศน์และทัศนะในการ
จัดการการศึกษาแตกต่างกัน เช่น นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่มองว่าควรจัดการศึกษาแบบที่เขาเคยได้รับสมัยเยาว์วัย มี
การปลูกผัก ฝึกอาชีพ และให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศีลธรรมอันดีงาม ในขณะที่กลุ่มนักวิชาการและแกนนำภาค
ประชาสังคมจังหวัดภูเก็ตมองว่า ควรปฏิรูประบบการศึกษาให้มีความเป็นท้องถิ่นมากกว่าส่วนกลาง ควรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัยรับกับความเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะมีทัศนะแตกต่างกันอย่างไรในประเด็นข้างต้น ทุกคนและทุกกลุ่มมีอุดมการณ์ทางการเมืองชุด
เดียวกัน คือ ความนิยมหรือจงรักภักดีในสถาบันกษัตริย์ ดังที่ว่า “มองเรื่องสถาบัน เป็นสถาบันหลักที่ดีแล้วโดยการออกแบบไว้
เข้าทำให้สถาบันอยู่เหนือการเมืองไปแล้วไม่เอามาปะปน สถาบันเราก็วางพระองค์ไว้เหมาะสมไม่วิพากษ์วิจารณ์เลย ขนาดรัช
การที่ 9 พระองค์ยังวิพากษ์วิจารณ์บ้างแต่ด้วยความที่ท่านสตรอง สั่งเผด็จมาสงบได้อย่างสุจินดา จำลอง ก็เรียกเข้าเฝ้าแล้ว
พรุ่งนี้ก็สงบด้วยความที่พระองค์แข็งแรงมากแล้วถึงทำได้” (สัมภาษณ์23 ตุลาคม 2564) เช่นเดียวกับอีกรายที่ว่า “ประเด็นล้ม
ล้างสถาบันพระมหากษัตริย์…หัวใจของคนส่วนใหญ่ไม่รบั เพราะเรือ่ งนี้” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) หรืออีกรายที่ว่า “ความ
รักความผูกพันของคนไทยตั้งแต่องค์กรมีเยอะมาก อย่างเธอมีพ่อในบ้านเธอจะไม่ถามความคิดเห็นของพ่อเลยหรอเช่นกัน คือ
คนที่สร้างประเทศตั้งแต่เราไม่รู้อยู่ที่ไหนเขาเป็นผู้นำในการรักษาบ้านรักษาเมืองในยุคสมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็น
เพียงแกนนำพาชาวบ้านต่อสู้อย่างพระนเรศวรก็เป็นชาวบ้านธรรมดาผมมองว่าเป็นสิ่งดีงามในเรื่องของวัฒนธรรมแต่
นักการเมืองพยายามเอาพระองค์ท่านลากเข้ามา” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) รวมถึงอีกรายที่ว่า “สถาบันกษัตริย์ต้อง
ยอมรับว่าองค์กรนี้เขาทำคุณงามความดีไว้มหาศาลคุณมาจากไหน ไม่รู้คุณไปพูดพระองค์ปัจจุบันแล้วไปเทียบกับพระองค์ก่อน
โดยอัตโนมัติหัวใจของชาวบ้านแต่คุณยังเข้าไม่ถึงว่าองค์นี้ไม่ดที ี่ให้ลงแต่หารูไ้ ม่ว่าหัวใจของชาวบ้านนับถือมาตั้งแต่องค์ก่อน มัน
ผูกพันอยู่ในหัวใจ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
ส่วนทัศนะต่อการชุมนุมเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาพวกเขาจะมองจากทัศนะของ “ผู้ใหญ่ที่เท่าทันและ
มากประสบการณ์” เป็นหลัก โดยมองว่าเยาวชนไร้เดียงสาทางการเมือง มีเจตนาที่ดี แต่ถูกหลอกใช้ทางการเมือง ดังที่ว่า “วิธี
คิดที่ใสซื่อมาจากใจแต่ความอ่อนไหวจะถูกแทรกแซงด้วยแนวคิดบางอย่างที่อาศัยความบริสุทธิ์ความตั้งใจของเด็กรุ่นใหม่
เยาวชนเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามามีกำลังในการชี้นำ” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564)
และ “ถ้าน้องๆ มีเหตุผล ก็จะสนับสนุนครับ ไม่ได้ไม่สนับสนุน แต่ว่าถ้าน้องๆ มีข้อมูลที่เหมือนโฆษณาชวนเชื่อ ดูแล้วไม่ชอบ
ธรรม เราแค่ติดตาม บางครั้งก็ไปเตือนว่า น้องนั่นไม่ดีนะ” (สัมภาษณ์) หรือ “เท่าที่ผมผ่านการทำงานของกระบวน การ
นักศึกษา ผมว่าเด็กนั้นไม่ได้คิดเองเลยก็ได้ (เรื่องการโจมตีสถาบันกษัตริย์)” (สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2564) หรือ “อย่างกรณีนี้
ด้วยความใสซื่อ เด็กก็รักชาตินะ ไม่ใช่ไม่รักชาติ ...คือ มันถูกใส่ชุดความคิดอีกแบบหนึ่ง” (สัมภาษณ์23 ตุลาคม 2564)
ขณะที่ในส่วนของข้อเรียกร้องของเยาวชน พวกเขาเห็นด้วยในบางข้อและไม่เห็นด้วยในบางข้อ โดยข้อที่พวกเขาเห็น
ด้วย ได้แก่ การลดงบประมาณกองทัพ โดยเฉพาะงบราชการลับ การขจัดทุนผูกขาด และการปฏิรูประบบการศึกษาแม้ว่าพวก
เขาจะไม่เห็นปัญหาอำนาจนิยมที่แฝงฝังอยู่ในระบบการศึกษาที่เยาวชนจะเน้นย้ำและเรียกร้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็
ตาม
ในจังหวัดชายแดนใต้ การเคลื่อนไหวคัดค้านอาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่ากับภาคใต้ กลุ่มคัดค้านที่ชัดเจนคือกลุ่มคนไทย
พุทธ ซึ่งเป็นประชากรส่วนน้อยในพื้นที่ และเคยเป็นแนวร่วม กปปส. มาก่อน นอกจากนี้ยังมีอดีตนักการเมืองมุสลิมพรรค
ประชาธิปัตย์และเคยเข้าร่วมกับ กปปส. ที่มีความเห็นในลักษณะเดียวกับคนไทยพุทธกลุ่มนี้แม้จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวหรือ
แสดงความเห็นอย่างเด่นชัดเท่าก็ตาม ส่วนกลุ่มที่ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ไม่ได้คัดค้านอย่างชัดเจนประกอบด้วยผู้นำศาสนาและ
อาจารย์มหาวิทยาลัย กลุ่มนี้ไม่ได้มีความแรงกล้าทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง คือ ความชาตินิยม ความนิยมหรือจงรักภักดี
ในสถาบันกษัตริย์เข้มข้นเท่ากับกลุ่มแรก เหตุผลในการคัดค้านหรือไม่สนับสนุนการชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนมาจากความ
ต้องการประนีประนอมหรือการให้ความร่วมมือกับรัฐ รวมถึงความต้องการความมั่นคงปลอดภัยเป็นหลัก
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สรุป
กล่าวโดยสรุป ในภาคใต้กลุ่มต่อต้านการเคลื่อนไหวของเยาวชนจะเป็นด้านหลักและแตกต่างจากภาคอื่น ๆ ด้วย
ลักษณะทางการเมืองเฉพาะ แต่ไม่มีลักษณะคุกคามทางกายภาพมากนัก ไม่มีความต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองก่อน
หน้า โดยเฉพาะ กปปส. ส่วนใหญ่จะโต้กลับในกรณีเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งสอดรับกับการที่
รัฐใช้มาตรการทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมในการโต้กลับการเคลื่อนไหวของเยาวชน นอกจากนี้ อีกกิจกรรมที่กลุ่ม
เหล่านี้ดำเนินการคือการเดินทางไปเข้าพบบุคคล เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการดำเนินคดีหรือเอาผิดกับ
เยาวชนรวมถึงผู้สนับสนุนเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัย
ขณะที่ในส่วนของบุคคลทั่วไปพบการคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยพอสมควร แต่มีความหนาแน่นเป็นพิเศษในภาคใต้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นอดีตสมาชิกหรือให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองฝ่ายจารีตก่อนหน้า พวกเขาไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเยาวชน
โดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพราะเห็นว่าสถาบันกษัตริย์มีบุญคุณต่อประเทศและประชาชน แต่เยาวชนไม่ตระหนัก
เพราะไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอีกด้าน อีกทั้งยังถูก “ล้างสมอง” โดยอาจารย์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ พวกเขาเห็นว่าการ
เคลื่อนไหวของเยาวชนมีลักษณะก้ าวร้า วรุนแรง แม้ว่าท่าทีของพวกเขาต่ อเยาวชนจะเป็นลั กษณะของ “ผู้ใหญ่” ที่มี
ประสบการณ์และเท่าทันโลกที่เป็นห่วงลูกหลานที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสา ไม่ใช่ความโกรธแค้นเกลียดชังก็ตาม
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“Let it end in our generation”: Some reflections on the Car Mob and pro-democracy movement in Isaan
Saowanee T. Alexander
Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
It was August 1, 2021. Roughly around 3:30 pm in the heat of the monsoon sun I was sitting in my idling car with the driver’s
door rolled down to where I could clearly see the vivaciousness of things around me. It was just about a year after the
sensational, unprecedented youth-led anti-regime protest activities started in mid 2020 that grew out of school and university
campus protests after youths’ favorite Future Forward Party was dissolved by the Constitutional Court’s verdict in late
February 2020. After 6 years of being under the junta and the dubious “democratically elected” government, which still
consists of familiar faces of members of the pro-establishment camp, 2020 saw for the first time emerging young protest
leaders, support from Redshirt protesters, coalitions of different rights advocacy groups across regions, demands of
monarchical and other institutional reforms, numerous large-scale political rallies in Bangkok and elsewhere in the country
especially in the North and Northeast. But 2020, when Thai youths took center stage as protest leaders, also saw the abrupt
downfall of these young leaders and their supporters—with bombarding charges of so-called serious state security offenses,
in-prison detention without bail for those charged with more serious crimes, dwindling numbers of political rallies in sizes
and locations. From the beginning to the middle of 2021 Thailand’s streets appeared to be to its “normal” state of quietness,
partly due to the spread of COVID-19 and the disappearing street protests. Thailand seemed dark again. Did the establishment
once again succeed in crushing democracy like it had done many times before? It was the question that I have been asking
myself including this very moment my car was sandwiched by tens of other idling vehicles in the main artery running through
the city of Ubon Ratchathani. But there was no rush. We were just waiting for a signal to move ahead once the activity at this
particular stop was finished.
Yes, I was in a Car Mob—a political activity aiming to protest against Coupmaker-turned-Prime Minister Prayuth Chan-ocha.
After wandering in all directions my eyes stopped at the pedestrian crossover near Ubon Ratchathani’s local Border Patrol
Police command base; a plainclothes Special Branch police officer was busy taking pictures doing the exact same thing I was
doing but for the opposite reasons. While I was a participant observer conducting research on the pro-democracy youth-led
movement for empirical evidence for how pro-democracy people (note my use of “people”, not “protesters”) try to push
the movement forward despite setbacks, the officer was gathering information probably for his higher-ups and perhaps to
assess the situation on the ground for their “security” purposes. I was pretty sure that many older, seasoned protesters,
especially the Redshirts joining the Car Mob could easily recognize security force personnel because of their experience on
the ground. But the sheer number of vehicles ranging from small motorcycles to full-sized pickup trucks testified to these
protesters’ determination to come back to the streets despite heavy surveillance and close monitoring from the government’s
security forces. Throughout the nearly 5-hour procession of “Mob” vehicles trailing the main streets in Ubon City and its twin
town of Warinchamrap, what my observation of this Car Mob* helped to reflect on the question I have asked earlier.
What did I see in the Car Mob?
The August 1 Car Mob in Ubon was joined by an estimate of 200 vehicles including motorcycles (forming the largest presence),
sedan-type cars, and pickup trucks. It opened with a symbolic activity by the organizers, some of whom were university
students and some were associated with opposition parties. Participants were from a wide range of age, gender, and
socioeconomic status. The fact that many were in the comfort of their cars with tinted glass and remained there throughout
the event, so they probably felt relatively safe despite gazing eyes of security officers. Throughout the procession onlookers
lining the streets were flashing the three-finger salute. Medical clinic staff, food vendors, electronic store assistants, food
delivery riders. This allowed me to gauge the sentiments of ordinary people who are busy going about their lives or not the
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kind of joining political activities. In the middle of route a police officer directing traffic made a gesture and hollered, “Don’t
you want to cover your license plate?” I yelled back, “No. I’m fine”. One participant decorated her car with an image deriding
Prayuth. Despite her license plate being covered, she asked me at the gathering point after the procession whether she
would be in trouble for mocking him. This suggests lingering concerns for potential repercussions. The large crowd at the
gathering point was a challenge to an equally large group of police officers scattered throughout the area and even mingling
with the protesters. Speakers took turns criticizing Prayuth. It was a mix of anger, disappointment, and frustrations, but it was
also a confirmation that democracy supporters were still here and trying to find a way forward—all the while with blasting
songs like rap song Prathet Ku Mi (My country has it), Rao Khue Phone Kan (We are friends) and even random morlum songs
in the background. But I did not think this was not for a festive mood; it was to warm the protesters’ hearts, making them
feel they could do it and were doing it despite risks.
The Car Mob that I saw showed a relatively strong political presence. The consensus was clear—with Prayuth as a target
people could unite in large numbers without much reservation. Of course, certain more serious matters may be left out at
the cost of a compromise made on the main goal but it was something that was safe enough to bring people back together
while some were taking their time to recoup from the impacts of the elites’ backlashes on their mental and physical health.
It was also an effort by different organizing groups, which I my experience observing numerous protest activities, tend to
attract larger crowds that reaffirm their sense of togetherness. Thus, the event may not be anchored on the most progressive
demands or take confrontational form of political expressions, but at least it served as a platform for pro-democracy people
to regroup and show their solidarity—a much needed effort when many were languishing in prison cells questioning the
country’s justice system.
But is there hope? Has anything “ended” at all?
In my humble opinion: Yes, there is hope. But a realistic one would not expect the deep-rooted problem to end in “our
generation” as the movement slogan suggests, meaning any time soon. As one of my informants, a prominent Isaan youth
leader based in Khon Kaen noted, “What has ended? Their soft power! This is why they rely so much on crushing us with
their hard power”. Placing the informant’s remark in the context of the Car Mob activity, I do agree with him that because
the government’s heavy handedness and the establishment’s willingness to do anything but listening to protesters’
grievances and demands, political activities would need to be diverse, creative, and responsive to limitations.
*Car Mob was an idea put forth by former Redshirt leader and democracy advocate Sombat Boom-ngam-anong. The aim was
to protest against the government’s failed attempts at leading the country. The main goal was similar to the Run to Oust the
Uncle activity held in January 2020—to force out Prime Minister Prayuth Chan-ocha and his close associates. This form of
protest was most publicized and garnered a great deal of participation in 2021 with Sakon Nakhon, Nakhon Ratchasima, and
Ubon Ratchathani holding at least 5 events— the largest numbers of Car Mob during the time of data-gathering.
**Between July and August 2021 were at least 43 Car Mob events in Isaan provinces out of approximately 260 Car Mob events
throughout the country.
This article is based on research materials collected for the research project entitled “Let’s finish it in our
generation.”: Thai youth movements in contemporary socio-political contexts” supported by the National Research Council
of Thailand's Spearhead Strategic Plan on Social Aspects of Khon Thai 4.0. The author and the research team led by Associate
Professor Anusorn Unno would like to thank the funder for this opportunity
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สัมภาษณ์
ให้มันจบที่รุ่นเรา : ขบวนการเคลื่อนไหวเยาวชนไทยร่วมสมัย
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์คนไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยในแง่ขององค์ประกอบผู้เข้าร่วม มูลเหตุ แรงจูงใจ บริบท และปัจจัยแวดล้อม ศึกษาการจัดรูป
องค์กร การสร้างเครือข่าย การพัฒนาข้อเรียกร้อง และกลวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัยทั้งในพื้นที่ทาง
กายภาพและในสื่อดิจิทัล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นคนภายใต้ขบวนการเยาวชนไทยร่วมสมัย ทั้งในส่วนที่สนับสนุน
และในส่วนที่เห็นต่าง
ความเป็นมาของงานวิจัย
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ได้ประกาศผ่านเพจของกลุ่ม
ว่า เวลาของการอดทนต่อการจับกุม ความแร้นแค้น และการปลูกฝังค่านิยมที่ผิด ที่ดำเนินมากว่า 80 ปีได้จบสิ้นลงแล้ว จะไม่มี
การทนรออีกต่อไป โดยนัดหมายให้ไปรวมตัวกันวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อ
ร่วมกันถอนรากเผด็จการที่หยั่งลึกอยู่ในสังคมและการเมืองไทยมายาวนาน พร้อมกับลงท้ายในประกาศว่า “อย่าให้เรื่องนี้
กลายเป็นเรื่องของลูกหลานเราที่ต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมไม่จบสิ้น ให้มันจบในรุ่นของเรา” (shorturl.at/swO19)
ขณะที่ในวันต่อมากลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ Free Youth ได้เผยแพร่ข้อเรียกร้อง 3 ข้อผ่านทางเพจของกลุ่ม ประกอบด้วย
การยุบสภา การหยุดคุกคามประชาชน และการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ พร้อมกับมีข้อความและนัดหมายการชุมนุมในวันเวลาและ
สถานที่เดียวกันกับในประกาศของ สนท. รวมทั้งลงท้ายด้วยข้อความ “ให้มันจบในรุ่นของเรา” เหมือนกัน
การนัดชุมนุมของ สนท. และ เยาวชนปลดแอก วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่อนข้างประสบ
ความสำเร็จ เพราะแม้จะอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติด เชื้อโควิด-19 และมีคำสั่งห้ามการชุมนุมตามพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา
หรือว่าเยาวชน ซึ่งนับเป็นการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมมากสุดหลังจากรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อีกทั้ง ยังมีการแสดง
ความเห็นในสื่อทางสังคมอย่างคึกคักในวันและคืนนั้น โดยเฉพาะใน Twitter ซึ่งมีการใช้แฮชแท็ก “#ให้มันจบที่รุ่นเรา”
ประกอบข้อความแสดงความเห็นกว่า 600,000 ครั้งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และส่งผลให้แฮชแท็กดังกล่าวติดเทรนด์ทวิต
เตอร์ในประเทศไทยในวันนั้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีการจัดการชุมนุมภายใต้แฮชแท็ก “#ให้มันจบที่รุ่นเรา” ติดตามมาใน
เวลาไล่เลี่ยกันจำนวนหนึ่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
นอกจากนี้ การชุมนุมวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียน
นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชนภายใต้วิกฤตการเมืองร่วมสมัย เพราะแม้ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมจะมี
การชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ แต่ก็ยังจำกัดอยู่ภายในสถานศึกษาเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้มีการ
เสนอข้อเรียกร้องที่ชัดเจนหรือเป็นระบบ การชุมนุ มวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงเป็นการ
ชุมนุมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษานอกสถานศึกษาเป็นครั้งแรกของการเคลื่อนไหวที่ก่อตัวขึ้นในช่วงต้นปี หรือเป็นการ “ลง
ถนน” ตามที่มีกระแสเรียกร้องในสื่อทางสังคมกันมาเป็นระยะ รวมทั้งมีการประมวลหรือขมวดข้อเรียกร้องที่กระจัดกระจาย
อยู่ในการชุมนุมก่อนหน้าให้เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีการตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นภายในช่วงอายุของ
พวกเขา และเป็นต้นธารให้กับการชุมนุมที่ติดตามมา ทั้งที่เป็นการชุมนุมใหญ่ และการชุมนุมย่อยจำนวนมาก ประมาณการว่า
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2563 มีการจัดการชุมนุมทางการเมือง 385 ครั้งใน 62 จังหวัดโดยกลุ่มต่างๆ
จำนวน 112 กลุ่ม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
การเมืองไทยครั้งใหญ่
การจัดรูปองค์กรและแนวทางการเคลื่อนไหว เพราะแม้จะมีกลุ่มหลักในการจัดการชุมนุมใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน
ปลดแอก แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ประชาชนปลดแอก หรือคณะราษฎร แต่กลุ่มเหล่านี้ไม่ได้มีลักษณะเป็น
“องค์กรนำ” ที่มีการ “จัดตั้ง” เหมือนเช่นขบวนการนักศึกษาในทศวรรษ 2510 หรือ มีลักษณะ “กึ่งจัดตั้ง” เช่น พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ รวมถึง กปปส. ในช่วงการเมืองเสื้อสี ขณะเดียวกันก็มีกลุ่ม
ย่อยอีกจำนวนมากโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยที่ทั้งเข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ที่จัดโดยกลุ่มหลักและที่แยกกันจัดควบคู่กั นไป
ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ต่อมากลุ่มหลัก เช่น คณะราษฎร ได้ปรับ
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แนวทางการเคลื่อนไหวเป็นในลักษณะไร้แกนนำ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น ราษฎร ขณะที่กลุ่มที่เกิดขึ้นล่าสุด เช่น REDEM
เน้นหลักการและแนวทาง “มวลชนเท่ากัน” หรือ “ทุกคนเป็นแกนนำ” โดยให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือ “มวลชน” เป็นผู้ตดั สินใจ
ว่าจะให้การชุมนุมในแต่ละครั้งเป็นอย่างไร และในการชุมนุมจะไม่มีเวทีปราศรัย ไม่มีแกนนำ ไม่มีเจ้าหน้าที่ และไม่มีฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย จะมีแต่ “มวลชน” ที่ดูแลกันและกัน
ส่วนการใช้สื่อทางสังคม (Social Media) การเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชนในปัจจุบันก่อตัว
ขึ้นในสื่อทางสังคมก่อน ดังจะเห็นได้จากการแสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองในสื่อทางสังคมอย่าง
แหลมคมโดยเฉพาะใน Twitter ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา59 ขณะที่การชุมนุมในสถานศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
2563 คือการขยับจาก “โลกออนไลน์” สู่ “โลกออฟไลน์” เมื่อตระหนักว่าลำพังแต่การเคลื่อนไหวใน “โลกออนไลน์” ไม่เพียง
พอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวใน “โลก” ทั้งสองใบควบคู่กันไป ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ “สื่อเก่า”
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนุนการชุมนุมเหมือนการชุมนุมในยุคก่อนหน้า และยิ่งการชุมนุมในระยะหลังเป็นแนวทาง
“ไร้แกนนำ” หรือ “ทุกคนเป็นแกนนำ” ก็ยิ่งทำให้มีการใช้สื่อทางสังคมในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกันมากยิ่งขึ้น ดัง
กรณีกลุ่ม REDEM ที่อาศัย TELEGRAM เป็นช่องทางหลักในการให้สมาชิกร่วมกันแสดงความเห็นและตัดสินใจในการชุมนุมแต่
ละครั้งว่าจะเป็นในลักษณะใด
ข้อเรียกร้อง เพราะแม้ในช่วงแรกข้อเรียกร้องจะเป็นไปตามการชุมนุมทางการเมืองทั่วไป และไม่แตกต่างจากการ
ชุมนุมทางการเมืองอื่นก่อนหน้ามากนัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้มีการยุบสภา การให้นายกรัฐมนตรีลาออก หรือว่าการ
แก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ทว่ า หลั ง จากการชุ ม นุ ม ของแนวร่ ว มธรรมศาสตร์ แ ละการชุ ม นุ ม ในวั น ที ่ 10 สิ ง หาคม 2563 ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีการอ่านข้อเรียกร้อง 10 ข้อเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ส่งผลให้ข้อ
เรียกร้องเหล่านี้เป็นส่วนหนี่งของการชุมนุมเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องมา และเป็นข้อเรียกร้องหลักของการชุมนุมในช่วงเวลาหนึ่ง
รวมถึงเป็นเป้าหมายของการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาในสายตาของอีกฝ่าย ถือเป็นข้อเรียกร้องที่ “ทะลุเพดาน” ซึ่งไม่เคยมีการ
ชุมนุมทางการเมืองใดเคยเสนอมาก่อน
การเคลื่อนไหวใหญ่ทางการเมืองครั้งนี้จึงเป็นว่าเหตุใดนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนซึ่งก่อนหน้านี้มักถูก
ปรามาสว่าเฉื่อยชาหรือว่าไม่สนใจปัญหาสังคมและการเมืองจึงตัดสินใจออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่ างกว้างขวาง
ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งแต่ละแห่งมีประวัติศาสตร์และประเด็นปัญหาจำเพาะแตกต่างกันออกไป บริบททางการเมืองรวมถึงสังคม
เศรษฐกิจ และสภาพชีวิตแบบใดที่แวดล้อมการตัดสินใจของพวกเขา อะไรคือมูลเหตุหรือแรงจูงใจในการออกมาชุมนุม
เคลื่อนไหว และพวกเขาอธิบายการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของตนว่าอย่างไร
มานุษยวิทยาว่าด้วยรุ่นคน
รุ่นคน (Generation) เป็นมโนทัศน์สำคัญในทางมานุษยวิทยา เพราะแม้รุ่นคนจะไม่เคยอยู่ “เวทีกลาง” ของงานชาติ
พันธุ์วรรณาหรือทฤษฎีทางมานุษยวิทยา แต่มโนทัศน์นี้ก็ถูกใช้โดยนักมานุษยวิทยาในการอธิ บายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ชี้ให้เห็นความแตกต่างในหมู่สมาชิกของสังคม รวมถึงสำรวจวิธีที่ผู้คนจัดรูปความสัมพันธ์ในครอบครัว เส้นทางชีวิต และ
ระเบียบสังคมและศีลธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จำแนกการศึกษารุ่นคนในเชิงมานุษยวิทยาเป็น 4 หัวข้อด้วยกัน คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบศีลธรรมครอบครัวและการดูแลคนชรา องค์กรทางสังคมเหนือครอบครัวขึ้นไป และรูปแบบ
ของอัตลักษณ์และความไม่เท่าเทียม
ส่วนหัวข้อรุ่นคนในฐานะหลักในการจัดโครงสร้างสังคม Lamb ชี้ว่านักมานุษยวิทยาได้สำรวจวิธีที่กลุ่มทางสังคมและ
วัฒนธรรมใช้มโนทัศน์รุ่นคนในการจัดรูป ความสัมพันธ์ทางสังคมเหนือครอบครัวขึ้นไป ตัวแบบรุ่นคนถูกปรับขยายเพื่อใช้เป็น
ฐานสำหรับการควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคมในสังคมโดยรวม ในบางสังคม ระเบียบเชิงรุ่นคนทางสังคมมีลักษณะเป็น
ทางการและประณีตมาก มีพิธีกรรม เครื่องแต่งกาย การพูด ภารกิจเฉพาะด้าน และที่ตั้งบ้านเรือน จำแนกคนรุ่นหนึ่งออกจาก
อีกรุ่น อย่างไรก็ดี รุ่นคนกับวัยมีความต่างกัน รุ่นคนก่อเกิดจากครอบครัว ส่วนวัยเกี่ยวข้องกับการผ่านช่วงเวลา และในบาง
สถานการณ์ก็ขัดกัน เช่น ในบางสังคมผู้ชายไม่สามารถบรรลุความเป็นเอกเทศทางศาลได้จนกว่าบิดาจะเสียชีวิตแม้เขาจะมีอายุ
มากแล้วก็ตาม
พวกเขาเสนอว่ารุ่นคนเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ที่ ทรงพลั งที่สุดสำหรับการศึกษาสังคม เพราะมันบ่งถึง
ความสัมพันธ์ในห้วงเวลา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ ความตรงข้าม และบ่อยครั้งก็เป็นความขัดแย้ง รุ่นคนสามารถพิจารณา
59
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ได้ทั้งในเชิงตั้งรับและในเชิงรุ ก เพราะสมาชิกของรุ่นคนไม่ได้ยอมจำนนต่อตำแหน่งทางวัฒนธรรมและสังคมของพวกเขา
หากแต่ได้ใช้ตำแหน่งนั้นในการก่อให้เกิดความคิดและปฏิบัติการใหม่ รวมถึงแสวงหาผลประโยชน์ของพวกเขาภายใน
สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่พวกเขาดำรงอยู่
ในบริบททางประวัติศาสตร์เป็นแรงขับให้ เกิดการรวมตัวกันของเยาวชนเพื่อเรียกร้องทางการเมือง โดยมีลักษณะ
สำคัญคือเป็นรูปแบบของพฤติกรรมร่วมที่มีสำนึกของรุ่นอายุเป็นตัวระดมการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองมักเกิดขึ้นในประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่า นภายในอย่างรวดเร็ว หรือใน
ประเทศที่สถาบันทางการเมืองไม่มั่นคงเพราะขาดประสิทธิภาพและความชอบธรรม อย่างไรก็ดี ด้วยความที่แต่ละประเทศมี
ประวัติศาสตร์และสภาพสังคมการเมืองต่างกัน ทั้งในแง่ของสาเหตุปัญหา ลักษณะความขัดแย้ง และการตอบโต้จากผู้มีอำนาจ
การเคลื่อนไหวของเยาวชนในแต่ละประเทศจึงมีข้อเรียกร้อง รูปแบบ และแนวทางแตกต่างกันออกไป
รูปแบบของการชุมนุมเคลื่อนไหว
การชุมนุมมีทั้ง 1.การชุมนุมในสถานศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่า “แฟลช ม็อบ” และในโรงเรียนมัธยม ที่
เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองผู้บริหารพรรค ซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้าง
เป็นอิสระจากกันและยังไม่มีข้อเรียกร้องที่เป็นระบบร่วมกัน และ 2. การเคลื่อนไหวบนถนน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการควบคุม
ตัวเยาวชนที่ประท้วงนายกรัฐมนตรีอย่างผิดระเบียบขั้นตอนตามกฎหมาย โดยกลุ่มเยาวชนที่ก่อตั้งขึ้นได้เสนอข้อเรียกร้อง
อย่างเป็นระบบ และมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งการเคลื่ อนไหวบนถนนเช่นนี้เกิดขึ้นในต่างจังหวัดหรือ
ภูมิภาคควบคู่กันไปด้วย
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2563 มีการจัดชุมนุมอย่างน้อย 246 ครั้ง หรือเฉลี่ยวันละ 3
ครั้งในพื้นที่ 62 จังหวัด (ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 2564) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง นอกเหนือจากการชุมนุมของกลุ่ม
ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ข้างต้น ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการชุมนุมในต่างจังหวัดควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ บางกลุ่มในบางพื้นที่ก็ยังคง
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเด็นส่วนกลางและปัญหาเฉพาะพื้นที่ เช่น เรื่องการกระจายอำนาจ และปัญหาในมหาวิทยาลัย
เช่น ลดค่าเทอม การจัดสวัสดิการ
ภาคเหนือ
ในภาคเหนือ มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาสำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ พรรควิฬาร์ ประชาคมมอชอ และ NU-Movement โดย
พรรควิฬาร์เป็นการรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีความสนใจร่วมกันและต้องการแก้ปัญหาเฉพาะ
ก่อนที่จะขยายมาสู่ประเด็นทางการเมือง
สมาชิกพรรควิฬาร์ เล่าว่า พรรคเริ่มจากในช่วงปี 2563 แกนก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงแมวแล้วแมวโดนกัดคอตาย ไม่มีเงิน
รักษา เราเลยตั้งพรรควิฬาร์ขึ้นมา “จากอ่านมาร์กซิสต์และใช้แนวคิดมาวิเคราะห์ว่าหากเราเป็นคนรวยเรายังสามารถยื้อชีวิต
สัตว์ได้อีกหลายปี แต่ถ้าเป็นคนจนก็คือตายเลย นำไปสู่การตั้ งพรรควิฬาร์” ช่วงแรกเริ่มรับสมัครเพื่อน โดยมีคุณสมบัติง่าย ๆ
รักประชาธิปไตย รักแมว กิจกรรมแรกในนามพรรควิฬาร์ก็คือการจัดม็อบต่อจากฟรียูธ มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็น
ระยะๆ เช่น โพลมาจากความเห็นต่อระบอบการปกครองที่เหมาะสม สถานะของพรรควิฬาเคยมีโครงสร้างแต่ภายหลังก็ไม่ได้มี
โครงสร้าง ประชาคมมอชอ เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ตั้งขึ้นหลังจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปร่วมกิจกรรมที่ท่าแพร่วมกับ
พรรควิฬาร์ หลังกิจกรรมเสร็จก็คิดว่านักศึกษาที่มาจากหลายมหาวิทยาลัยควรจะขับเคลื่อนกิจกรรมในมหาวิทยาลัยของตนเอง
ควบคู่ไปด้วย จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มชื่อ ประชาคมมอชอ นอกจากนี้ การตั้งกลุ่มประชาคมมอชอยังเป็นความพยายามการ
แก้ปัญหาที่ว่าที่ผ่านมาพรรควิฬาร์ถูกมหาวิทยาลัยมองว่าเป็นกลุ่มบุคคลภายนอก ประชาคมมอชอจะเข้ามาแก้ปัญหาข้อนี้ โดย
ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านศิลปะ บทความ ล้ อไปกับการเคลื่อนไหวในส่วนกลางและปัญหาเฉพาะใน
มหาวิทยาลัย ส่วน NU-Movement เป็นกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรค
อนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองผู้บริหารพรรค และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มใช้แนวทางการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มเยาชนปลดแอกมาสานต่อในช่วงแรก แต่ในช่วงหลังได้เปลี่ยนมาเป็น 3 ข้อเรียกร้องของเยาวชนปลดแอกและแนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุม นายกรัฐมนตรีลาออก แก้ไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสภาบันกษัตริย์ กลุ่มนี้มีการเคลื่อนไหวที่
หลากหลายและต่อเนื่อง เช่นม็อบปราศรัยชื่อ “ตบยุงไล่ลุง”จัดกิจกรรมเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
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ภาคอีสาน
นักเรียนนักศึกษาเองก็ร่วมชุมนุมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย“อุดรสิบ่ทน” มีนักศึกษาเข้าร่วมและมีการถ่ายทอดสด
การชุมนุมโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีซึ่งถูกดำเนินคดีละเมิด พรก.ฉุกเฉินในสถานการณ์โควิด 19 กิจกรรมที่
น่าสนใจ คือ การชุมนุมใหญ่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งแกนนำนักศึกษาในนาม แนวร่วมนิสิต
มมส เพื่อประชาธิปไตย ได้จัดการชุมนุมในมหาวิทยาลัยเพื่อสอดรับกับการชุมนุมที่กรุงเทพฯ ที่เริ่มในกรุงเทพฯ 4 วันก่อนหน้า
โดยใช้ชื่อว่า “อีสานสิบ่ทน” มีข้อสังเกตว่าในบางกิจ กรรมเคลื่อนไหวมีการเข้าร่วมของกลุ่มคนเสื ้อแดงโดยเฉพาะใน
สถานการณ์ทางการเมืองใหญ่ๆ เช่น หลังเหตุการณ์วันที่ 16 ตุลาคม 2563 มีการสลายการชุมนุมที่สี่แยกปทุมวันอย่างรุนแรง
ด้วยแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง
การเคลื่อนไหวในพื้นที่อีสานไม่ได้เน้นประเด็นเฉพาะของพื้นที่ แต่ก็มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือ “ความเป็น
อีสาน” ประกอบด้วยอย่างสำคัญ กล่าวคือ แกนนำบางส่วนเป็นคนอีสาน เช่น จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา เป็นชาวจังหวัดชัยภูมิ ที่
มีภูมิหลังทางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ อดีตประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย
เป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และมีศักดิ์เป็นเหลนของครูเตียง ศิริขันธ์ อดีตแกนนำเสรีไทยในอีสาน และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดสกลนคร ปิยรัฐ จงเทพ เคยร่วมเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 2553 และเป็นแกนนำกลุ่ม WeVo ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัคร
ดูแลความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุม เป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ อรรถพล บัวพัฒน์ (ครูใหญ่) แกนนำคนสำคัญที่เคลื่อนไหวในอีสาน
และส่วนกลาง ที่เป็นที่นิยมเพราะลีลาการปราศรัยที่เน้นอารมณ์ขัน เป็นชาวขอนแก่น อานนท์ นำภา นักกฎหมายและทนาย
ของคนเสื้อแดงที่เคยเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 2553 เป็นชาวร้อยเอ็ด รวมถึงกลุ่มทะลุฟ้า ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้า มีกำลังสำคัญ
เป็นสมาชิกกลุ่มดาวดิน ซึ่งมีฐานของกลุ่มที่จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
บุคคลและกลุ่มเหล่านี้เป็นตัวอย่างของคนอีสานหรือกลุ่มที่มีฐานที่ตั้งในภาคอีสานที่มีบทบาทในฐานะแกนนำใน
ระดับประเทศ พวกเขาชูประเด็นการเคลื่อนไหวที่ชี้ให้เห็นปัญหาการกดขี่ทางการเมือง เช่น ความอยุติธรรม ที่ไม่เพียงเป็น
ปัญหาที่คนอีสานคุ้นชิน แต่ ยังเป็นปัญหาของคนไทยโดยทั่วไป ตลอดระยะเวลาห้วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา พวกเขาจึงไม่มีความ
จำเป็นที่ต้องตอกย้ำประเด็นความเดือดร้อนที่เป็นปัญหาเฉพาะของอีสาน เช่น ความเดือดร้อนจากเหมือง เขื่อน หรือที่ดินทำ
กิน เป็นต้น เพื่อดึงแรงสนับสนุนจากมวลชนวงกว้าง แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือแกนนำบางคนแสดงออกถึงตัวตนที่มีรากเหง้าจาก
อีสาน ผ่านการใช้สื่อโชเชียลเป็นหลัก เช่น อรรถพล บัวพัฒน์ ใช้ภาษาลาว(อีสาน) เป็นครั้งคราวในการสื่อสารในเฟซบุค
อานนท์ นำภา เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำให้การกิน “ซอยจุ๊” (เนื้อวัวดิบแล่บางๆ หรือหั่นเป็นชิ้นพอคำ จิ้มนำจิ้มขม) กลายเป็นกระแส
ในการเคลื่อนไหว
ภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยในภาคใต้และชายแดนใต้มีลักษณะปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองมากกว่าภูมิภาคอื่น
กรณีภาคใต้เป็นปัจจัยทางการเมืองเนื่องจากผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยรวมถึงประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวคิดทาง
การเมืองไปในทางอนุรักษ์นิยม ส่วนกรณีชายแดนใต้เป็นเหตุผลด้านความมั่นคงรวมถึงศาสนาจึงมีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยที่มี
การเคลื่อนไหวอย่างเด่นชัด โดยนอกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กล่าวแล้วก่อนหน้าที่ถูกขัดขวางจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มีการจัดกิจกรรมอยู่บ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มีการจัดกิจกรรมเข้มข้นมากสุด เพราะเป็นพื้นที่เปิดทางการเมืองมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยพื้นฐานของบริบท
พื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งมีปัญหาความมั่นคงสิ่งที่นักกิจกรรมชายแดนใต้กังวลมากคือการถูกข้อหาคดีความมั่นคง การจัดกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่นักกิจกรรมที่เป็นศึกษาส่วนใหญ่อยากจัดมากกว่าจะจัดภายนอกมหาวิทยาลัยเพราะรู้สึกปลอดภัยกว่า
ทั้งนี้สำหรับมวลชนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะนักศึกษาก็มีความสบายใจที่จะเข้าร่วมเพราะรู้สึกปลอดภัย
การจัดกิจกรรมทางการเมืองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดขึ้นเพื่อรับกับกระแสทางการ
เมืองส่วนกลาง เช่น กิจกรรมที่ 16 ตุลาคม 2563 เจ้าภาพในการจัด คือ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี รูปแบบเป็นการจัดปราศรัยทางการเมืองโดยใช้แคมเปญ “มอ.ตานีเบิ้มๆ” จัดขึ้น ณ ลานสีบลู ในมหาวิทยาลัย
ประเด็นในการจัดคือเพื่อต้องการส่งเสียงต่อผู้มีอำนาจ ปล่อย เยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนกลาง คือ เพนกวิน รุ้ง
ทนายอานนท์ ไผ่ดาวดิน ที่ถูกจับกุมในกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาใน
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มหาวิทยาลัยและมีการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นักศึกษาที่ปราศรัยมีทั้งหญิงและชายจากหลายคณะ ก่อนขึ้นปราศรัยมีการ
แนะนำชื่อ นามสกุล และคณะที่กำลังศึกษา การจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ กิจกรรมการเมืองและกิจกรรมนักศึกษาแทบไม่ได้แยก
จากกัน แต่กิจกรรมการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษา
หากพิจารณาในแง่ของนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย พบความแตกต่างระหว่างภาคใต้กับชายแดนใต้ โดย
ในกรณีภาคใต้ เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทนำเด่นชัดกว่านักศึกษา และเยาวชนที่มีบทบาทนำคือเยาวชนชนชั้นนำที่เรียนเก่ง
เป็นนักเรียนเรียนดีประจำจังหวัดของโรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัด บางคนในกลุ่มนี้นอกจากเป็นนักเรียนรางวัลเรียนดีแล้วยัง
ได้รับรางวัลกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกด้วย เยาวชนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ และเข้าถึงข้อมูล
ที่หลากหลายมากมายด้วยตนเอง มีความเป็นประชากรออนไลน์หรือ netizen มาก ในขณะที่เยาวชนรอบนอกเมืองที่ไม่ได้อยู่
ในโรงเรียนชั้นนำจำนวนมากไม่ได้มีความตื่นตัวทางการเมืองและยังมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิ ยมที่ได้รับการ
กล่อมเกลาทางสังคม ลักษณะความแตกต่างของประชากรเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลายนี้เห็นชัดในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต กระบี่
และนครศรีธรรมราช ตามลำดับ การเป็นประชากรออนไลน์นี้มีปัจจัยเรื่องของความเหลื่อมล้ำ ในการพั ฒนาเมือ งเป็ น
องค์ประกอบด้วย โดยเฉพาะภูเก็ตและกระบี่ เยาวชนวัยรุ่นรอบนอกเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้น้อยกว่า รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อมโยงความคิดกับเยาวชนส่วนกลางน้อยกว่า
สรุปการเคลื่อนไหวของเยาวชนไทยร่วมสมัยในภูมิภาคต่างๆ
เยาวชนแต่ละภูมิภาคมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และภายนอกพื้นที่สถานศึกษา
รูปแบบการเคลื่อนไหวหลักๆ ได้แก่ แฟลชม็อบ ม็อบปราศรัย คาร์ม็อบ โพล ยืนหยุดขัง ประเด็นของการเคลื่อนไหวมีทั้ง
ประเด็นเฉพาะของกลุ่มเยาวชน เช่น การตั้งคำถามต่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยลดค่าเล่า
เรียน และให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นอันเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด -19 และการเรียนออนไลน์
รวมถึงการเรียกร้องให้ยกเลิกกิจกรรมจิตอาสาในฐานะที่เป็นเงื่อนไขการกู้ยืมจากเงินกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา และ
ประเด็นการเมืองระดับประเทศที่เป็นประเด็นร่วมกันกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนกลางของ แนวร่วมธรรมศาสตร์และ
การชุมนุม สนท. และ เยาวชนปลดแอก เป็นต้น กระแสการเมืองส่วนกลางมีผลผลักดันการเคลื่อนไหวทางการเมืองในส่วน
ภูมิภาคทั้งรูปแบบการเคลื่อนไหว ช่วงเวลาวาระของการเคลื่อนไหวและประเด็นในการต่อสู้เคลื่อนไหว
ในความแตกต่างทางประเด็นเฉพาะพื้นที่ วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละภูมิภาคสร้างเงื่อนไข ลักษณะเฉพาะตัวของ
การเคลื่อนไหวขึ้นในแต่ละภูมิภาค เช่น การสนับสนุนเข้าร่วมการชุมนุมเยาวชนของกลุ่มคนเสื้อแดงในภาคอีสาน ความ
ขัดแย้งในความคิดทางการเมืองถึงขั้นปฏิเสธลูกหลานตนเองของคนภาคใต้ต อนบน และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความมั่นคงใน
ภาคใต้ตอนล่าง ในงานวิจัยนี้พบอารมณ์ความรู้สึกร่วมของกลุ่มเยาวชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงปีพ.ศ. 2563 ความคิด
ทางการเมืองร่วมกันของพวกเขาและเธอดังกล่าว ความคิดฝันทางการเมืองที่อยากให้ปัญหาทางการเมืองหลายๆประการนั้น
“ให้มันจบที่รุ่นเรา”.
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อนุสรณ์ อุณโณ
การเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชนตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมามีนัยสำคัญหลายอย่าง เพราะ
ไม่เพียงแต่เป็นการหวนคืนสนามการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาหลังจากห่างหายไปเกือบสี่ทศวรรษ หากแต่ยัง
มีการจัดรูปองค์กรที่ต่างจาก “ขบวนการนักศึกษา” ในยุคก่อนหน้าในแง่ที่ว่าไม่ได้มี “องค์กรนำ” หรือมีการ “จัดตั้ง” ภายใต้
อุดมการณ์ทางการเมืองหลัก ขณะเดียวกันก็มีการใช้สื่อทางสังคมเป็นช่องทางในการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับการ
เคลื่อนไหวในโลกกายภาพซึ่งประกอบด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีการเสนอข้อเรียกร้องที่
ไม่เคยมีขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดเคยเสนอมาก่อน ซึ่งหากสามารถผลักดัน “ให้มันจบที่รุ่นเรา” ตามที่พวกเขาตั้ง
ปณิธานไว้ได้ ก็จะเปลี่ยนการเมืองไทยอย่างสำคัญ
เยาวชนไทยเข้าสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้เงื่อนไข ปัจจัย และแรงผลักดันหลายอย่างประกอบกัน เริ่มจาก
การที่พวกเขาส่วนใหญ่เกิดและเติบโตในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีใจกลางอยู่ที่สถาบันกษัตริย์เริ่มก่อตัว จึงมี
โอกาสซึมซับรับรู้ความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง และได้กลายเป็นเบ้าหลอมความคิดทางการเมืองของพวก
เขาในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นปัจจัยผลักดันให้พวกเขาแสดงบทบาทหลักในการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากกลุ่มการเมืองก่อนหน้าทั้งสองฝ่ายได้สลายตัวลง
ในช่วงแรกเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวมีจำนวนไม่มาก ไม่ได้เป็นกระแสใหญ่ในหมู่ พวกเขา ทว่าหลังจากที่รัฐบาล
คณะรัฐประหารได้รุกล้ำรสนิยม ความชอบ หรือชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ประกอบกับการประจักษ์ในความเหลวแหลกทาง
ศีลธรรมของคณะรัฐประหารที่มักอวดอ้างคุณงามความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความผิดหวังจากการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก
ประกอบกับความไม่พอใจในเหตุการณ์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถาบันกษัตริย์ พวกเขาจึงเริ่มแสดงออกทางการเมืองกันอย่าง
กว้างขวาง พร้อมกับสำนึกในความเป็น “รุ่น” ที่ก่อตัวขึ้นในหมู่พวกเขา
ในช่วงแรกเยาวชนแสดงออกทางการเมืองในสื่อทางสังคมเป็นหลัก ทว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวิ นิจฉัยยุบ
พรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองผู้บริหารพรรค พวกเขาได้ขยายพื้นที่การแสดงออกไปยังโลกกายภาพ เริ่มจากใน
สถานศึกษาในรูปของ “แฟลชม็อบ” ก่อนจะขยับออกไปด้านนอกหรือ “ลงถนน” ตามกระแสเรียกร้องในสื่อทางสังคม
หลังจากมีการควบคุมตัวเยาวชนอย่างผิดขั้นตอนกฎหมายที่ จ.ระยอง ประกอบกับความโกรธเคืองต่อการลักพาตัวนัก
เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างอุกอาจในประเทศกัมพูชา
การชุมนุมบนท้องถนนครั้งแรกจัดโดยกลุ่มนักศึกษาสองกลุ่ม เรียกร้องให้ยุติการคุกคามประชาชน ยุบสภา และร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ ขณะที่ต่อมากลุ่มนักศึกษาอีกกลุ่มจัดการชุ มนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นการเฉพาะ ซึ่งแม้
จะก่อให้เกิดความเห็นต่างในกลุ่มนักศึกษา แต่ต่อมาก็มีการประสานเข้าด้วยกันภายใต้การเข้าร่วมของกลุ่มที่หลากหลายขึ้น
ครอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยภายใต้ชื่อ “คณะราษฎร” พร้อมกับมีการเสนอข้อเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรีลาออก ร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งได้รับการขานรับอย่างกว้างขวาง โดยในระดับภูมิภาคบางแห่งได้ผนวกข้อ
เรียกร้องเฉพาะของกลุ่มและพื้นที่เข้าไปด้วย และข้อเรียกร้องสามข้อนี้ได้รับสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการปฏิรูป
สถาบันกษัตริย์ ซึ่งมีการตั้งกลุ่มที่ประกอบด้วยคนหลากหลายช่วงวัยเรียกร้องให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา
112 เป็นการเฉพาะ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง “ขบวนการเยาวชนไทย” ไม่ได้ประกอบด้วยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเยาวชน หากแต่
ประกอบด้วยคนหลายช่วงวัย โดยเฉพาะคนช่วงวัยสูงกว่าที่มีบทบาทและจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคนต่างช่วงวัยเหล่านี้
ในด้านหนึ่งถูกยึดโยงเข้าด้วยกันจากการมีประสบการณ์ร่วมในเรื่องของปัญหาและความยากลำบากในการดำรงชีวิต ความคับ
แค้นจากความอยุติธรรม และความโกรธเคืองที่ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ขณะที่อีกด้านพวก
เขาถูกเชื่อมร้อยด้วยแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่คล้ายคลึงกัน จนกระทั่งกลายเป็นคน “รุ่น” เดียวกันในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพราะเหตุนี้ การเคลื่อนไหวของเยาวชนจึงได้รับการสนับสนุนจากสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากคนวัยสูงกว่า
ข้างต้น ซึ่งไม่เพียงแต่เข้าร่วมและสนับสนุนการชุมนุมและกิจกรรมอื่นที่เยาวชนจัด หากแต่ยังริเริ่มและจัดกิจกรรมหนุนเสริม
เป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะหลังจากที่เยาวชนไม่ได้จัดการชุมนุมใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม “คาร์ม็อบ” “ยืนหยุดขัง” หรือว่า
“กองทุนราษฎรประสงค์” ที่ จัดโดยนักกิจกรรมทางสังคมและนักเคลื่อนไหวทางเมืองภายใต้ความร่วมมือกับนักวิชาการ
นอกจากนี้ เยาวชนยังได้รับการสนับสนุนจากภาคการเมืองโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้าน ทั้งการเข้าร่วมการชุมนุม การสนับสนุน
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การชุมนุม การไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมคุมขัง การใช้ ตำแหน่งประกันตัว รวมถึงการขึ้นเวทีปราศรัยในระยะ
หลัง
อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของเยาวชนเผชิญการต่อต้านเช่นกัน โดยเฉพาะจากกลุ่มคนวัยสูงกว่าซึ่งถูกหล่อหลอม
กล่อมเกลาให้มีโลกทัศน์ ระบบคุณค่า และอุดมการณ์ทางการเมืองในเชิงอนุรักษ์นิยม ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการจัดชุ มนุม
ประจันหน้า การแจ้งความดำเนินคดี หรือการเดินทางเข้าพบบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการดำเนินคดียาวชน
รวมถึงผู้สนับสนุน ส่วนในภูมิภาค กระแสคัดค้านการเคลื่อนไหวของเยาวชนในกลุ่มคนสูงวัยกว่ามีความเข้มข้นในภาคใต้ พวก
เขาไม่เห็นด้วยกับเยาวชนโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพราะเห็นว่าสถาบันกษัตริย์มีบุญคุณต่อประเทศและประชาชน
อีกทั้งยังเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง แม้ว่าท่าทีของพวกเขาต่อเยาวชนจะเป็นลักษณะของ
“ผู้ใหญ่” เป็นห่วง “เด็ก” ก็ตาม
ขณะที่ในส่วนของรัฐ นอกจากไม่ตอบสนองต่อข้ อเรียกร้องของเยาวชนแล้ว ยังดำเนินการโต้กลับอย่างเข้มข้น โดย
นอกจากขัดขวางและสลายการชุมนุมด้วยมาตรการที่รุนแรงและไม่ได้สัดส่วน ยังมีการตั้งข้อหาดำเนินคดีเยาวชนรวมถึง
ประชาชนที่เห็นต่างจำนวนมาก พร้อมกับปฏิเสธการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหลายคน เช่นเดียวกับในส่ วนของสถาบัน
กษัตริย์ นอกจากไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของเยาวชนที่ต้องการให้มีการปฏิรูป พระมหากษัตริย์ได้แสดงความยกย่องชื่นชม
และขอบคุณประชาชนที่แสดงความจงรักภักดีอย่างกล้าหาญ ไม่นับรวมการที่รัฐยังคงอาศัยสถานศึกษาเป็นช่องทางในการบ่ม
เพาะพสกนิกรที่จงรักภักดีเหมื อนเช่นที่ผ่านมา พร้อมกับลงโทษนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กระด้างกระเดื่อง ซึ่งส่งผลต่อการ
เคลื่อนไหวของเยาวชนอย่างสำคัญ
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ขบวนการเยาวชนในปัจจุบันอยู่ในลักษณะตั้งรับเป็นหลัก แต่การเคลื่อนไหวของพวกเขาไม่ได้ขาด
หาย เพราะประกอบด้วยคนหลายช่วงวัย เคลื่อนไหวหนุนเสริมกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเคลื่อนไหวของพวกเขาที่ผ่านมา
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถวายความเคารพเพลง
สรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือการสำรวจความเห็นเกี่ ยวกับสถาบันกษัตริย์ จึงมี
โอกาสและความเป็นไปได้ที่ขบวนการเยาวชนไทยที่ประกอบด้วยคนหลายช่วงวัยจะสามารถบรรลุปณิธานที่ตั้งไว้ใน “รุ่น” ของ
พวกเขา

i This chapter is an output of a research project “Let’s finish it in our generation.”: Thai youth movements in contemporary socio-political

contexts, supported by the National Research Council of Thailand’s Spearhead Strategic Plan on Social Aspects of Khon Thai 4.0.
ii Narrative is concepts variedly used across disciplines. In this paper, I drew on the one in anthropology which characterizes narratives
as coherent plots that have an “inherent integrity” determined by a beginning, middle and end (Dodge et al. in Ramchandani 2016: 43),
and, through their characters and events organized through space and time, “make sense” in their totality. (Toolan in ibid) It holds that
narratives are anchored in the human experience, making subject creation – in its various avatars – a natural byproduct of the process.
(Ospina and Dodge in ibid) As such, anthropological approaches to narratives shift a focus from the genesis to the interpretation of what
being said. The emphasis is less about predicting and generalizing behavior, and more about interpreting intention and meaning in
context. (Dodge et al. in ibid)
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iii “Royal democracy” is a form of guided democracy – an ostensibly democratic polity, but one in which the electorate and elected

authority do not have substantive power because true power remains in the hands of the monarchic institution. In other words, it is a
political system where the formal parliamentary system comes under the authority of the unelected monarchy as stated in the formal
name of Thailand’s political system, that is, “the democratic regime with the monarch as the head of the state.” (Thongchai 2019: 284)
iv In their interviews with Bangkok upper middle class, Thorn and Chanon (2019: 49) found that most informants identified Thaksin’s
“populist policies” as a major threat to Thailand. They regarded these policies not simply as economic policies that lacked sustainability
but as Thaksin’s means of destroying morality, especially among Thai villagers.
v Thaksin’s disloyalty to King Bhumibol is a decisive factor that turned Thai urban middle class against Thaksin. In their interviews with
Bangkok upper middle class, for example, Thorn and Chanon (2019: 50) found that the informants interpreted Thaksin’s “populist
policies” as an indicator that he tried to deviate from King Bhumibol’s philosophy of sufficiency economy. They saw him as bent on
accumulating power, building himself up as the “god” to the poor, and trying to match the appeal of King Bhumibol.
vi These Buddhist concepts have been used as a reference for a specific kind of democracy favoring traditional elites. Connors (2007)
argued that in late 1950s and early 1960s the notion “Thai-style democracy” emerged as a fundamental element of the military and
bureaucratic ideology which is similar to cosmological world view in Traibhumikatha which is a model of a hierarchical political society.
Stability and happiness of social order are the consequence of the king’s merit and Barami. As a result, the monarchy is the indispensable
para-political institution in Thai-style democracy.
Likewise, Hewison and Kengkij (2010) maintained that “Thai-style democracy” is a political idea developed to justify
conservativism and authoritarianism in the reign of King Bhumibol who viewed politics as a dirty business. King Bhumibol supported Field
Marshal Sarit’s authoritarianism because it is an opportunity for the palace to revive, and because it is his personal admiration of
traditional institutions. He viewed Western democracy as alienated to Thai tradition, and advised Thai people to create a “Thai-style
democracy” for themselves. Besides, he has involved several coups especially the 2006 one which many regarded as “a good coup”.
But, argued Hewison and Kengkij, a “Thai-style democracy” is in fact an authoritarian wolf in the guise of a sheep developed as a
conservative ideology.

