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บทสรุปผูบ้ ริ หาร (Executive Summary)

ข้อค้นพบเบือ้ งต้น
1. พวกเขาคือใคร
กลุ่มที่ 1: ลูกหลานชนชัน้ ล่างทีส่ ุดของสังคม (bottom of the pie) ทัง้ ในเมืองและชนบท ทีม่ ที ุน
ติดลบในทุกมิติ แต่สามารถก้าวมาถึงจุดทีเ่ พิง่ ลืมตาอ้าปากได้ กระนัน้ ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา
นโยบายทีผ่ ดิ พลาดของรัฐบาลและวิกฤติต่างๆ
ได้ดงึ พวกเขากลับลงไปสู่จดุ ต่าสุดอีกครัง้
(system failed them)
- ลูกหลานของประชาชนคนชัน้ ล่างทีส่ ุดของความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
o เยาวชนทีม่ าจากพืน้ ฐานครอบครัวทีย่ ากจน ขาดความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและ
การดารงชีพ เปราะบางทางอาชีพและทีอ่ ยูอ่ าศัย
o เยาวชนทีห่ ลุดจากระบบการศึกษา เนื่องจากมองว่าการศึกษาในโรงเรียนไม่
ตอบสนองต่อความอยูร่ อดและการทามาหากิน
o เยาวชนทีม่ าจากครอบครัวทีไ่ ม่สมบูรณ์ เช่น พ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ วทีข่ าดรายได้
ทีเ่ พียงพอต่อการเลีย้ งบุตร จนทาให้พวกเขาขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ
o เยาวชนทีผ่ ่านประสบการณ์การถูกกระทา การกดขี่ และการล่วงละเมิดจาก
เจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยตรง โดยเฉพาะจากตารวจ
o เยาวชนทีอ่ ยูใ่ นแรงงานนอกระบบทีห่ ล่อเลีย้ งสังคมเมือง ซึง่ ได้ค่าแรงถูก ไม่
เป็ นธรรม และเข้าไม่ถงึ ระบบสวัสดิการของรัฐ
- ลูกหลานชนชัน้ ล่างทีส่ ุดของสังคม ทีส่ ามารถเอาตัวรอดได้ดว้ ยต้นทุนทีต่ ่ามากในสังคม
ทีเ่ ลวร้ายนี้ คือเด็กทีถ่ ูกทาให้เป็ นผูใ้ หญ่ทต่ี อ้ งทางานหนัก ต่อสู้ และปรับตัวทุกวิถที าง
เพื่อทามาหากิน
จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวและเลีย้ งดูตนเองได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พา
ครอบครัว แต่รฐั บาลกลับดับฝั นของพวกเขาและทาให้พวกเขาไปไม่รอด วิกฤติการณ์
โรคระบาดและนโยบายการรับมือของรัฐบาลส่งผลกระทบเชิงลบ จนดึงพวกเขากลับ
ไปสู่ความยากจน
กลุ่มที่ 2: เยาวชนลูกหลานชนชัน้ กลางทีเ่ ข้าร่วมการชุมนุ มตัง้ แต่ปีทแ่ี ล้ว ทีเ่ ห็นว่าการ
เคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์และแนวทางสันติวธิ แี บบเดิมไม่ได้ผลในการผลักดันการเปลีย่ นแปลง
จึงหันไปสู่แนวทางการเคลื่อนไหวแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นการยกระดับการเคลื่อนไหวไปสู่การ
กดดันรัฐบาลแบบเน้นการเผชิญหน้า ปะทะ และตอบโต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั แม้หลายคนจะกังวลต่อ
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แนวทางนี้ แต่กม็ องไม่เห็นทางเลือกอื่นทีจ่ ะให้ผใู้ หญ่รบั ฟั งพวกเขาและผลักดันการเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ในเชิงโครงสร้างและนโยบายเฉพาะหน้า แต่กลุ่มนี้มจี านวนน้อยกว่ากลุ่มที่ 1
2. เหตุใดจึงเข้าร่วมการชุมนุมที่ดินแดง
ปั จจัยเชิงโครงสร้าง:
- ความล้มเหลวในการพยายามแก้ไขปั ญหาความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจในสังคมไทย ที่
ทอดทิง้ และขาดการปกป้ องเยาวชนชนชัน้ ล่าง
- ระบบการศึกษาทีไ่ ม่สามารถประคับประคองและตอบสนองต่อวิถชี วี ติ ของเยาวชนชน
ชัน้ ล่าง
- ปั ญหาการล่วงละเมิดและการใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยเฉพาะตารวจต่อ
เยาวชนชนชัน้ ล่าง
- ปั ญหาครอบครัวแตกแยกในครอบครัวระดับล่างทีส่ ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเยาวชน
โดยตรง
- ความสามารถทางเศรษฐกิจในการเลีย้ งดูบุตรหลานทีต่ ่ าลงของพ่อแม่เลีย้ งเดีย่ ว
ซึง่
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวติ และการก้าวข้ามเส้นความยากจนของเยาวชนระดับ
ล่าง
ปั จจัยกระตุน้ :
- การไม่ประนีประนอมและการใช้ความรุนแรงของรัฐต่อข้อเรียกร้องเพื่อการปฏิรปู และ
การเปลีย่ นแปลงของเยาวชนตลอดช่วงปี ทผ่ี ่านมา
โดยเฉพาะการเริม่ ใช้มาตรการที่
เข้มงวด รุนแรง และเกินกว่าสัดส่วนของพฤติกรรมของผูช้ ุมนุ ม โดยเฉพาะในการชุมนุ ม
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 ซึง่ สร้างความโกรธและกระตุ้นให้เยาวชนทีไ่ ม่
เคยชุมนุมเข้าร่วมการชุมนุ มเพิม่ มากขึน้
- โควิด-19 และนโยบายการแก้ไขปั ญหาโควิดของรัฐดึงพวกเขากลับไปสู่ความยากจน:
ลูกหลานชนชัน้ ล่างเป็ นกลุ่มคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรง ทันที และ
รุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม หลายคนเคยสามารถลืมตาอ้าปากและช่วยเหลือตนเอง
ได้ แต่ตอ้ งกลับไปอยูใ่ นสภาวะยากจนและไม่สามารถเลีย้ งดูตวั เองได้อกี ครัง้ ไม่ว่าจะ
เป็ นการเข้าไม่ถงึ วัคซีน การลดเงินเดือน การถูกปลดออกจากงาน ไปจนถึงการไร้ทอ่ี ยู่
อาศัย นอกจากนัน้ การเรียนออนไลน์ยงั ส่งผลกระทบให้เยาวชนชัน้ ล่ างจานวนมากเสีย
โอกาสและมีโอกาสทีจ่ ะหลุดออกจากระบบการศึกษา
3. เป้ าหมายการชุมนุมและข้อเรียกร้อง
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เป้ าหมายที่ 1: เพื่อส่งเสียงให้ผใู้ หญ่ได้ยนิ และรับรูถ้ งึ ปั ญหาของพวกเขา โดยเฉพาะปั ญหาด้าน
เศรฐกิจ และการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
เป้ าหมายที่ 2: ข้อเรียกร้องในการแก้ไขปั ญหาคือ “นายก” ต้องลาออก สาหรับเยาวชนชนชัน้
ล่างทีเ่ พิง่ เริม่ สนใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองทีก่ ารชุมุนมแยกดินแดงนัน้ นายกคือตัวแทนของ
รัฐ ผูส้ งการ
ั่
และผูท้ ต่ี อ้ งรับผิดชอบต่อผลทีต่ ามมาของนโยบายทีผ่ ดิ พลาด การเปลีย่ นตัวผูน้ าถือ
เป็ นการเริม่ ต้นใหม่ในการแก้ปัญหา
4. เหตุใดจึงเลือกใช้แนวทางเผชิ ญหน้ า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้ าที่รฐั
ปั จจัยที่ 1: การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์และแนวสันติวธิ แี บบเดิมไม่ได้ผล แม้จะทาให้ผใู้ หญ่ได้
ยินปั ญหาของพวกเขา แต่กไ็ ม่มากพอทีจ่ ะผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ปั จจัยที่ 2: ผูช้ ุมนุ มนิยามการเคลื่อนไหวแบบเน้นการเผชิญหน้า ปะทะ และตอบโต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั
ว่าคือการต่อต้านโดยประชาชน หรืออารยะขัดขืน (civil resistance) ในแบบของพวกเขา
สาหรับพวกเขาแล้ว รูปแบบการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ใช่ความรุนแรง เมือ่ เปรียบเทียบกับ
มาตรการของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ปั จจัยที่ 3: ความรุนแรงเชิงโครงสร้างรอบตัวเยาวชนเหล่านี้กากับรูปแบบในการจัดการความ
ขัดแย้งของพวกเขา เยาวชนชนชัน้ ล่างเติบโตท่ามกลางปั ญหาความขัดแย้ง และการถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงจากสังคมรอบข้างและเจ้าหน้าทีร่ ฐั พวกเขาถูกผลักให้เผชิญกับปั ญหาและแรง
กดดันทีห่ นักหน่วงตลอดเวลา รูปแบบการจัดการความขัดแย้งแบบเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้
เป็ นทางเลือกไม่มากทีพ่ วกเขามีในการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองกับปั ญหาใน
ชีวติ ประจาวัน การเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็ นหนึ่งในการส่งสัญญาณถึงความไม่พอใจต่อ
การกดขีข่ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีพ่ วกเขาเคยเจอและการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต่อการชุมนุ ม
ทีพ่ วกเขาเชื่อว่าตัวเองมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมในการแสดงออกทางการเมือง การถูกดาเนินคดีหรือ
ติดคุกเป็ นเรือ่ งใกล้ตวั ของเยาวชนชนชัน้ ล่างจานวนมาก เป็ นต้นทุนทีพ่ วกเขาพร้อมจ่ายหาก
สามารถทาให้รฐั บาลสนใจปั ญหาและสร้างการเปลีย่ นแปลงได้
ปั จจัยที่ 4: การชุมนุมทางการเมืองเป็ นทางเลือกทางเดียวทีม่ แี ละกาหนดความเป็ นความตาย
ของชีวติ พวกเขา เยาวชนทีเ่ พิง่ เริม่ ลืมตาอ้าปากและเต็มไปด้วยความหวังทีจ่ ะสร้างเนื้อสร้างตัว
กลับพบว่าความฝั นทัง้ หมดพังทลายลงและถูกดึงกลับไปสู่ความยากจนหลังวิกฤติโควิด-19
ความเดือนร้อนของพวกเขาหนักหนาและต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยทันที ดังนัน้
พวกเขาจึงเลือกวิธกี ารทีพ่ วกเขาทาได้ทนั ที
โดยหวังว่าจะสามารถกดดันให้รฐั ได้ยนิ และ
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ตอบสนองต่อปั ญหาของพวกเขาได้มากกว่าวิธกี ารสันติวธิ แี บบทีผ่ ่านมา แม้ว่าพวกเขาอาจจะ
ถูกดาเนินคดีหรือถูกจับ แต่พวกเขาก็พร้อมยอมแลก เพราะพวกเขาไม่มอี ะไรเหลืออีกแล้ว
5. วิ ธีการและโครงสร้างการเคลื่อนไหวและระดมทรัพยากร
การเคลื่อนไหวแบบเครือข่ายปมเชือก (Knot Network Movement)
- กลุ่มขนาดเล็ก – ปั จเจก และกลุ่มทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10-15 คน เป็ นอิสระจากกัน และเป็ น
การรวมตัวแบบหลวมๆ ทัง้ ในการระดมมวลชนและทรัพยากร ทัง้ แบบมีช่อื กลุ่มและไม่ม ี
ชื่อกลุ่ม
- กลุ่มขนาดเล็กทีม่ คี วามหลากหลาย – ทัง้ ทีม่ แี ละไม่มปี ระสบการณ์การชุมนุ ม กลุ่มที่
เน้นการเผชิญหน้าขัน้ สูงและเน้นการเผชิญหน้าระดับต่า กลุ่มสนับสนุ น
- แต่ละกลุ่มเชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆ ทัง้ กลุ่มทีม่ แี ละไม่มชี ่อื แต่ทงั ้ หมดเป็ นเพียงการ
ช่วยประสานการเคลื่อนไหวอย่างหลวมๆ
ไม่สามารถควบคุมหรือชีน้ าทิศทางการ
เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็ นระบบ
ชุมนุ มออฟไลน์ (off-line) ทีใ่ ช้ TikTok-Twitter-Facebook เสริมเล็กน้อย
- การเคลื่อนไหวผ่านการรวมกลุ่มและการสื่อสารในโลกออฟไลน์ โดยเน้นการสื่อสารแบบ
ปากต่อปาก และความสัมพันธ์ทางสังคมหลากหลายรูปแบบทีผ่ กู พันกันมาตัง้ แต่ก่อน
การชุมนุ ม (pre-existing network) เป็ นกลไกหลักในการระดมผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมของกลุ่ม
เคลื่อนไหวขนาดเล็กทีม่ คี วามสัมพันธ์ก่อนการเข้าร่วมชุมนุ ม และการสร้างเครือข่าย
ใหม่เมือ่ มาเข้าร่วมการชุมนุ ม
- สื่อออนไลน์มบี ทบาทในบางส่วน เช่น เป็ นแรงบันดาลใจเริม่ ต้นทีท่ าให้สนใจการเมือง
และการเข้าร่วมการชุมนุ ม การติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Twitter และ
Tiktok
6. ทางออกและการแก้ไขปัญหาการชุมนุมที่แยกดิ นแดง
ทางออก 1: รับฟั งเสียงของเยาวชนชนชัน้ ล่าง
สิง่ ทีเ่ ยาวชนทีด่ นิ แดงต้องการมากทีส่ ุดคือ การทีร่ ฐั รับฟั งปั ญหาของพวกเขา เปิ ดเวทีพดู คุย
เจรจา และลดการใช้ความรุนแรงกับพวกเขา
ทางออก 2: ผลักดันนโยบายทีเ่ ข้าใจเยาวชนชนชัน้ ล่าง
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ยกระดับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพวกเขาให้พน้ จากความยากจน
กลไกรัฐ และการให้พวกเขาได้มโี อกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
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การถูกกดขีโ่ ดยโครงสร้างและ

บทที่ 1 บทนา

ท่ามกลางการขยายตัวของการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงโดยกลุ่มเยาวชน ทีป่ ฏิบตั กิ ารเพื่อเรียกร้อง
การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง สร้างประชาธิปไตย และได้รฐั บาลทีพ่ วกเขาต้องการ ตลอดช่วงเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม 2564 การเคลื่อนไหวนี้มลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างจากการเคลื่อนไหวของเยาวชนในช่วงปี
2563 และต้นปี 2564 ในหลากหลายมิติ ขณะทีก่ ารเคลื่อนไหวของคนหนุ่ มสาวในช่วงก่อนหน้าเน้น
แนวทางสันติวธิ ี การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ ตลอดจนการผลักดันข้อเรียกร้องเพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปั ญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็ นรูปธรรมและแหลมคม ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิรปู การศึกษา การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ การเปลีย่ นแปลงฝ่ ายบริหารด้วยการยุบสภาและเลือกตัง้ ใหม่ในกติกาใหม่ การปฏิรปู ระบบ
ราชการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ และทีส่ าคัญคือการปฏิรปู สถาบันกษัตริย์ แต่ในช่วงหลาย
เดือนทีผ่ ่านมา เรากลับเห็นการเติบโตขึน้ ของการเคลื่อนไหวทีเ่ น้นการเผชิญหน้า-ปะทะ-และตอบโต้
กลับเจ้าหน้าทีด่ ว้ ยหนังสติก๊ ลูกแก้ว ลูกกระทบ พลุยกั ษ์ การเข้ายึดแยกดินแดง การเผาทรัพย์สนิ ของรัฐ
อย่างป้ อมตารวจ ไฟจราจร หรือรถตารวจ โดยมุง่ เน้นข้อเรียกร้องให้นายกลาออก แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่
ความมันคงจะเข้
่
าควบคุมการชุมนุ มด้วยวิธกี ารทีย่ กระดับมากกว่าทีผ่ ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นใช้แก๊สน้าตา
การฉีดน้าความดันสูงผสมสารเคมี การใช้กระสุนยางทีม่ คี วามถีแ่ ละรุนแรงขึน้ รวมทัง้ การบุกเข้าจับกุม
และดาเนินคดีผชู้ ุมนุ มหลายร้อยคนในชุมชนและบนอาคาร แต่กไ็ ม่ได้ทาให้การเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในรูปแบบนี้หายไป ปรากฏการณ์น้ที าให้สงั คมต่างตัง้ คาถาม ว่าเราจะทาความเข้าใจสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้
อย่างไร คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการศึกษาวิจยั การก่อตัวและพัฒนาการของการชุมนุ มนี้
ผ่านการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างรอบด้านและเป็ นระบบ

คาถามหลักของการวิ จยั
1. ผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มคือใคร มีภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร และมีอุดมการณ์ทางการเมืองเช่น
ไร
2. เหตุใดผูช้ ุมนุ มจึงตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุมทีบ่ ริเวณแยกดินแดง และมีขอ้ เรียกร้องอะไรบ้าง
3. เหตุใดผูช้ ุมนุ มจึงเลือกสนับสนุนวิธกี ารเรียกร้องแบบเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั
4. รูปแบบการเคลื่อนไหวของการชุมนุ มโดยเยาวชนทีแ่ ยกดินแดงมีลกั ษณะอย่างไร
5. อะไรคือทางออกหรือทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาการชุมนุ ม การเผชิญหน้า และความรุนแรงทีแ่ ยก
ดินแดง
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วิ ธีการเก็บข้อมูล
- การเลือกกลุ่มตัวอย่าง: ผูช้ ุมนุ มในพืน้ ที่ ทีอ่ ยู่แนวหน้า และเข้าร่วมการชุมนุมยาวนาน โดย
พยายามเลือกแบบกระจายความหลากหลายทัง้ เพศ วัย พาหนะ อุปกรณ์ทม่ี ี รูปแบบและระดับ
การแสดงออก
- สัมภาษณ์เชิงลึก:
o ผูช้ ่วยวิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ในพืน้ ทีก่ ารชุมนุม (onsite interview) ผูช้ ุมนุ มในพืน้ ที่ ที่
อยูแ่ นวหน้า และเข้าร่วมการชุมนุ มยาวนาน
o การสัมภาษณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ (online interview) โดยผูช้ ่วยวิจยั
ดาเนินการเก็บข้อมูลการติดต่อผูช้ ุมนุมในพืน้ ที่ ทีอ่ ยูแ่ นวหน้า และเข้าร่วมการชุมนุ ม
ยาวนาน
จากนัน้ จึงดต่อผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มหลังการชุมนุ มเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น Line Google Meet Zoom และโทรศัพท์ เพื่อเสริมข้อจากัดด้าน
ความต่อเนื่องในการพูดคุยในพืน้ ทีก่ ารชุมนุมทีร่ ุนแรงและไม่แน่ นอนสูง การสัมภาษณ์
เช่นนี้จะทาให้ได้พดู คุยในบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตร โดยผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตัวตน
ซึง่ ทาให้ได้ขอ้ มูลทีล่ กึ และจริงมากขึน้ เมือ่ เทียบกับการสัมภาษณ์ในพืน้ ทีก่ ารชุมนุ มทีม่ ี
การใช้ความรุนแรงและการจับกุม
- คาถามสัมภาษณ์: การสัมภาษณ์เน้นคาถามหลักของงานวิจยั 4 ข้อ (ภาคผนวก 1: คาถาม
สัมภาษณ์)
o ข้อมูลพืน้ ฐานด้านภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจและสังคม
▪ อายุ
▪ เพศ และ เพศสภาพ
▪ พืน้ ฐานครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
▪ ภูมลิ าเนา
▪ ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัย เช่น บ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮาส์ บ้านเช่า หรือชุมชนแออัด
▪ การศึกษา เช่น ระดับการศึกษา ผลการเรียน
▪ วิธกี ารเดินทางมาร่วมชุมนุ ม
▪ ได้รบั ผลกระทบจากโควิดหรือไม่ อย่างไร
o ความคิดเห็นทางการเมืองและสาเหตุการเข้าร่วมการชุมนุม
▪ เหตุใดจึงเข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดง ปั ญหาใดทีท่ าให้ตอ้ งออกมา และ
ต้องการเรียกร้องอะไร
▪ เริม่ สนใจและตื่นตัวทางการเมืองเมือ่ ไหร่
▪ รับรูข้ า่ วสารข้อมูลผ่านช่องทางใด
▪ มาร่วมการชุมนุ มกับใคร ใครชักชวน และติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางใด
▪ เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองก่อนหน้านี้ไหม
12

▪ คิดเห็นอย่างไรกับข้อเสนอและยุทธศาสตร์ของแต่ละกลุ่ม
● ข้อเรียกร้อง เช่น นายกต้องลาออก ปฏิรปู สถาบันกษัตริย์ ยุบสภา
เลือกตัง้ ใหม่ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปั ญหาปากท้อง ปั ญหาโควิด เป็ นต้น
● ยุทธศาสตร์ เช่น สันติวธิ ี เผชิญหน้า มีแกนนา ไม่มแี กนนา เป็ นต้น
o รูปแบบการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดง
▪ มีการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายในการชุมนุ มอย่างไร
▪ การอยูแ่ นวหน้าในช่วงสัปดาห์ทผ่ี ่านมาได้ทาอะไรบ้างและดูแลตัวเองอย่างไร
▪ มีขอ้ กังวลหรือความกลัวต่อการข่มขูอ่ ย่างการถูกจับกุม การถูกตัง้ ข้อหา การ
ถูกทาร้ายร่างกายโดยกระสุนยางและแก๊สน้ าตา หรือปฏิบตั กิ ารณ์อ่นื ๆ ของ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือไม่
▪ คิดว่าการยกระดับการชุมนุ มแบบเผชิญหน้าจะช่วยให้ขอ้ เรียกร้องประสบ
ความสาเร็จได้หรือไม่
o ความปรารถนา ความฝั น และสิง่ ทีอ่ ยากบอกต่อผูบ้ ริหารประเทศ
▪ อะไรคือสิง่ ทีค่ ุณอยากได้ อยากเห็น และอยากเป็ นในวันนี้
▪ อะไรคือความฝั นของคุณ อยากเห็นอนาคตของตัวเองในอีก 10 ปี ขา้ งหน้าเป็ น
อย่างไร
▪ อยากบอกอะไรกับผูม้ อี านาจและผูใ้ หญ่
- อุปสรรค
o การสร้างความเชื่อใจเพื่อให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลไว้ใจและให้สมั ภาษณ์เป็ นเรือ่ งยากมาก เนื่องจาก
ผูช้ ุมนุ มกังวลต่อความปลอดภัยในการเข้าถึงตัวตนกับคนแปลกหน้าในทีช่ ุมนุม เรือ่ ง
การถูกจับกุม และเรือ่ งการบิดเบือนข้อมูลของสื่อบางสานักเพื่อโจมตีผชู้ ุมนุ ม ดังนัน้
การเก็บรายชื่อและการติดต่อจึงเป็ นไปอย่างยากลาบาก โดยในหลายกรณี แม้จะให้ช่อื
และข้อมูลติดต่อ แต่อตั ราการตอบรับการสัมภาษณ์อยูใ่ นอัตราร้อยละ 50 เท่านัน้ หาก
ได้ช่อื และเบอร์ตดิ ต่อ 10 ราย จะมีผใู้ ห้สมั ภาษณ์เพียง 5 รายเท่านัน้
โครงสร้างรายงาน
ในการนาเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์เกีย่ วกับการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงในตลอดเดือนสิงหาคมถึง
ตุลาคม 2564 รายงานวิจยั ชิน้ นี้จะเริม่ ต้นด้วยการวิเคราะห์คุณลักษณะเบือ้ งต้นทางเศรษฐกิจ -สังคมการเมือง ของผูช้ ุมนุ ม เช่น อายุ สถานะทางเศรษฐกิจ ครอบครัว การศึกษา อาชีพ การรับรูข้ า่ วสาร
ประสบการณ์การทางการเมือง ความสัมพันธ์กบั รัฐและนโยบายของรัฐ (บทที่ 2) เพื่อนาไปสู่การทา
ความเข้าใจปั จจัยทีท่ าให้พวกเขาตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดง ทัง้ ปั จจัยเชิงโครงสร้างและ
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ปั จจัยผลักดันเฉพาะหน้า เช่น ความรุนแรงจากรัฐหรือ ผลกระทบจากโควิด -19 ตลอดจนเพื่อศึกษา
เป้ าประสงค์หลักและรองทีผ่ ชู้ ุมนุ มต้องการ (บทที่ 3)
นอกเหนือจากประเด็นเรือ่ งพวกเขาเป็ นใครและเหตุใดจึงเข้าร่วมการชุมนุ ม ในบทที่ 4 จะ
นาเสนอบทวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงรูปแบบในการแสดงออกทางการเมืองของการ
ชุมนุ มจากสันติวธิ แี ละเชิงสัญลักษณ์มาสู่การเคลื่อนไหวทีเ่ น้นการเผชิญหน้า -ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้าที่
และในบทที่ 5 รายงานชิน้ นี้จะนาเสนอการเปลีย่ นแปลงของรูปแบบการระดมการเคลื่อนไหว จากเดิมที่
เน้นการสื่อสารและแสดงออกผ่านโลกออนไลน์ สู่การจัดชุมนุ มและการระดมผูส้ นับสนุนผ่านโลกออฟไลน์
ทีเ่ น้นการสื่อสารแบบปฏิสมั พันธ์โดยตรงมากกว่าบนโซเชียลมีเดีย ในช่วงสุดท้ายของรายงานบทที่ 6 จะ
นาเสนอภาพการเปรียบเทียบระหว่างการชุมนุ มในปี 2563 กับการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงว่ามีความ
แตกต่างหรือเหมือนกันในมิตใิ ดบ้าง และทีส่ าคัญอะไรคือทางออกหรือทางเลือกในการก้าวข้ามความ
ขัดแย้งนี้
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บทที่ 2 ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมแยกดิ นแดงในช่วงเดือนสิ งหาคม-ตุลาคม 2564 คือใคร?

ท่ามกลางการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงตลอดช่วงเดือนสิงหาคมถึง
ตุลาคม 2564 หลายฝ่ ายตัง้ คาถามถึงองค์ประกอบของผูช้ ุมนุ มทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างจากการชุมนุ มของ
เยาวชนในปี ทผ่ี ่านมา พวกเขาคือใคร เป็ นคนหนุ่ มสาวกลุ่มเดียวกับการเคลื่อนไหวในปี ทผ่ี ่านมาหรือ
เปล่า
ในบทนี้นาเสนอข้อมูลเพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะของผูช้ ุมนุมผ่านการเก็บข้อมูลสถานภาพเชิง
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะเงือ่ นไข ซึง่ ข้อค้นพบเบือ้ งตนพบว่าผูช้ ุมนุ มส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่มคนทีแ่ ตกต่างจากการชุมนุมในปี ทผ่ี ่านมา แม้ว่าในเชิงอายุแล้ว ผูช้ ุมนุ มส่วนใหญ่จะเป็ นเยาวชน
เช่นเดียวกับการชุมนุมในปี ทผ่ี ่านมา แต่พวกเขามิใช่ลกู หลานชนชัน้ กลางในเมือง ไม่ใช่นกั เรียนจาก
โรงเรียนมัธยมชัน้ นา หรือนิสติ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย แต่พวกเขาคือลูกหลานของประชาชนชนชัน้
ล่างทีส่ ุดของความเหลื่อมล้าในสังคมไทยในทุกมิติ แต่อย่างไรก็ดี จากผลการเก็บข้อมูลพบว่า แม้ว่าจะ
มาจากพืน้ เพทีม่ ที ุนทางสังคมและเศรษฐกิจต่ า แต่ในช่วงก่อนวิกฤติการณ์โควิด-19 ผูช้ ุมนุ มส่วนใหญ่เริม่
ประสบความสาเร็จในการลืมตาอ้าปากและเลีย้ งดูตวั เองได้แล้ว ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าพวกเขามิใช่อนั ธพาล
หรือเด็กแว้นทีไ่ ม่มอี นาคตเหมือนกับทีส่ งั คมมอง นอกจากนัน้ ยังมีผชู้ ุมนุมกลุ่มน้อยทีเ่ ป็ นลูกหลายชนชัน้
กลางทีม่ ปี ระสบการณ์เข้าร่วมการชุมนุ มก่อนหน้านี้ แต่ไม่พอใจต่อผลของการเคลื่อนไหวในปี ทผ่ี ่านมา
และอยากเห็นการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการชุมนุ มทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในการกดดันรัฐบาลเพื่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลง

่ มสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วก่อนโรคระบาดโควิ ดกลุ่มที่ 1: ลูกหลานชนชัน้ ล่างที่บากบันจนเริ
่
19
ผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มม็อบดินแดงคือลูกหลานชนชัน้ ล่างทีส่ ุดของสังคม (bottom of the pie) ของ
ความเหลื่อมล้าในสังคมไทย ทีพ่ ยายามทุกวิถที างในการก้าวข้ามทุนติดลบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็ น
เยาวชนทีม่ าจากพืน้ ฐานครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน หลุดจากระบบการศึกษา ครอบครัวทีไ่ ม่สมบูรณ์ ทา
ให้ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ จนต้องถูกผลักเข้าสู่ตลาดแรงงานตัง้ แต่อายุยงั น้อย พวกเขาอยูใ่ นแรงงาน
นอกระบบทีห่ ล่อเลีย้ งสังคมเมือง นอกจากนัน้ พวกเขายังเป็ นกลุ่มทีผ่ ่านประสบการณ์การถูกกระทา กด
ขี่ และล่วงละเมิดโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าเยาวชนเหล่านี้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย
แต่พวกเขาก็พยายามทุกวิถที างในการทามาหาเลีย้ งชีพ พยายามสร้างเนื้อสร้างตัว จนสามารถเลีย้ งดู
ตนเองได้ในช่วงก่อนโควิด-19
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พวกเขาคือเยาวชนคนรุ่นใหม่
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างผูช้ ุมนุ ม 30 คนพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มกว่าร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์
เป็ นเยาวชนผูม้ อี ายุต่ ากว่า 18 ปี เยาวชนทีอ่ ายุน้อยทีส่ ุดจากการเก็บข้อมูลคือ 13 ปี นอกจากเยาวชน
แล้ว ผูเ้ ข้าร่วมในวัยระหว่าง 21 - 24 ปี มขี นาดมากเป็ นอันดับสองคือ ร้อยละ 34 (ตารางที่ 2.1: สัดส่วน
อายุกลุ่มตัวอย่างของผูเ้ ข้าร่วมการการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564)
ตารางที่ 2.1 สัดส่วนอายุกลุ่มตัวอย่างของผูเ้ ข้าร่วมการการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคมตุลาคม 2564
ช่วงอายุของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์

จานวนร้อยละ

น้อยกว่า 18 ปี

40

19 ปี - 20 ปี

13

21 ปี - 24 ปี

34

มากกว่า 25 ปี ขน้ึ ไป

13

รวมทัง้ หมด

100

ลูกหลานชนชัน้ ล่าง
ผูช้ ุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65 เป็ นลูกหลานชนชัน้ ล่างทีม่ พี น้ื ฐานครอบครัวที่
ยากจน ขาดความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและความเป็ นอยู่ โดยงานชิน้ นี้ประเมินจากปั จจัยหลายด้าน เช่น
การจ้างงานขอผูป้ กครอง ความสามารถในการส่งเสียบุตรหลาน ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัย ฯลฯ (ตารางที่ 2.2:
สถานะทางเศรษฐกิจของผูป้ กครองผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
2564) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกว่าร้อยละ 80 เติบโตในครอบครัวทีพ่ ่อแม่อยูภ่ ายใต้การจ้างงานแบบชัวคราว
่
งาน
บริการค่าจ้างต่ า ไม่มงี านทาเป็ นระยะๆ และไม่สามารถหารายได้มาเลีย้ งดูพวกเขาได้อย่างเพียงพอ
(ตารางที่ 2.3: สถานะการจ้างงานของผูป้ กครองผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคมตุลาคม 2564)
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ตารางที่ 2.2 สถานะทางเศรษฐกิจของผูป้ กครองผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคมตุลาคม 2564
สถานะด้านเศรษฐกิจของผูป้ กครอง

จานวนร้อยละ

ยากจน

65

พอมีพอใช้

31

พอมีเงินเก็บ

4

ร่ารวย

0

รวมทัง้ หมด

100

ตารางที่ 2.3 สถานะการจ้างงานของผูป้ กครองผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคมตุลาคม 2564
สถานะการทางาน

จานวน (คน)

ร้อยละ

ทางานประจา

6

20

ทางานชัวคราว
่

24

80

รวมทัง้ หมด

30

100

นอกจากการจ้างงานแล้ว ความไม่มนคงและคุ
ั่
ณภาพทีอ่ ยูย่ งั เป็ นตัวบ่งชีท้ ส่ี าคัญอีกปั จจัยหนึ่งที่
สะท้อนถึงความยากลาบากของคนกลุ่มนี้ ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มกว่าร้อยละ 67 จัดอยู่ในกลุ่มุ คนทีป่ ระสบ
ปั ญหาความมันคงด้
่ านทีอ่ ยู่อาศัย
พวกเขาอยูใ่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทเช่า
และครอบครัวยังไม่ม ี
ความสามารถในการซือ้ หรือมีรายได้ทม่ี นคงพอที
ั่
จ่ ะผ่อนจ่ายเพื่อซือ้ บ้านเป็ นของตนเอง มีเพียงร้อยละ
33 เท่านัน้ ทีค่ รอบครัวมีทอ่ี ยูอ่ าศัยถาวร แต่กย็ งั ต้องอาศัยอยูร่ ว่ มกันเป็ นครอบครัวขยาย โดยหนึ่ง
ครัวเรือนอาจมีประชากรตัง้ แต่ 4 – 15 คน (ตารางที่ 2.4: ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มที่
แยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564) เช่น ปี เตอร์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 18 ปี แม่ของปี
เตอร์เสียไปตัง้ แต่เขายังเด็ก ส่วนพ่อเป็ นผูป้ ่ วยติดเตียง เขาอาศัยอยูอ่ ย่างแออัดกับญาติพน่ี ้องจานวน 15
คนในแฟลตสองห้องของการเคหะแห่งชาติ ห้องหนึ่งหกคนอีกห้องหนึ่งเก้าคน ซึง่ ประกอบด้วยพีช่ ายทัง้
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สามคน พีส่ ะใภ้ หลาน รวมทัง้ พ่อตาและแม่ยายของพีส่ ะใภ้1 หรือแอนนา ผูช้ ุมนุมเพศหญิง อายุ 24 ปี
สถานภาพแม่เลีย้ งเดีย่ ว ย้ายเข้ามาอยูใ่ นกรุงเทพฯกับครอบครัวจากภาคอีสาน พ่อ แม่ น้องสาว เธอ
และลูกวัยห้าขวบของเธอ โดยเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่รวมกันห้าคนทีย่ ่านรามคาแหง สมาชิกทีท่ างานได้ใน
ครอบครัวนัน้ รับจ้างรายวัน รายได้ประมาณ 14,000 - 16,000 บาทต่อเดือนก่อนโควิด และลดลงเหลือ
8,000-10,000 บาทในช่วงโควิด ตัวเธอเองก็ไม่สามารถทางานได้เท่าเดิมเนื่องจากต้องดูแลลูกทีต่ อ้ ง
เรียนออนไลน์ ดังนัน้ ด้วยรายได้ทน่ี ้อยและไม่แน่ นอน ทาให้พวกเขาต้องอยูร่ ว่ มกันเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย และต้องกันเงินไว้จา่ ยหนี้สนิ นอกระบบ จึงไม่มเี งินเก็บพอทีจ่ ะซือ้ บ้านเป็ นของตนเอง 2
ตารางที่ 2.4 ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
2564
ลักษณะทีพ่ กั อาศัย

จานวน (คน)

ร้อยละ

บ้านเช่า

15

67

บ้านของตนเอง

8

33

รวมทัง้ หมด

23

100

แม้ว่ารัฐบาลไทยในทุกยุคทุกสมัยทีผ่ ่านมาจะอ้างอิงถึงปั ญหาความเหลื่อมล้าในสังคมไทยและ
พยายามแก้ไขปั ญหาดังกล่าว แต่รฐั บาลส่วนใหญ่กไ็ ม่ประสบความสาเร็จในการผลักดันนโยบายหรือ
มาตรการทีด่ พี อทีจ่ ะลดความเหลื่อมล้าและช่วยยกระดับชีวติ ของคนในระดับล่าง
และขาดมาตรการ
ช่วยเหลือ ปกป้ อง และสร้างโอกาสให้กบั ชนชัน้ ล่างของไทยและลูกหลานของพวกเขา นับวันความ
เหลื่อมล้าในสังคมไทยกลับยิง่ ทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยถ่างออกจาก
กันขึน้ ทุกที

คนรุน่ ใหม่ทห่ี ลุดจากระบบการศึกษาตัง้ แต่อายุยงั น้อย
จากการสารวจพบว่าผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมทัง้ หมดเป็ นกลุ่มคนทีม่ กี ารศึกษาในระดับต่ากว่าอุดมศึกษา
หรือในอีกนัยยะหนึ่งคือ พวกเขาคือเยาวชนทีห่ ลุดออกจากระบบการศึกษาตัง้ แต่อายุยงั น้อย จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมดไม่มใี ครจบปริญญาตรี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มุ ใหญ่ทส่ี ุดคือ ร้อยละ 57 จบ
1
2

ปี เตอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 21 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
แอนนา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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การศึกษาเพียงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกว่า 16 เปอร์เซ็นต์หลุดออกจากระบบการศึกษา
ตัง้ แต่จบชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 และกว่าร้อยละ 27 สามารถจบการศึกษาสูงสุดเพียงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
6 หรือเทียบเท่า (ตารางที่ 2.5: ระดับการศึกษาของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมที่แยกดินแดงในช่วงเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม 2564) แม้ว่าจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่จะไม่ได้ระบุว่าปั ญหาของระบบ
การศึกษาคือปั จจัยหลักทีท่ าให้พวกเขาออกมาชุมนุมทีแ่ ยกดินเดิน แต่เมือ่ สัมภาษณ์เชิงลึกก็พบว่า การ
ออกจากระบบการศึกษาตัง้ แต่อายุยงั น้อยทาให้พวกเขาขาดโอกาสและทางเลือกในชีวติ
ทัง้ หมดต้อง
เริม่ ต้นใช้ชวี ติ ทีท่ างานหนักตัง้ แต่อายุยงั น้อย
ตาราง 2.5 ระดับการศึกษาของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564
จบระดับการศึกษา

จานวน

ร้อยละ

ประถมศึกษาปี ท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน.ป.6)

5

16

มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 หรือเทียบเท่า (กศน.ม.3)

17

57

มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน.ม.6,ปวช)

8

27

ระดับปริญญาตรี (ปวส.)

0

0

ระดับปริญญาโท

0

0

ระดับปริญญาเอก

0

0

30

100

รวมทัง้ หมด

จากการสารวจพบว่า ปั ญหาด้านการเงินของครอบครัว ปั ญหาคุณภาพการศึกษาทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับวิถกี ารทามาหากิน และวัฒนธรรมความรุนแรงในโรงเรียนเป็ นสาเหตุหลักทีผ่ ลักดันให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลที่
เข้าร่วมชุมนุ มเหล่านี้ตอ้ งออกจากระบบการศึกษาตัง้ แต่อายุยงั น้อย
ปั ญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว:
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนมากระบุว่า ปั ญหาหลักทีท่ าให้เขาเลือกทีจ่ ะลาออกจากโรงเรียนคือ รายได้ของ
ผูป้ กครองทีไ่ ม่เพียงพอต่อการส่งเสียให้พวกเขาสามารถอยูใ่ นระบบการศึกษาต่อไปได้ หลายคนต้อง
หลุดออกจากการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรียนในโรงเรียนสูงเกินกว่าทีค่ รอบครัวจะสามารถจ่าย
ได้
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การศึกษาไม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ :
ปั ญหาประสิทธิภาพการสอนและเนื้อหาของหลักสูตรทีไ่ ม่สอดคล้องกับชีวติ จริงของเยาวชนจาก
หลากหลายชนชัน้ หลากหลายเป้ าหมายและวิถชี วี ติ โดยเฉพาะสาหรับชนชัน้ ล่างทีม่ คี วามต้องการหา
เลีย้ งตนเองตัง้ แต่เด็ก เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมอธิบายว่า พวกเขาตัดสินใจไม่เรียนต่อหรือลาออกจาก
โรงเรียนกลางคันเนื่องจากเนื้อหาในโรงเรียนไม่สอดคล้องกับความอยูร่ อดของพวกเขา การใช้เวลาและ
ทุ่มเทเงินทองเพื่อเรียนหนังสือในโรงเรียนเป็ นเรือ่ งเปล่าประโยชน์
ไม่สามารถนาไปใช้ทามาหากิน
การศึกษาในโรงเรียนไม่ได้นาเสนอทางเลือกในการอยู่รอด ดูแลตัวเอง หรือยกระดับ ชีวติ ความเป็ นอยู่
ของเยาวชนทีม่ ที ุนทางสังคมและเศรษฐกิจต่ า
โรงเรียนเต็มไปด้วยความรุนแรง: ปั ญหาวัฒนธรรมความรุนแรงในโรงเรียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายคน
ให้ขอ้ มูลว่า การถูกล่วงละเมิดในโรงเรียนทัง้ โดยเพื่อนและคุณครู ทีม่ ตี ่อพวกเขาทีเ่ ป็ นคนยากจนทีส่ ุดใน
ชัน้ เรียน เป็ นหนึ่งปั จจัยสาคัญทีท่ าให้ตดั สินใจออกจากโรงเรียน ในขณะทีโ่ รงเรียนควรเป็ นพืน้ ที่
ปลอดภัยและให้การปกป้ องเยาวชนจากความรุนแรงจากสิง่ แวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นชุมชนแออัด
ในสังคมเมือง ครอบครัวทีเ่ ต็มไปด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจ แต่ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนทัง้ จาก
ครู วัฒนธรรมอานาจนิยม และการขาดความเข้าใจในการจัดการกับความรุนแรงในหมูน่ กั เรียนกลับ
กลายเป็ นพืน้ ทีใ่ หม่ของความรุนแรงทีเ่ ยาวชนชัน้ ล่างต้องเผชิญ หลายต่อหลายคนมองว่า โรงเรียน
กลายเป็ นทีก่ ดทับและทาร้ายพวกเขามากกว่าเดิม การหลุดออกจากระบบโรงเรียนเป็ นทางออกหนึ่งเพื่อ
หลีกหนีความรุนแรงทีพ่ วกเขาต้องเผชิญ
โรงเรียนการขาดระบบดูแลและประคับประคองเยาวชนผูเ้ ปราะบาง: จากปั ญหาการขาดความ
เข้าใจและประสิทธิภาพของโรงเรียนทีม่ ตี ่อเด็กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ เมือ่ พวกเขาเผชิญปั ญหาหรือหลุด
ออกจากระบบการศึกษาแล้ว โรงเรียนจึงไม่มกี ลไกในการทาความเข้าใจ ประคับประคอง หรือติดตามให้
เยาวชนชนชัน้ ล่างให้สามารถอยูห่ รือกลับมาสู่ระบบการศึกษาเลย
เคน เพศ ชาย อายุ 21 ปี เล่าถึงชีวติ ของตนทีต่ อ้ งออกจากโรงเรียนตัง้ แต่มธั ยมศึกษาปี ท่ี 2
เนื่องจากสถานภาพครอบครัวทีย่ ากจน เขาต้องเดินเท้าสามถึงสีก่ โิ ลเมตรไปโรงเรียน หรือโบกรถผูอ้ ่นื
ไปโรงเรียน3 ในขณะทีแ่ อนนา เพศหญิง อายุ 24 ปี เลือกไม่เรียนต่อหลังจากจบชัน้ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
เพราะรูส้ กึ ว่า “เรียนต่อไปก็ไม่ได้งานดีๆ ทา เงินเดือนก็ต่า ไม่ว่าจะจบสูงยังไงเงินเดือนก็ไม่มากไปกว่า
นี้” นอกจากนัน้ เคนยังถูกเพื่อนในโรงเรียนกลันแกล้
่
งและรังแกอย่างรุนแรง แต่เมือ่ แจ้งเรือ่ งเหล่านี้กบั ครู
ครูกลับเลือกทีจ่ ะเมินเฉยและผลิตซ้าความรุนแรงดังกล่าว
โดยมองว่าการปล่อยให้เด็กนักเรียนโดน
3

เคน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 11 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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กระทาเช่นนี้จะเป็ นการฝึกความอดทน เมือ่ เคนไม่สามารถทนได้ สุดท้ายจึงต้องลาออกมาทางานตัง้ แต่
ยังเป็ นเยาวชน4
เคน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 21 ปี ถูกกลันแกล้
่
งจากเพื่อนในโรงเรียนด้วยเหตุผลทีว่ ่าเขาเป็ น
คนทีต่ วั เล็ก ผิวดา และยากจนทีส่ ุดในโรงเรียน เขาถูกเพื่อนๆ กลันแกล้
่
งอยูเ่ สมอ แม้แต่เงินจะซือ้ อาหาร
กลางวันก็มไี ม่เพียงพอ นอกจากจะถูกกลันแกล้
่
งจากเพื่อนแล้ว ทัศนคติจากระบบในโรงเรียนก็ทาให้เขา
กลายเป็ นเหยือ่ ตลอดมา เคนเล่าว่า บ่อยครัง้ ทีส่ งิ่ ของหรือเงินของเพื่อนในโรงเรียนหาย เขาจะถูก
กล่าวหาว่าเป็ นคนขโมยไปเพียงเพราะว่าเขาเป็ นคนจน แม้จะพยายามพูดคุยและปรับความเข้าใจกับ
เพื่อนแล้วก็ไม่เป็ นผล
เพื่อนในโรงเรียนไม่คบหาด้วยเพราะคิดว่าเขาเป็ นคนทีช่ อบลักเล็กขโมยน้อย
ในขณะทีค่ รูกไ็ ม่ได้ช่วยเหลืออะไร ด้วยคิดว่าการปล่อยไปเช่นนี้จะทาให้เขาเติบโตขึน้ มาได้เองและการ
อดทนต่อการถูกรังแกก็เป็ นวิธหี นึ่งในการฝึกความอดทน
จัสมิน เยาวชนเพศหญิง อายุ 17 ปี อธิบายถึงสาเหตุทเ่ี ธอตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนหลังจบ
การศึกษาชัน้ มัธยมปี ท่ี 3 ว่า การศึกษาในโรงเรียนทีเ่ ธอเคยศึกษาอยูน่ นั ้ ไม่ได้ให้ความรูท้ ด่ี พี อ สิง่ ที่เรียน
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ครูไม่ตงั ้ ใจสอน “หนูรสู้ กึ ว่าเรียนไปก็ไม่ได้อะไรเลย ครูกบ็ อกว่าให้ถาม พอ
ถามก็บอกว่าทาไมไม่ตงั ้ ใจฟั ง แต่ทเ่ี ราถามก็เพราะเราไม่เข้าใจเราก็เลยถาม แต่พอเราถามก็มาบอกเรา
แบบนี้หนูเลยรูส้ กึ ว่ามันไม่ใช่” และด้วยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทีเ่ ป็ นโรงเรียนหญิงล้วน ทาให้เธอ
และเพื่อนๆ จานวนหนึ่งถูกล่วงละเมิดทัง้ ทางเพศและถูกกลันแกล้
่
งในทางอื่นๆ ด้วย ส่งผลให้นกั เรียน
ประมาณร้อยละ 10 ในโรงเรียนของเธอตัดสินใจไม่เรียนต่อในระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ และครูจานวนมาก
ก็ไม่ได้ตดิ ตามให้นกั เรียนกลับมาเรียน ไม่ได้ใส่ใจว่านักเรียนจะเรียนต่อหรือไม่5
ครอบครัวไม่สมบูรณ์กบั การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ
จากการสารวจพบว่า โดยรวมกว่าร้อยละ 60 ของตัวอย่างกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดง
เติบโตท่ามกลางครอบครัวทีไ่ ม่สมบูรณ์
ไม่ว่าจะเป็ นพ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ ว
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการเลีย้ งดูบุตรหลาน
ส่งผลให้เยาวชนกลุ่มนี้ขาดโอกาสทัง้ ทางด้านทางเศรษฐกิจ
การศึกษา และสังคม ในหลายกรณีถูกทอดทิง้ จากทัง้ พ่อและแม่ให้อยูภ่ ายใต้การดูแลของญาติ หรือต้อง
เลีย้ งดูตนเองตัง้ แต่เด็ก จากการสารวจมีเพียง 12 จาก 30 คนทีม่ คี รอบครัวทีพ่ ร้อมทัง้ พ่อและแม่ (ตาราง
2.6: สถานภาพผูป้ กครองของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564)

4
5

แอนนา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
จัสมิน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 10 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
21

ตาราง 2.6 สถานภาพผูป้ กครองของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
2564
สถานภาพครอบครัว

จานวน (คน)

ร้อยละ

พ่อกับแม่

12

40

พ่อเลีย้ งเดีย่ ว

1

3

แม่เลีย้ งเดีย่ ว

8

27

ญาติทไ่ี ม่ใช่พ่อแม่ดแู ล

6

20

อยูโ่ ดยลาพัง

3

10

30

100

รวมทัง้ หมด

งานวิจยั ก่อนหน้านี้พบว่า ปั ญหาการหย่าร้างส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวและความ
อยูร่ อดของเยาวชน ในหลายกรณี สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวจะตกต่าลงประมาณ 0.25-0.5
ช่วงชัน้ โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวทีม่ คี วามเปราะบางทางเศรฐกิจอยูแ่ ล้ว จากชนชัน้ กลางระดับล่าง
อาจตกลงสู่ชนชัน้ ล่าง จากชนชัน้ ล่างอาจจะกลายเป็ นครอบครัวยากจน จากครอบครัวยากจนอาจตกลง
ต่ากว่าเส้นความยากจน6
ในกรณีผชู้ ุมนุ มทีแ่ ยกดินแดง การหย่าร้างของผูป้ กครองมิได้มผี ลต่อเพียงการขาดทีพ่ ง่ึ พาทาง
จิตใจของเยาชน แต่การหย่าร้างส่งผลต่อความสามารถของครอบครัวในการเลีย้ งดูบุตรของพ่อและแม่
เลีย้ งเดีย่ ว เนื่องจากการเลีย้ งดูบุตรหลานจากรายได้ของพ่อหรือแม่โดยลาพังทาให้ความสามารถในการ
เลีย้ งดูบุตรหลานลดน้อยลง และลดโอกาสและความสามารถการยกระดับคุณภาพชีวติ และก้าวข้ามเส้น
ความยากจนของเยาวชนระดับล่าง นอกจากนัน้ หากพ่อหรือแม่เลีย้ งเดี่ยวไม่มคี วามสามารถในการหา
รายได้ ในหลายกรณีนาไปสู่การทอดทิง้ เยาวชนอีกด้วย จากการสัมภาษณ์เราพบตัวอย่างมากมายทีก่ าร
หย่าร้างหรือครอบครัวไม่สมบูรณ์ดว้ ยเหตุปัจจัยต่างๆ
ทีน่ ามาซึง่ ความยากลาบากในการหาเลีย้ ง
ครอบครัวของผูป้ กครองของเยาวชนเหล่านี้ และส่งผลให้พวกเขากลายเป็ นเยาวชนทีข่ าดโอกาสในหลาย
ด้าน เยาวชนชนชัน้ ล่างทีม่ าจากครอบครัวทีแ่ ตกแยกมีแนวโน้วทีห่ ลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจาก
Susan Harkness, “The Economic Consequences of Becoming a Lone Mother” in Laura Bernardi and Dimitri
Mortelmans (eds.), Lone Parenthood in the Life Course, Life Course Research and Social Policies, (Cham:
Springer, 2018), 8: 213 - 236; Bram Hogendoorn, Thomas Leopold and Thijs Bol, “Divorce and Diverging
Poverty Rates: A Risk-and-Vulnerability Approach,” Journal of Marriage and Family (2020), 82 (3): 1089-1109
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6

ปั ญหาทางเศรษฐกิจ และต้องทางานเพื่อเลีย้ งดูตวั เองและครอบครัวตัง้ แต่อายุยงั น้อย และนันคื
่ อปั ญหา
พืน้ ฐานทีส่ าคัญทีส่ ร้างแรงกดดันให้กบั คนทีม่ อี ายุน้อยเหล่านี้
เดวิด เยาวชนเพศชาย อายุ 17 ปี และน้องชายอีกสองคน อยูภ่ ายใต้การดูแลของตาและยายมา
ตัง้ แต่วยั เยาว์หลังจากทีพ่ ่อและแม่หย่าร้างกัน โดยทัง้ พ่อและแม่ไม่เคยส่งเสียเขาเลย ภาระการดูแลพวก
เขาทัง้ สามคนตกอยูท่ ต่ี าและยายซึง่ มีรายได้น้อยมาก ยายตกงานและส่วนตารับจ้างเลีย้ งแพะทีจ่ งั หวัด
ชัยนาท หลังจากจบชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เดวิดตัดสินใจไม่เรียนต่อและเริม่ หางานทา เพื่อช่วยเหลือยาย
ทีต่ กงาน และให้น้องชายอีกสองคน ซึง่ ยังเรียนอยูช่ นั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 และประถมศึกษาปี ท่ี 2 ได้เรียน
ต่อไป
งานทีเ่ ดวิดทาส่วนใหญ่เป็ นงานใช้แรงงานและยากลาบาก ช่วงแรกเขาเริม่ ต้นด้วยการเป็ น
แรงงานก่อสร้างและแรงงานยกปลาขึน้ จากกระชัง จากนัน้ เขาก็เริม่ เข้ามาทางานในกรุงเทพฯ เป็ น
พนักงานรับส่งอาหาร7
บรูซ๊ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 19 เติบโตท่ามกลางภาวะพ่อแม่แยกทางกันตัง้ แต่เด็ก บรูซ๊ เลือกที่
จะออกจากการศึกษาตัง้ แต่หลังจบชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 และเริม่ ทามาหาเลีย้ งตัวเองตัง้ แต่อายุ 13 ปี
เขาเริม่ ต้นด้วยการทางานสุ่มเสีย่ งหลายงาน เช่น เด็กเดินโพยบอล รับจ้างทวงหนี้ แต่เมือ่ เริม่ โตขึน้ เขา
พยายามถอยห่างจากธุรกิจสีเทา และพยายามหันไปทางานอื่นๆ ทีส่ ุจริต เช่น ล้างรถแมคโครและ
เครือ่ งจักรก่อสร้าง ขับรถรับส่งอาหาร เขาพยายามสะสมทุนและเริม่ ลงทุนธุรกิจของตนเอง ซึง่ คือตู้
หยอดตุ๊กตา แต่เมือ่ เจอวิกฤตโควิด ธุรกิจทีเ่ คยลงทุนไว้กไ็ ด้รบั ความเสียหาย8

แรงงานนอกระบบอายุน้อยทีห่ ล่อเลีย้ งสังคมเมือง
จากการสารวจพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนมากต้องเผชิญกับปั ญหาแรงกดดันด้านเศรษฐกิจ จน
พวกเขาต้องเริม่ หาเลีย้ งชีพและเข้าสู่การจ้างงานตัง้ แต่อายุยงั น้อย แต่เนื่องจากเป็ นเยาวชน พวกเขา
ต้องตกอยูภ่ ายใต้การจ้างงานนอกระบบ ค่าจ้างต่า ไม่เป็ นธรรม และไม่สามารถเขาถึงระบบสวัสดิการ
แบบแรงงานทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ได้ ในหลายกรณี พวกเขาต้องเริม่ ต้นหาเลีย้ งตนเองและครอบครัวตัง้ แต่อายุ 13
ปี 9 นอกจากนัน้ กว่าร้อยละ 60 อยูใ่ นการจ้างงานนอกระบบ มีเพียงร้อยละ 13 เท่านัน้ ทีอ่ ยูใ่ นการจ้าง
งานในระบบ (ตาราง 2.7: รูปแบบการจ้างการของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม 2564)
แม้ว่าการทางานของพวกเขาจะมีบทบาทอย่างสาคัญยิง่ ในการหล่อเลีย้ งให้กรุงเทพฯสามารถ
บริโภคสินค้าและการบริการราคาถูก เพื่อตอบสนองต่อการบริโภคของคนไทยและดึงดูดนักท่องเทีย่ วใน
ทุกระดับ แต่การจ้างงานแบบนอกระบบหรือในระบบทีร่ ายได้ต่ามากทาให้หลายคนขาดความมันคงใน
่
เดวิด, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 18 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
บรู๊ซ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
9
บรู๊ซ, เดวิด,ปี เตอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, สิงหาคม-กันยายน 2564
23
7

8

ชีวติ และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ เช่น เยาวชนหลายคนทีอ่ ายุต่ากว่า 15 ปี ไม่สามารถ
สมัคร ม.40 ได้เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ประกันสังคมของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ตาราง 2.7 รูปแบบการจ้างการของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564
รูปแบบการจ้างงานของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์

จานวน (คน)

ร้อยละ

ทางานชัวคราวนอกระบบ
่

18

60

ไม่ได้ทางาน (กาลังศึกษา)

8

27

ทางานประจา

4

13

ทางานข้าราชการ

0

0

30

100

รวมทัง้ หมด

พอลล่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 17 ปี เริม่ ทางานรับจ้างทัวไปตั
่ ง้ แต่อายุยงั ไม่ถงึ 15 ปี พอลล่า
เล่าว่า เธอไม่สามารถสมัครโครงการเยียวยาตามมาตรการหลายอย่างของรัฐได้เนื่องจากอายุไม่ถงึ 18
ปี 10 หรือ ดิเอโก้ผใู้ ห้ขอ้ มูล เพศชาย อายุ 19 ปี ทต่ี กงานเพราะร้านอาหารถูกสังปิ
่ ด11 อีกจานวนหนึ่ง
เช่น บรูซ๊ อายุ 19 ปี เบนจามิน อายุ 19 ปี ธีโอ อายุ 22 ปี เดวิด อายุ 17 ปี เป็ นพนักงานขับ
รถจักรยานยนต์ส่งอาหาร ทีร่ ายได้ไม่แน่นอน และได้รบั ผลกระทบด้านรายได้จากวิกฤตโควิด -1912
ในขณะทีบ่ างคนประกอบอาชีพขายของตามตลาดหรือขายของออนไลน์ เช่น โดมินิค เพศชาย อายุ 16
ปี จัสมิน เพศหญิง อายุ 17 ปี เปาโลเพศชาย อายุ 27 ปี ทีพ่ อเจอวิกฤตโควิด-19 ก็ทาให้รายได้จากตรง
นี้หายไปเช่นกัน13
เยาวชนชนชัน้ ล่างผูถ้ ูกกดขีโ่ ดยระบบราชการและรัฐไทย
นอกจากโครงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของครอบครัวและความรุนแรงในโรงเรียนแล้ว ผูช้ ุมนุม
ทีแ่ ยกดินแดงยังเป็ นกลุ่มคนทีเ่ ปราะบางทีส่ ุดทีต่ อ้ งเผชิญกับความรุนแรงจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในหลากหลาย
รูปแบบ แน่นอนว่าปั ญหาการคอร์รปั ชันและการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าทีร่ ฐั กับชนชัน้ ล่างเป็ นสิง่ ที่
รับรูก้ นั โดยทัวไปในสั
่
งคมไทย แต่จากการเก็บข้อมูลทาให้เราพบว่า ลูกหลานของชนชัน้ ล่างเป็ นกลุ่มทีม่ ี
พอลล่า, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
ดิเอโก้, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 31 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
12
บรู๊ซ, เบนจามิน, ธีโอ, เดวิด, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ สิงหาคม - กันยายน 2564 กรุงเทพฯ
13
โดมินิค, จัสมิน , เปาโล, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ สิงหาคม - กันยายน 2564 กรุงเทพฯ
24

10

11

แนวโน้มจะถูกกระทาด้วยอานาจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ได้งา่ ยทีส่ ุดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากพวกเขาเป็ นเยาวชนที่
เติบโตในสิง่ แวดล้อมสังคมชุมชนแออัด ครอบครัวทีเ่ ปราะบางต่อการถูกล่วงละเมิด และการรายล้อมด้วย
ธุรกิจสีเทา จึงส่งผลให้เขาเป็ นกลุ่มคนทีม่ แี นวโน้มเข้าสู่เงือ่ นไขทีน่ าไปสู่การถูกกระทาโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั
จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมการชุมนุ มส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ทงั ้ โดยตรงกับตนเองและผูใ้ กล้ชดิ
หรือรับรูจ้ ากผูค้ นรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็ นการถูกรีดไถเรียกค่าคุ้มุ ครอง การถูกกวาดจับร้านค้าหาบเร่แผง
ลอย การถูกยัดคดียาเสพติด การถูกจับกุมในฐานะผูเ้ สพและผูค้ า้ ยาเสพติดรายย่อย การบังคับใช้
กฎหมายทีเ่ ข้มงวดไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชัน้ ล่างกับกลุ่มชนชัน้ ทีม่ อี ภิสทิ ธิ ์ เช่น การเรียกตรวจ
รถจักรยานยนตร์และรถกระบะมากกว่ารถเก๋ง ประสบการณ์ในด้านลบเหล่านี้ทไ่ี ด้รบั จากเจ้าหน้าทีร่ ฐั
อย่างต่อเนื่อง สร้างทัศนคติในเชิงลบและส่งผลต่อความไม่ไว้ใจ ความกลัว และความโกรธทีม่ ตี ่อ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั อยากลึกซึง้
หลายคนให้ความเห็นว่า สิง่ ทีพ่ วกเขาถูกกระทามันเกิดขึน้ กับชนชัน้ ล่าง
มากกว่าชนชัน้ กลางและชนชัน้ สูง ชนชัน้ ล่างผูม้ อี านาจต่อรองและอภิสทิ ธิ ์น้อยกว่าต้องตกเป็ นเหยือ่ และ
ผูต้ อ้ งหา เช่น การจับผูเ้ สพและผูข้ ายรายย่อยเพื่อผลงานของเจ้าหน้าทีม่ ากกว่าการสาวถึงต้นตอ
จัสมินผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 17 ปี เล่าว่า เธอไม่ชอบเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยเฉพาะตารวจเลย
เพราะรูส้ กึ ว่า ตารวจมักใช้กฎหมายเป็ นอาวุธ ข่มเหงคนทีไ่ ม่มที างสูห้ รือคนทีไ่ ม่มตี น้ ทุน แต่ใน
ขณะเดียวกัน ตารวจเองก็ทาผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน เธอเล่าว่าตัวเธอเคยโดนตารวจยึดบุหรีไ่ ฟฟ้ าและ
เรียกเงินค่าปรับ แต่เธอไม่มเี งินจ่ายจึงเพียงยึดของกลาง แต่หลังจากนัน้ ไม่กว่ี นั เธอกลับเห็นตารวจคน
ดังกล่าวยืนสูบบุหรีไ่ ฟฟ้ าของเธอ นอกจากนัน้ เพื่อนรุน่ พีข่ องเธอยังถูกตารวจยัดของกลางเป็ นยาเสพ
ติด ทัง้ หมดส่งผลให้เธอไม่พอใจและมีทศั นคติเชิงลบต่อตารวจตัง้ แต่ก่อนเข้าร่วมการชุมนุ ม 14
นาตาชา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 16 ปี เล่าถึงความรูส้ กึ ทีฝ่ ั งอยูใ่ นใจของเธอถึงความไม่ชอบ
ตารวจมานาน เนื่องจากเธอและคนใกล้ชดิ มักถูกตารวจคุกคาม โดยครอบครัวของเธอทีท่ าอาชีพค้าขาย
แผงลอยมักจะถูกตารวจมารีดไถเงินเป็ นประจา15 ในขณะทีบ่ รู๊ซ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 19 ปี ทต่ี อ้ ง
ยอมเข้าสู่อาชีพสีเทา ทัง้ เดินโพยบอล เดินยา และทวงหนี้ เนื่องจากครอบครัวยากจนและต้องออกจาก
โรงเรียนตัง้ แต่จบชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ด้วยอายุทไ่ี ม่ถงึ 13 ปี ตลอดเส้นทางในการเอาตัวรอดในวัยเด็ก
เขามีประสบการณ์เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีร่ ฐั อยูบ่ ่อยครัง้ 16 และเดวิด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 17 ปี ที่
โตมากับตาและยายตัง้ แต่อายุยงั เล็ก เพราะพ่อติดคุกก็เชื่อว่าพ่อของตนไม่ได้ทาผิด แต่เป็ นแพะ เขารูส้ กึ
ว่ากระบวนการยุตธิ รรมของประเทศนี้ไม่ยตุ ธิ รรมกับพวกเขาทีเ่ ป็ นคนจน และนี่คอื ปั ญหาทีฝ่ ั งใจมาโดย
ตลอดว่า สักวันหนึ่งเขาจะต้องเปลีย่ นแปลงกระบวนการยุตธิ รรมของไทยให้ดขี น้ึ กว่านี้ให้ได้17
จัสมิน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 10 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
16
บรู๊ซ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
17
เดวิด, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 18 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
25

14

15

ลูกหลานชนชัน้ ล่างทีส่ ุดของสังคมทีส่ ามารถเอาตัวรอดได้แล้วก่อนโควิด-19
แม้ว่าผูช้ ุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงส่วนใหญ่จะมีภูมหิ ลังของชนชัน้ ล่าง เติบโตด้วยทุนในชีวติ ทีต่ ่ามาก
ในทุกมิติ และต้องอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีอ่ นั ตรายและยากลาบาก แต่ผใู้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ข้าร่วมการ
ชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงกลับเป็ นคนหนุ่ มสาวทีพ่ ยายามก้าวข้ามอุปสรรค และในหลายกรณีกเ็ ริม่ สามารถทา
มาหาเลีย้ งชีพและเลีย้ งดูตนเองได้ จากการเก็บข้อมูล ผูช้ ุมนุ มส่วนใหญ่ออกจากระบบการศึกษาตัง้ แต่
อายุน้อย เข้าสู่ระบบแรงงาน และพยายามต่อสูแ้ ละปรับตัวทุกวิถที างเพื่อยกระดับฐานะและชีวติ ความ
เป็ นอยู่ กว่าร้อยละ 73 ทางานอย่างหนักและทาหลายงาน (ตาราง 2.8: ระดับความสามารถในการหา
รายได้ของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ก่อนวิกฤติการณ์โควิด19)
ตาราง 2.8 ระดับความสามารถในการหารายได้ของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม 2564 ก่อนวิกฤติการณ์โควิด-19
ระดับความสามารถในการหารายได้

จานวน (คน)

ร้อยละ

ไม่ได้ทางาน (กาลังศึกษา)

8

27

รายจ่ายมากกว่ารายได้

19

63

มีรายได้สมดุลกับรายจ่าย สามารถดารงชีวติ ปกติ ทางานมีเงินเก็บ

3

10

30

100

รวมทัง้ หมด

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า พวกเขาเป็ นเด็กทีถ่ ูกทาให้เป็ นผูใ้ หญ่ทต่ี อ้ งทางานหนัก ต่อสู้
และปรับตัวทุกวิถที างในการทามาหากินตัง้ แต่อายุยงั น้อยแล้ว และเริม่ สามารถลืมตาอ้าปาก สร้างเนื้อ
สร้างตัว ยืนด้วยลาแข้งของตนเอง และเลีย้ งดูตนเองได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาครอบครัว หลายคนทางาน
หนักจนเริม่ มีเงินเก็บ สะสมทุนจนเริม่ ทาธุรกิจของตนเองได้ตงั ้ แต่อายุยงั น้อย
ในช่วงก่อนวิกฤตการณ์โควิด-19 พอลล่า เยาวชนเพศหญิง อายุ 17 ปี เธอออกจากการศึกษา
ตัง้ แต่มธั ยมศึกษาที่ 3 ต้องทางานตามร้านอาหาร จนสามารถเลีย้ งดูตวั เองและครอบครัวได้ในระดับ
หนึ่ง18 หรือปี เตอร์ เยาวชนเพศชาย อายุ 18 ปี ทอ่ี อกจากการศึกษาตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาที่ 6 และ
18

พอลล่า, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
26

พยายามทามาหากินจนพอเลีย้ งชีพได้19 หรือ เปาโล ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพศชาย อายุ 27 ปี ทีเ่ คยทางาน
รับจ้างมาแล้วหลายอย่าง เคยทางานโรงงานจนโรงงานปิ ดตัวไป และได้ออกมาลงทุนขายของตามตลาด
จนรูส้ กึ ว่าพออยูไ่ ด้ แต่เมือ่ เจอกับวิกฤตการณ์โควิด-19 ทาให้รฐั สังปิ
่ ดตลาด เขาจึงขาดรายได้จากตรงนี้
20
ไป
กลุ่มที่ 2: เยาวชนลูกหลานชนชัน้ กลางที่เคยเคลื่อนไหวนับตัง้ แต่ ปีที่แล้ว และต้องการยกระดับ
การเคลื่อนไหวให้ได้ผลมากกว่าปี ที่ผา่ นมา
นอกเหนือจากเยาวชนชนชัน้ ล่างแล้ว ในการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงยังมีเยาวชนลูกหลานชนชัน้
กลางเข้าร่วมการชุมนุ มด้วย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนรุน่ ใหม่ทเ่ี คยเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงหลายครัง้
นับตัง้ แต่ปีทผ่ี ่านมา และยังต้องการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันการเปลีย่ นแปลงต่อไป แต่อ ย่างไรก็ดี พวก
เขาเป็ นเพียงส่วนน้อยของผูช้ ุมนุ มทีแ่ ยกดินแดง จากการสารวจ มีเพียงร้อยละ 4 ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ ี
สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวระดับดี และมีรอ้ ยละ 20 ทีเ่ คยเข้าร่วมการชุมนุ มอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่
ปี ทผ่ี ่านมา (ตารางที่ 2.2: สถานะทางเศรษฐกิจของผูป้ กครองผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วง
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564; ตารางที่ 2.3: สถานะการจ้างงานของผูป้ กครองผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมทีแ่ ยก
ดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 และ ตารางที่ 2.11: ประสบการณ์การเข้าร่วมการชุมนุ ม
ระหว่างปี 2563-2564)

ตารางที่ 2.11: ประสบการณ์การเข้าร่วมการชุมนุ มระหว่างปี 2563-2564
การเข้าร่วมชุมนุ มของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชุมนุ มอย่างต่อเนื่องช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

6

20

ชุมนุ มเป็ นครัง้ คราวช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

10

33

ชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564

14

47

30

100

รวมทัง้ หมด

ในการเข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดง หลายต่อหลายคนแสดงความเห็นถึงความไม่พอใจต่อ
ผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวในปี ทผ่ี ่านมา
และสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงแนวทางและยกระดับการ
19
20

ปี เตอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 21 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
เปาโล, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 31 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
27

เคลื่อนไหว จนผูม้ อี านาจและสังคมได้ยนิ เสียงของพวกเขาและยอมให้เกิดการเปลีย่ นแปลง แม้ว่าหลาย
คนอาจจะไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีร่ ฐั แต่กย็ งั มองไม่เห็นแนวทางอื่นๆ ทีจ่ ะ
กดดันรัฐได้เท่ากับทีแ่ ยกดินแดง นาตาชา ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพศหญิง อายุ 16 ปี เล่าถึงความอึดอัดกับ
ปฏิบตั กิ ารของเจ้าหน้าทีต่ ่อผูช้ ุมนุ ม เขามองว่า ไม่ว่าผูช้ ุมนุ มจะเรียบร้อย สันติวธิ เี พียงใด หรือชุมนุ มใน
สถานทีใ่ ด ท้ายทีส่ ุด เจ้าหน้าทีก่ ป็ ฏิบตั กิ ารณ์แบบทีเ่ ขามองว่ารุนแรงไม่ต่างกัน “พีด่ สู ิ ต่อให้ไม่ใช่ทน่ี ่ี ต่อ
ให้เป็ นม็อบอื่นทาอะไรมัน[ตารวจ]ก็ตี อยูเ่ ฉยๆ มันก็ตี ยืนเป็ นระเบียบแค่ไหนมันก็ตอี ยูด่ ี มานี่เรายังได้
เห็นว่ามันก็กลัวเป็ น สะดุง้ เป็ นเหมือนกัน”21 ในขณะทีน่ าธาน เพศชาย อายุ 23 ปี ทก่ี าลังศึกษาด้านการ
ออกแบบในระดับปริญญาตรีเห็นว่า การเคลื่อนไหวแบบปี ทแ่ี ล้วเป็ นแนวทางทีเ่ ขาเคารพ และตัวเขาเอง
ก็ชุมนุ มมาตัง้ แต่ปีทแ่ี ล้ว แต่เห็นว่าแนวทางดังกล่าวไม่ได้ทาให้รฐั สนใจ มิหนาซ้ารัฐเองยังใช้ความรุนแรง
กับผูช้ ุมนุมเพิม่ ขึน้ เขาจังตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงและปั กหลักอยูท่ น่ี ่แี ทน 22

21
22

นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
นาธาน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 13 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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บทที่ 3 เหตุใดพวกเขาจึงออกมาชุมนุมที่ดินแดง

หลังจากทีเ่ ราได้เห็นภาพว่าผูช้ ุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงคือใครในบทก่อนหน้านี้
ในบทนี้จะทาการ
วิเคราะห์เหตุผล ปั จจัย และทีม่ าทีท่ าให้คนรุน่ ใหม่ชนชัน้ ล่างเหล่านี้ตดั สินใจเข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดิน
แดง แม้ว่าในบทที่ 2 จะมีการระบุถงึ ความเดือดร้อนและความยากลาบากในชีวติ ที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลต้องเผชิญ
แต่จากงานศึกษาวิจยั เกีย่ วกับขบวนการเคลื่อนไหวทัวโลกก่
่
อนหน้านี้ระบุว่า ปั ญหาความเดือนร้อนและ
ยากลาบากในชีวติ นัน้ แม้ว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กบั ชนชัน้ ล่าง แต่กไ็ ม่ใช่ปัจจัยหลักทีก่ ระตุ้นให้เกิด
การก่อตัวขึน้ ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากปั ญหาเชิงโครงสร้างตัดสินใจ
ออกมาชุมนุ มหรือมีปฏิบตั กิ ารทางการเมือง ดังทีเ่ ราจะเห็นว่า แม้ว่าทัวโลกและสั
่
งคมไทยจะมีคนจนและ
คนด้อยโอกาสจานวนมาก แต่กม็ ใิ ช่ว่าคนจนทุกคนจะลุกขึน้ มาชุมนุ มประท้วง23
ดังนัน้ ในการพิจารณาปั จจัยทีส่ ่งผลให้เกิดการก่อตัวขึน้ ของขบวนการเคลื่อนไหวของคนรุน่ ใหม่
ชนชัน้ ล่างทีแ่ ยกดินแดงงานชิน้ นี้จงึ พยายามพิจารณาไปยังปั จจัยอื่นๆ
ทีไ่ ปไกลกว่าเพียงปั ญหาเชิง
โครงสร้างทีช่ นชัน้ ล่างในสังคมไทยต้องเผชิญตลอดมา จากการเก็บข้อมูลงานวิจยั ชิน้ นี้พบว่าปั จจัยที่
สาคัญหลักสามประเด็นใหญ่
ทีก่ ระตุ้นและผลักดันให้คนหนุ่ มสาวเหล่านี้กล้าเข้าร่วมการชุมนุมได้แก่
หนึง่ ผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายการจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลทีผ่ ลักให้
ผูค้ นรุน่ ใหม่ทเ่ี ปราะบางและเกือบประสบความสาเร็จในการลืมตาอ้าปากต้องกลับไปสู่ความยากจน และ
ความสามารถของพวกเขาในการเชื่อมโยงปั ญหาดังกล่าวกับโครงสร้างของรัฐ สอง ท่าทีและปฏิบตั กิ าร
ของรัฐทีม่ ตี ่อคนรุน่ ใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการยืนกรานไม่ยอมตอบสนองต่อข้อเสนอการปฏิรปู ของคนรุน่ ใหม่
ทีผ่ ่านมาเลย
การใช้มาตรการควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าทีค่ วามมันคงที
่
เ่ กินสัดส่วนและรุนแรงกับ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ และ สาม ปั จจัยด้านการเติบโตของความคิดทางการเมืองของคนหนุ่มสาวเหล่านี้
โดยเฉพาะความเชื่อมันในสิ
่ ทธิเสรีภาพและพลังในการเปลีย่ นแปลงเป็ นปั จจัยสาคัญทีส่ ่งเสริมความ
เชื่อมันต่
่ อพลังและความเป็ นไปได้ในการผลักดันการเปลีย่ นแปลงของพวกเขาเอง
นอกจากปั จจัยทีผ่ ลักดันให้พวกเขาออกมาอยูบ่ นท้องถนนแล้ว
นาเสนอเป้ าหมายหลักและบทวิเคราะห์เหตุทม่ี าของข้อเรียกร้องจากดินแดง

23

ในส่วนทีส่ องของบทนี้ยงั
ว่าพวกเขาต้องการอะไร

Doug McAdam, Sidney Tarrow and Charles Tilly, The Dynamics of Contention (New York and London:
Cambridge University Press, 2001); Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious
Politics (New York and London: Cambridge University Press, 2012)
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และอยากผลักดันการเปลีย่ นแปลงในระดับใด โดยเน้นทีเ่ ป้ าหมายหลักสองประการ ได้แก่ การส่งเสียงให้
ผูใ้ หญ่ในบ้านเมืองรับรูถ้ งึ ปั ญหาของพวกเขา และการเรียกร้องให้นายกลาออก

วิ กฤติ การณ์ โควิ ด-19และการวิ เคราะห์ปัญหาเชิ งโครงสร้าง
แม้ว่าทีผ่ ่านมา คนหนุ่มสาวเหล่านี้จะเติบโตท่ามกลางภูมหิ ลังของชนชัน้ ล่างและต้องเผชิญกับ
ปั ญหาเชิงโครงสร้างจานวนมากมาย (ดังทีไ่ ด้กล่าวไปในบทที่ 2) ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปั ญหาความแตกแยกในครอบครัวทีส่ ่งผลโดยตรงต่อโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
ของคนรุน่ ใหม่ระดับล่าง
ปั ญหาความล้มเหลวของระบบการศึกษาในการสร้างพืน้ ฐานและ
ประคับประคองเยาวชนชนชัน้ ล่างให้มคี วามสามารถในการทามาหาเลีย้ งชีพ และปั ญหาการถูกคุกคาม
โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั แต่นนไม่
ั ่ ได้ทาให้พวกเขาลุกขึน้ มาชุมนุ มประท้วง ในทางตรงกันข้าม ส่วนใหญกลับ
พยายามต่อสูฝ้ ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆ ด้วยตนเอง พยายามทางานหนัก เพื่อเลีย้ งดูตวั เอง ครอบครัว และ
สร้างชีวติ ทีด่ กี ว่าในอดีต แต่ปัจจัยสาคัญทีท่ าให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเกือบทัง้ หมดตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุ มคือ
ความไม่พอใจต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนโยบายของรัฐทัง้ ในการป้ องกัน
การแพร่เชือ้ และการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
ทัง้ หมดมิได้เพียงส่งผลกระทบในเชิงลบต่อพวกเขา แต่ทาลายชีวติ ทีด่ กี ว่าเดิมทีพ่ วกเขาเคย
พยายามสร้างจนประสบความสาเร็จระดับหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ และในการอธิบายการกลับสู่ความยากจน
ในครัง้ นี้ พวกเขามิได้โทษโชคชะตาฟ้ าลิขติ
แต่เชื่อมโยงปั ญหาทีพ่ วกเขาเผชิญกับโครงสร้างทาง
การเมืองและนโยบาย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนระบุเป็ นเสียงเดียวกันว่า ปั ญหาทัง้ หมดมาจากความผิด พลาด
และการขาดประสิทธิภาพในการทางานของรัฐบาลชุดปั จจุบนั ซึง่ นันคื
่ อปั จจัยทีท่ าให้พวกเขาตัดสินใจ
เข้าร่วมการชุมนุ ม โดยเฉพาะหลายคนทีเ่ ริม่ เข้าร่วมการชุมนุมในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 ภายใต้
การรณรงค์เดินจากอนุสาวรียป์ ระชาธิปไตยไปบ้านนายกรัฐมนตรีภายใต้การนาของกลุ่มทะลุฟ้า พวก
เขาให้ขอ้ มูลว่า พวกเขาตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อเดินทางไปบ้านนายกฯเพื่อเรียกร้องให้รฐั บาลรับฟั งปั ญหา
ของพวกเขาและอยากกดดันให้รฐั แก้ไขปั ญหาทีพ่ วกเขาเผชิญ

วิกฤติโรคระบาดโควิด-19และนโยบายการแก้ไขปั ญหาของรัฐดึงพวกเขากลับไปสู่ความยากจน
หากได้ขอ้ สรุปว่า กลุ่มคนยากจนได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 มากกว่าชนชัน้ กลางและชน
ชัน้ สูง การเป็ นเยาวชนและลูกหลานของคนยากจนก็ทาให้พวกเขากลายเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบหนัก
ทีส่ ุด ผูช้ ุมนุ มทีด่ นิ แดงทุกรายได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากโควิดอย่างรุนแรงในหลากหลายมิติ เรือ่ งเล่า
มากมายจากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงอธิบายถึงผลจากนโยบายของรัฐทีด่ บั ฝั น
และดึงพวกเขากลับไปสู่ความยากจน
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ จากนโยบายการป้ องกันการ
แพร่กระจายของโรคโควิด-19 แบบไม่ได้สดั ส่วนกับปั ญหา นโยบายการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทีไ่ ม่
30

เพียงพอและไม่ทวถึ
ั่ ง
การหลุดออกจากระบบการศึกษาและโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพและคุม้ ค่ากับต้นทุนทีพ่ วกเขาต้องเสียไปเนื่องจากการเรียนออนไลน์
การขาดโอกาสในการ
เข้าถึงวัคซีนและการตรวจคัดกรองโรคทีส่ ่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสในการได้งานของพวกเขา และ
ในหลายกรณี พวกเขาสัมผัสถึงความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงระบบการรักษาเมือ่ เขาและครอบครัวติดโค
วิด-19 เมือ่ เทียบกับคนกลุ่มอื่นๆ ทีม่ ฐี านะสูงกว่า (ตาราง 2.9: รูปแบบผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด19 และผลจากนโยบายของรัฐในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วง
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564) การออกมาเข้าร่วมการชุมนุ มทีด่ นิ แดงเป็ นการแสดงออกให้รฐั บาล
รับทราบถึงความเดือนร้อน ภาวะขาดการเยียวยา และต้องการให้รฐั บาลรับผิดชอบต่อผลกระทบที่
เกิดขึน้ จากนโยบายตัวเอง
ตาราง 2.9: รูปแบบผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด-19 และผลจากนโยบายของรัฐในการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564
ผลกระทบช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

จานวน / 30 (คน)

ร้อยละ

ขาดโอกาสการเข้าถึงวัคซีน

27

90

ถูกลดรายได้การทางานและเงินเดือน

14

47

ถูกให้ออกจากงาน

10

33

เข้าไม่ถงึ มาตรการเยียวยาของรัฐ

5

17

สมาชิกในครอบครัวมีผตู้ ดิ เชือ้ โรคโควิด-19

3

10

สมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ จากการฉีดวัคซีนหรือโรคโค
วิด-19

1

3

ในฐานะทีค่ นรุ่นใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานนอกระบบและลูกจ้างชัวคราวในภาคบริ
่
การและ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
พวกเขาได้รบั ผลกระทบทันทีจากการลดเวลาการเปิ ดบริการหรือการปิ ด
กิจการของธุรกิจต่างๆ พวกเขาเป็ นกลุ่มแรกทีถ่ ูกให้ออกจากงาน เป็ นกลุ่มแรกทีถ่ ูกลดเงินเดือน
นอกจากนัน้ ความกลัวทีม่ จี ากโรคระบาดทาให้หลายคนตัดสินใจงดออกไปทางาน ซึง่ ทัง้ หมดส่งผลต่อ
รายได้และความอยูร่ อดของพวกเขา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกว่าร้อยละ 80 เล่าถึงประสบการณ์การถูกเลิกจ้าง การ
ถูกลดเงินเดือน จากไม่เคยทางานก็ตอ้ งเริม่ หางานทา แต่กห็ าไม่ได้ หรือต้องทางานหนักเพิม่ มากขึน้ เพื่อ
หารายได้เสริม
31

หลายคนทีเ่ คยลืมตาอ้าปากและช่วยเหลือตนเองได้ เริม่ มีงานทาจนสามารถเลีย้ งตัวเอง และเริม่
มีความหวังในการยกระดับชีวติ ความเป็ นอยู่ทด่ี กี ว่าเดิม ความฝั นและความหวังของพวกเขาดับทันที
ท่ามกลางวิกฤติการณ์โรคระบาดและนโยบายของรัฐบาล หลายคนถูกดึงกลับไปสู่สภาวะยากจนและไม่
สามารถเลีย้ งดูตวั เองได้อกี ครัง้ หลายคนกลับไปสู่จดุ เริม่ ต้นทีต่ ดิ ลบและความยากจนทีพ่ วกเขาเกือบจะ
สามารถก้าวข้ามมันมาได้แล้ว การถูกเลิกจ้างทาให้หลายคนต้องนาเงินเก็บทีม่ อี ยู่มาใช้ จากเดิมทีห่ าได้
เพียงพอใช้วนั ต่อวันก็เริม่ ไม่พอใช้ หลายคนเริม่ ไม่มเี งินจ่ายค่าเช่าบ้าน
นาตาชา เด็กสาวอายุ 16 ปี ยังเรียนอยูช่ นั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 เล่าให้ฟังว่า วิกฤตการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว จากทีเ่ ธอเรียนหนังสือแค่เพียงอย่างเดียว เธอต้องพยายามหา
งานนอกเวลาทาเพิม่ ด้วย เช่น งานร้านอาหาร ปั ม๊ น้ ามัน แต่กไ็ ม่สามารถหาได้24 หรือ แอนนา หนึ่งใน
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เพศหญิง อายุ 24 ปี บอกว่า ทุกวันนี้ทบ่ี า้ นมีคนทางานได้อยูแ่ ค่สองคน แต่รายได้ลดลง
มาก ต้องหาเลีย้ งคนในครอบครัวห้าคน มีหนี้สนิ อยูม่ าก และแม้แต่เงินจะจ่ายค่าเช่าบ้าน ก็ตดิ มาหลาย
เดือนแล้ว25 บรูซ๊ หนึ่งในผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพศชาย อายุ 19 ปี เล่าว่า เขาต้องออกจากระบบการศึกษาตัง้ แต่
ชัน้ ประถมศึกษาที่ 6 เคยติดยาแล้วเลิกได้ เคยทางานสีเทามาหลายรูปแบบ เคยทางานใช้แรงงานมา
หลายรูปแบบ จนกระทังออกมาเป็
่
นพนักงานขับรถเดลิเวอรี่ และพอมีเงินทุนไปลงทุนกับเพื่อนอยูบ่ า้ ง
แต่พอมีมาตรการต่างๆ ออกมา ก็ทาให้เขาขาดรายได้ไป นอกจากนี้ ยังมีอกี หลายคนทีข่ ายของออนไลน์
แล้วขายไม่ได้และถูกให้ออกจากงาน26
แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายการเยียวยาหลายอย่าง ต่อก็ไม่เพียงพอและไม่ทวถึ
ั ่ ง เมือ่ เทียบกับ
รายได้และโอกาสทีพ่ วกเขาสูญเสียไป และสาหรับเยาวชนทีเ่ ป็ นแรงงาน พวกเขาไม่ได้อะไรเลยจาก
มาตรการเยียวยา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนมากทีเ่ ป็ นแรงงานและมีอ่ายุต่ ากว่า 15 ปี และ 18 ปี ไม่ได้รบั การ
เยียวยาจากรัฐใดๆ เลย เนื่องจากไม่มมี าตรการมารองรับในส่วนนี้ รวมทัง้ ไม่สามารถเข้าถึงระบบ
สวัสดิการใดๆ ไม่สามารถเป็ นผูป้ ระกันตนได้ ทาให้ขาดสิทธิทพ่ี งึ มีในฐานะแรงงานไป27
ในด้านผลกระทบจากโรคโดยตรงนัน้
มีหลายกรณีทพ่ี วกเขาสัมผัสถึงความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงระบบการรักษาเมือ่ เขาและครอบครัวติดโควิด-19
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลายคนเล่าเรือ่ งในลักษณะ
คล้ายกันว่า ตนและครอบครัวมีปัญหาในการเข้าถึงวัคซีน เช่น จองแล้วไม่ได้ตามทีจ่ อง นัดไปแล้วไม่ได้
ฉีด บางคนมีญาติใกล้ชดิ หรือตนเองติดเชือ้ โควิด-19 แต่ไม่ได้ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล และมีผทู้ ญ
่ี าติ
ใกล้ชดิ เสียชีวติ หลังจากฉีดวัคซีนด้วย ปั ญหาทีส่ ่งผลกระทบโดยตรงและเป็ นอุปสรรคต่อความอยู่รอด
ของคนรุน่ ใหม่เหล่านี้มากทีส่ ุดคือ ปั ญหาการเข้าถึงวัคซีนและการตรวจคัดกรองโรค เนื่องจากการเป็ น
เยาวชนหรือคนอายุไม่เกิน 18 ปี ทาให้พวกเขากลายเป็ นกลุ่มสุดท้ายของสังคมทีไ่ ด้รบั วัคซีน (ตาราง
นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
แอนนา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
26
บรู๊ซ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
27
พอลล่า, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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25
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2.10: จานวนผูไ้ ด้รบั วัคซีนป้ องกันโควิด-19
สิงหาคม-ตุลาคม 2564)

ในกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือน

ตาราง 2.10 จานวนผูไ้ ด้รบั วัคซีนป้ องกันโควิด-19 ในกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในช่วงเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม 2564
การได้รบั วัคซีนของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์

จานวน (คน)

ร้อยละ

ยังไม่ได้รบั วัคซีน

28

94

วัคซีนเข็มที่ 1

0

0

วัคซีนครบ 2 เข็ม

1

3

วัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3

1

3

30

100

รวมทัง้ หมด

ยิง่ ไปกว่านัน้ การไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนและการตรวจโควิดยังเป็ นอุปสรรคสาคัญในการเข้าถึง
การจ้างงานของเยาวชน ในหลายกรณี นายจ้างกาหนดรับบุคคลทีไ่ ด้รบั วัคซีนหรือมีผลตรวจ PCR แล้ว
เท่านัน้ จึงจะสามารถเข้าทางานได้ หรือหลายคนทีท่ างานรับส่งอาหาร ในห้างสรรพสินค้าและร้านค้า
กาหนดเงือ่ นไขเข้มงวดทีก่ ดี กันคนทีย่ งั ไม่ได้รบั วัคซีนและผลการตรวจโรคในการเข้าไปรับอาหารใน
ร้านค้า ดังนัน้ สาหรับพวกเขา การไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนหรือการตรวจคัดกรองไม่ได้หมายถึงเพียง
ความเสีย่ งต่อโรคเท่านัน้
แต่หมายถึงโอกาสในการทามาหากินและความอยู่รอดของพวกเขา ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์จานวนหนึ่งตกงานทันทีเมือ่ ตรวจพบว่าติดเชือ้ โควิด-19 และไม่สามารถกลับเข้าไปทางานได้
อีกเลย ในขณะทีบ่ างคนทีเ่ ป็ นลูกจ้างรายวันนัน้ เมือ่ ต้องลดวันทางานลงจากนโยบายต่างๆ ของรัฐ ก็ทา
ให้พวกเขาขาดรายได้ไปในวันทีไ่ ม่ได้มาทางาน หรือบางคนทีม่ รี ายได้จากการขายสินค้าแบบรับมาขาย
ไปแบบวันต่อวันก็รายได้ต่ าลงมาก ผูท้ างานภาคบริการอื่นๆ เช่น จักรยานยนต์รบั จ้าง ก็รายได้ลดลง
เนื่องจากคนไม่ออกจากบ้านเช่นกัน “หนูสมัครอะไรไม่ได้เลยพี่ คนละครึง่ เราชนะ ม.33 สมัครไม่ได้เลย
สักอย่าง วัคซีนหนูกย็ งั ไม่ได้สกั เข็ม”28
นอกจากนัน้ การอาศัยอยูใ่ นชุมชนแออัดยังส่งผลให้พวกเขามีโอกาสติดโควิดได้งา่ ย และหาก
พวกเขาติดโควิดก็หมายถึงการขาดงาน การถูกลดเงินเดือน หรือถึงขัน้ ถูกให้ออก หรือหากของสมาชิก
ครอบครัวคนใดคนหนึ่งป่ วยหรือเสียชีวติ ก็จะส่งผลทันทีต่อโอกาสในการอยูร่ อดทางเศรษฐกิจ ทีอ่ ยู่
อาศัย และการศึกษาของเยาวชน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวของพอลล่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 17 ปี
28

แอนนา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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เป็ นตัวอย่างทีช่ ดั เจนในกรณีน้ี พ่อเสียชีวติ หลังจากรับวัคซีนได้หกวัน จากทีพ่ ่อเคยเป็ นเสาหลักของบ้าน
ต้องเปลีย่ นเป็ นแม่แทนทีท่ างานคนเดียว รายได้ลดลงแต่ตอ้ งเลีย้ งดูคนในครอบครัวถึงเจ็ดชีวติ และต้อง
ใช้หนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงทีพ่ ่อยังมีชวี ติ อยูด่ ว้ ย29
นอกจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจแล้ว
ผลกระทบด้านการศึกษายังมีผลเชิงลบทีร่ นุ แรงต่อ
เยาวชนชัน้ ล่างอย่างทีห่ ลายคนไม่สามารถจินตนาการถึงได้ ในขณะที่การเรียนออนไลน์ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการเรียนรูข้ องลูกหลานชนชัน้ กลางและสูง แต่สาหรับลูกหลานชนชัน้ ล่าง การเรียนออนไลน์
ผลักให้พวกเขาต้องหลุดจากระบบการศึกษาทันที จากสถิตภิ าพรวมนับ้ ตัง้ แต่มกี ารระบาดของโควิด มี
เยาวชนกว่า 43,060 คน หรือ 14.6% ต้องหลุดออกจากระบบโรงเรียนในปี 2564 และมีนกั เรียนยากจน
หรือยากจนพิเศษที่ “มีความเสีย่ ง” ทีจ่ ะหลุดออกจากระบบการศึกษารวมประมาณ 1.9 ล้านคน ซึง่ เป็ น
สัดส่วนทีส่ งู มากเมือ่ เทียบกับเด็กทัง้ หมดในช่วงวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับทีม่ ปี ระมาณ 9 ล้านคน30
ซึง่ แน่ นอนว่า เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมการชุมนุมเป็ นหนึ่งในจานวนเหล่านัน้ หลายคนเล่าถึงประสบการณ์ท่ี
พวกเขาตัดสินใจยุตกิ ารเรียนทัง้ เหตุผลการเงินของครอบครัวหลังประสบปั ญหาโควิด และคุณภาพการ
เรียนการสอนทีร่ สู้ กึ ว่าไม่ได้รบั ความรูอ้ ะไร ไม่คุม้ ค่าทีพ่ วกเขาจะเรียนต่อไปเมื่อเทียบกับการออกมาหา
งานทา จัสมิน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 17 ปี เมือ่ เรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ก็ตดั สินใจไม่เรียนต่อ
เพราะรูส้ กึ ว่าเรียนออนไลน์ไม่รเู้ รือ่ ง และออกมาทางาน 31 หรือนาตาชา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 16 ปี
แม้จะยังอยูใ่ นระบบการศึกษา แต่กส็ ะท้อนให้เราฟั งว่า ตัง้ แต่มโี ควิด เธอก็แทบจะทิง้ การเรียน ทัง้ ๆ ที่
ก่อนหน้านี้ เธอทางานส่งการบ้านครูเสมอ แต่ตงั ้ แต่เกิดโควิด เธอเรียนไม่รเู้ รือ่ งและแทบจะไม่ทา
การบ้านส่งเลย32 ปี เตอร์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 18 ปี ทต่ี อ้ งออกจากการศึกษาในระบบปกติตงั ้ แต่จบ
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 เนื่องจากทางบ้านไม่สามารถประคับประคองค่าใช้จ่ายได้ จึงต้องออกมาทางาน
และพยายามกลับไปเรียนต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน แต่พอประสบปั ญหาโควิด ก็ตดั สินใจไม่
ศึกษาต่อ33
นอกจากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นสถาบันอาชีวะยังให้ความเห็นถึงปั ญหาทีพ่ วกเขา
ต้องเผชิญภายใต้ระบบการเรียนออนไลน์ทร่ี ุนแรงกว่าการศึกษาในระบบสามัญทัวไป
่
ในขณะทีน่ กั เรียน
พอลล่า, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
“สารวจสถานการณ์หลังเปิ ดเทอมใหม่ พบยากจนเฉียบกลัน,” กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา,
https://www.eef.or.th/infographic-23-06-21/; “กลศ.-ธนาคารโลก ห่วงปั ญหาความเหลื่อมล้าการศึกษาพุ่ง ชีต้ อ้ งเร่ง
ยกระดับคุณภาพรร. อย่างทัวถึ
่ งและมีมาตรการพิเศษ,” กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา,
https://www.eef.or.th/news-eef-world-bank-raise-the-quality-of-the-school/
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จัสมิน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 10 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
33
ปี เตอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 21 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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ชัน้ มัธยมปลายและมหาวิทยาลัยไม่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิ สามารถเรียนด้วยตนเองผ่านการอ่านและการทา
แบบฝึกหัด แต่สาหรับนักเรียนในโรงเรียเทคนิคและอาชีวะ โดยเฉพาะสายช่าง พวกเขาแทบจะไม่ได้
ประโยชน์อะไรเลยจากการเรียนออนไลน์ การเรียนโดยไม่ได้ลงมือปฏิบตั ทิ าให้ค่าเทอมของเขาตลอด
ช่วงสองปี ของการเรียนออนไลน์ช่วงโควิดเปล่าประโยชน์ พวกเขารูว้ ่า การเรียนจบโดยไม่มที กั ษะจริงจะ
ส่งผลต่อการหางานทาในอนาคตอย่างแน่ นอน ในขณะทีห่ ลายคนกูก้ ยศ. (กองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อ
การศึกษา) และต้องใช้หนี้ให้กบั รัฐบาลทันทีทเ่ี รียนจบ แต่พวกเขาอาจกลายเป็ นคนตกงานทันทีเมือ่
เศรษฐกิจดีขน้ึ เพราะคนรุน่ ต่อไปทีม่ ที กั ษะมากกว่าจะได้งานแทนพวกเขา แดเนียล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย
อายุ 26 ปี เล่าให้ฟังว่า ช่วงทีพ่ ลเอกประยุทธเข้ามาเป็ นนายกรัฐมนตรี เขาเพิง่ จบปวช. และในช่วงนัน้
โรงงานหลายแห่งเริม่ ปิ ดตัวไป เขาไม่สามารถหางานทาได้ แต่กไ็ ด้กยู้ มื เงินจากกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษามาทาโปรเจคแล้ว และก็ตอ้ งใช้คนื แต่กย็ งั หาใช้ไม่ได้สกั ที และก็เป็ นเรือ่ งยากทีเ่ ขาจะเรียนต่อ
เขาเชื่อว่าเขาตามเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ทนั แล้ว เนื่องเด็กในทุกวันนี้มที กั ษะต่างๆ เหนือกว่าเขาไป
หมดแล้ว34

การวิเคราะห์ทม่ี าของปั ญหาผ่านโครงสร้างรัฐ
แน่นอนว่าผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อคนรุ่นุ ใหม่ทต่ี อ้ งหาเช้ากินค่า
เหล่านี้อย่างรุนแรง
แต่ปัจจัยทีน่ ่าสนใจและสาคัญยิง่ กว่าทีผ่ ลักให้พวกเขาออกมาอยู่บนท้องถนนคือ
ความสามารถในการเชื่อมโยงผลกระทบจากโควิด-19 กับปั ญหาเชิงโครงสร้างและนโยบายของรัฐบาล
ตรงกันข้ามกับชนชัน้ ล่างกลุ่มอื่นๆ ทีอ่ าจจะเคยโทษโชคชะตา บุญกรรม หรือยอมจานนต่อผูม้ อี านาจ
คนรุน่ ใหม่เหล่านี้มที กั ษะการวิเคราะห์เชื่อมโยงปั ญหาทีพ่ วกเขาเผชิญทัง้ ในแต่ละวันและปั ญหาเฉพาะ
หน้า ไม่ว่าจะเป็ นความรุนแรงของรัฐในทีช่ ุมนุม ผลกระทบทีพ่ วกเขาได้รบั จากนโยบายการแก้ปัญหาโค
วิด-19 ว่าเป็ นปั ญหาในเชิงโครงสร้างของรัฐและรัฐบาล พวกเขาไม่ได้มองปั ญหาเหล่านี้ในกรอบอนุ รกั ษ์
นิยมทีเ่ ชื่อว่าเป็ นเรือ่ งของบุญกรรมและโชคชะตาฟ้ าลิขติ
แม้ว่าเขาจะมิได้เชื่อมโยงปั ญหาทัง้ หมดกับ
สถาบันกษัตริยแ์ บบทีเ่ ยาชนชนชัน้ กลางวิเคราะห์ในช่วงปี ทผ่ี ่านมา แต่พวกเขาอธิบายปั ญหาทังหมด
ผ่านปั ญหาเชิงโครงสร้างของรัฐ บทบาทของรัฐบาล ปั ญหาระบบราชการและเจ้าหน้ าทีร่ ฐั ทีใ่ ช้อานาจโดย
มิชอบ ซึง่ รัฐต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขปั ญหา
สิง่ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลเกือบทุกคนระบุคอื
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลในการจัดการกับปั ญหา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นัน้ เชื่อมโยงกับปั จจัยเชิงโครงสร้างทีพ่ วกเขาอึดอัดคับข้องใจมา
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แดเนียล, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 14 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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ยาวนาน สาหรับพวกเขา โควิดเป็ นปั ญหาใหม่ทเ่ี ป็ นเพียงยอดภูเขาน้าแข็งของปั ญหาทีพ่ วกเขาพบเจอ
มาโดยตลอด 35

ปัจจัยกระตุ้น: การเพิ กเฉย ความรุนแรง และความสามารถในการแก้ไขวิ กฤติ โควิ ด-19 ของรัฐ
ไทย
ปั จจัยทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งทีผ่ เู้ ข้าร่วมการชุมนุ มระบุอย่างชัดเจนว่าปั จจัยหลักทีก่ ระตุน้ ให้
พวกเขาตัดสินใจออกมาเข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงคือ การทีร่ ฐั บาลไม่ยอมรับข้อเสนอและการไม่
ยอมปฏิรปู ตามสิง่ ทีค่ นรุน่ ใหม่เรียกร้องมาตลอดในปี ทผ่ี ่านมา
การใช้มาตรการควบคุ มฝูงชนของ
เจ้าหน้าทีค่ วามมันคงที
่
เ่ กินสัดส่วนและรุนแรงกับเยาวชนคนรุ่นใหม่

การไม่ตอบสนองต่อข้อเสนอการปฏิรปู ของคนรุ่นใหม่
การทีร่ ฐั บาลไม่ยอมรับฟั งปั ญหาและข้อเรียกร้องในการปฏิรปู ของพวกเขาตลอดมาเป็ นปั จจัย
สาคัญทีท่ าให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ทเ่ี คยร่วมกันชุมนุ มตัง้ แต่ปีทแ่ี ล้วเข้าร่วมการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดง
แม้ในปี ทผ่ี ่านมา การชุมนุ มของคนรุน่ ใหม่จะประสบความสาเร็จระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในการทาให้สงั คม
และผูใ้ หญ่ได้ยนิ ปั ญหาของพวกเขาและได้รบั รูถ้ งึ ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการนาเสนอทางเลือก แต่
สาหรับรัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับไม่มที ่าทีในการให้ความสาคัญ
กับปั ญหาหรือพยายามเริม่ ต้นการแก้ปัญหา
ตลอดหนึ่งปี ทผ่ี ่านมา รัฐบาลยอมเจรจาและประนีประนอมกับกลุ่มผลประโยชน์หลากหลายกลุ่ม
ทีล่ ุกขึน้ ชุมนุ มทางการเมืองเพื่อกดดันรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็ นเกษตรกรรายย่อย กลุ่มธุรกิจ กลุ่มวิชาชีพ
กลุ่มผูป้ ระกอบการ หรือแม้แต่ชนกลุ่มน้อยต่างๆ แต่สาหรับการชุมนุมของคนรุน่ ใหม่ทเ่ี กิดขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องและเข้มข้น รัฐบาลกลับเพิกเฉยและไม่มที ่าทีประนีประนอม ไม่เปิ ดพืน้ ทีร่ บั ฟั งความคิดหรือการ
พูดคุยอย่างเข้าใจ รอบด้าน และเท่าเทียมกัน ไม่ผลักดันการปฏิรปู และการเปลีย่ นแปลงตามข้อเสนอของ
กลุ่มเยาวชน ไม่ว่าจะเป็ นข้อเรียกร้องทีแ่ หลมคมอย่างการปฏิรปู สถาบันกษัตริย์ หรือข้อเสนอทีพ่ ดู ถึง
ปั ญหาพืน้ ฐานในสังคมไทยอย่างการปฏิรปู การศึกษา การแก้ไขปั ญหาประสิทธิภาพของระบบราชการ
หรือการคอร์รปั ชันในกองทัพและตารวจ
การไม่ยอมประนีประนอมของรัฐต่อข้อเรียกร้องและการ
เคลื่อนไหวของเยาวชนในปี ทผ่ี ่านมาส่งผลให้เยาวชนยังคงเข้าร่วมการชุมนุ มต่อไป
แม้รปู แบบการ
ชุมนุ มและการเคลื่อนไหวจะเปลีย่ นแปลงไปก็ตาม การเข้าร่วมการชุมนุ มทีด่ นิ แดงเป็ นการยืนยันสิง่ ที่
พวกเขาเรียกร้องและต้องการให้รฐั บาลเห็นว่า เยาวชนมีตวั ตนและยังคงเรียกร้องการปฏิรปู เพื่อนาคต
ของพวกเขาอย่างไม่ทอ้ ถอย
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ปี เตอร์, เพิรล์ , นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, สิงหาคม- กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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จัสมินเป็ นเยาวชนคนหนึ่งทีห่ ลุดออกจากการศึกษา แต่ตวั เธอเองให้ความสนใจกับประเด็นของ
เยาวชนและการศึกษามาก เธอเล่าว่าเธอต้องการเห็นการปฏิรปู การศึกษาเช่นกัน แต่เหตุทต่ี วั เธอเลือก
มาชุมนุมทีด่ นิ แดง แทนทีจ่ ะเป็ นการไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มนักเรียนเลว หรือกลุ่มอื่นๆ ทีเ่ คลื่อนไหวด้าน
ประเด็นการศึกษาโดยเฉพาะ ก็เพราะเธอเชื่อว่า36 ผูใ้ หญ่ในบ้านเมืองนี้มองพวกเขาเหมือนเป็ นเด็กตัว
เล็กๆ เชื่องๆ สังให้
่ ทาอะไรก็ได้ แม้เธอจะเห็นว่าสิง่ ทีก่ ลุ่มเหล่านัน้ แสดงออกเป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่เธอเชื่อว่า
ผูใ้ หญ่ในบ้านเมืองก็ยงั ไม่สนใจ ซึง่ การมาทีน่ ่จี ะทาให้รฐั บาลสนใจได้ ในขณะทีเ่ ดวิดทีห่ ลุดจากการศึกษา
เช่นกัน ก็ยงั หวังทีจ่ ะกลับไปเรียนหนังสือให้ได้ และมีความฝั นทีอ่ ยากเป็ นนักกฎหมายเพื่อทีจ่ ะแก้ไข
ระบบยุตธิ รรมของประเทศนี้37
การใช้ความรุนแรงของรัฐต่อการชุมนุ ม
ในขณะทีต่ ลอดปี กว่าๆ ทีผ่ ่านมา การเคลื่อนไหวของเยาวชนเน้นการแนวทางสันติวธิ ี การ
เคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ และการแสดงพลังในเชิงจานวนของผูช้ ุมนุ ม แต่ภาพทีส่ งั คมรับรูค้ อื การ
เริม่ ต้นใช้มาตรการทีเ่ ข้มงวด รุนแรงและเกินกว่าสัดส่วนของพฤติกรรมของผูช้ ุมนุ ม ทีเ่ ริม่ ต้นตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม 2563 เป็ นต้นมา จากนัน้ มาตรการในการควบคุมฝูงชนและการจัดการการชุมนุ มก็ไต่ระดับและ
รุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ
จากการเก็บข้อมูล มาตรการจัดการและควบคุมการชุมนุมของเจ้าหน้าทีค่ วามมันคงที
่
ถ่ ูกมองว่า
เป็ นความรุนแรงทีเ่ กินสัดส่วนพฤติกรรมของผูช้ ุมนุ มถูกระบุว่าเป็ นปั จจัยหลักทีท่ าให้เขาตัดสินใจเข้าร่วม
การชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดง ภาพพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าทีค่ วามมันคงสองระลอกที
่
ส่ าคัญ
ทีก่ ระตุน้ สานึกทางการเมืองทาให้ตดั สินใจเข้าร่วมการชุมนุ มคือ
หนึง่
ความรุนแรงทีเ่ จ้าหน้าควบคุมฝูงชนใช้กบั ผูช้ ุมนุ มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทีเ่ จ้าหน้าทีถ่ บี รถจักรยานยนต์ รุมทาร้ายผูช้ ุมนุ ม และใช้ความ
รุนแรงกับอาสาพยาบาล เช่น ภาพทีต่ ารวจควบคุมฝูงชนวิง่ ไล่กวดผูช้ ุมนุ ม ทุบตีผชู้ ุมนุ ม เอาหน้ากดกับ
พืน้
มีการใช้กระสุนยางไล่ยงิ ผูช้ ุมนุมตัง้ แต่สนามหลวงไปจนถึงอนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย
จนมี
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจานวนมาก ไปจนถึงการใช้ความรุนแรงต่อผูช้ ุมนุ มบริเวณสะพานวันชาติ หรือในกรณีท่ี
แยกเกียกกาย ทีท่ างเจ้าหน้าทีย่ งิ แก๊สน้ าตาไม่ต่ากว่าห้าลูกไปบริเวณรถพยาบาลทีจ่ อดเรียงกันอยู่สาม
คัน
สอง การยกระดับการใช้กระสุนยาง แก๊สน้ าตา การฉีดน้าด้วยสารเคมี และทีส่ าคัญคือการเข้า
รวบจับกุมผูช้ ุมนุ มด้วยหน่วยเคลื่อนทีเ่ ร็วทีด่ นิ แดงนับตัง้ แต่ช่วงต้นของการชุมนุม เช่น ภาพทีต่ ารวจ
ควบคุมฝูงชนวิง่ เข้ามาเตะผูช้ ุมนุ มเข้าทีท่ อ้ งและลากไปกับพืน้ ภาพทีม่ ผี ู้ถูกยิงด้วยแก๊สน้าตาเข้าทีเ่ บ้า
ตา และภาพทีม่ กี ารถีบผูช้ ุมนุมทีข่ บั รถจักรยานยนต์อยู่จนรถล้ม
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จัสมิน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 10 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
เดวิด, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 18 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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ภาพเหล่านี้สร้างสร้างความไม่พอใจ ความโกรธ และกระตุน้ ให้คนรุ่นใหม่ทไ่ี ม่เคยสนใจการเมือง
หรือชุมนุมต้องมาเข้าร่วม เนื่องจากพวกเขารูส้ กึ ว่า เพื่อนของพวกเขาและเยาวชนกาลังถูกทาร้าย ถูก
เจ้าหน้าทีร่ ฐั กระทาในระดับทีเ่ ขายอมรับไม่ได้
การรวมตัวกันทีด่ นิ แดงเป็ นการบอกรัฐและเจ้าหน้าที่
ความมันคงว่
่ าพวกเขาเป็ นอีกหนึ่งเสียงทีไ่ ม่ยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการคุกคาม
ประชาชน
จอร์จ หนึ่งในผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพศชาย อายุ 24 ปี เล่าว่า เขารูว้ ่ามีการชุมนุมมาสักพักแล้ว แต่
ไม่ได้ออกมา ตอนทีต่ ดั สินใจออกมาคือวันนัน้ ไปทางานแล้วเลิกเร็ว เขาเห็นภาพจากสื่อว่ามีผหู้ ญิงโดน
ทาร้ายทุบตีแล้วทนไม่ได้ จึงวนรถออกมาดูและหลังจากนัน้ ก็มาเรือ่ ยๆ 38 ส่วนนาตาชา ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
เพศหญิง อายุ 16 ปี เล่าว่า ตอนแรกก็อยูบ่ า้ นเฉยๆ แต่พอเห็นภาพทีค่ นโดนจ่อยิงแล้วถีบ
รถจักรยานยนต์ให้ลม้ ก็รสู้ กึ ทนไม่ได้ เลยชวนเพื่อนทีอ่ ยู่ดว้ ยกันแล้วก็สตาร์ทรถออกมาทันที39
การขยายตัวของความคิ ดทางการเมืองเรื่องสิ ทธิ เสรีภาพและพลังสามัญชนในการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง
ปั จจัยทีน่ ่าสนใจมากอีกปั จจัยหนึ่งคือ การเติบโตขึน้ ของความคิดทางการเมืองทีข่ ยายตัวในหมู่
คนรุน่ ใหม่เหล่านี้ โดยเฉพาะด้านเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง และพลังการเปลีย่ นแปลงทีพ่ วกเขาคน
ธรรมดาสามารถทาได้ แม้ว่าคนรุ่นใหม่ในพืน้ ทีก่ ารชุมนุ มทีด่ นิ แดงส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาทีไ่ ม่สงู แต่
พวกเขากลับเชื่อมันในสิ
่ ทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของปั จเจกบุคคล

ความตระหนักรูแ้ ละความเชื่อมันในสิ
่ ทธิเสรีภาพ
ความตระหนักและเชื่อมันอย่
่ างมากในสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของคน
ธรรมดาในหมูผ่ ชู้ ุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงเป็ นปรากกฏการณ์ทน่ี ่าสนใจมาก พวกเขาเชื่อจริงๆ ว่า การออกมา
ชุนนุ มเพื่อแสดงออกทางการเมืองบนท้องถนนเป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมของทุกคน ประโยคแรกๆ ของการ
สัมภาษณ์หลายต่อหลายครัง้ พวกเขาตอบด้วยการเริม่ ตัง้ คาถามว่าเหตุใดเจ้าหน้าทีต่ ารวจจึงไม่ยอมให้
พวกเขาชุมนุ มและใช้ความรุนแรงในการจับกุมพวกเขา
ทัง้ ที่สงิ่ ทีพ่ วกเขาทาเป็ นเรือ่ งถูกต้องตาม
กฎหมาย
คาตอบแรกๆ ทีห่ ลายคนตอบเมือ่ เราถามว่าทาไมจึงออกมาชุมนุ มทางการเมืองคือ มาเพื่อ
เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ หรือประชาธิปไตย ไม่คาใดก็คาหนึ่ง ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจคาเหล่านี้ว่าอย่างไรก็
ตาม แต่คาเหล่านี้กอ็ ยูใ่ นความคิดทีฝ่ ั งในระบบจิตสานึกของพวกเขาไปแล้ว ว่ามันเป็ นสิง่ สาคัญ ไม่ต่าง
จากอดีต ทีผ่ ใู้ หญ่หลายคนก็อาจจะอธิบายไม่ได้ว่าบุญกรรมคืออะไร แต่กร็ สู้ กึ ว่าเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับเขา
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จอร์จ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 14 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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นิโคลัส ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 21 ปี บอกกับเราว่า เขาต้องการเรียกร้องเสรีภาพ และประชาธิปไตย 40
หรืออย่างแพททริคทีบ่ อกว่าออกมาเพื่อเรียกร้องสิทธิของเขา และอีกหลายๆ คนทีก่ ล่าวว่าออกมาเพื่อ
สิทธิและเสรีภาพ41
เชื่อมันว่
่ าพวกเขาสามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงได้
แม้ว่าหลายฝ่ ายจะประเมินว่าการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงอาจจะไม่สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงได้
แต่จากเนื้อหาการให้สมั ภาษณ์จานวนมากสะท้อนว่า พวกเขาเชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีพ่ วกเขาทาและจะสามารถ
สร้างการเปลีย่ นแปลงได้
บทสัมภาษณ์จานวนมากสะท้อนให้เห็นว่า ผูท้ เ่ี ข้าร่วมการชุมนุ มทีด่ นิ แดงเชื่อว่าตนจะสามารถ
สร้างการเปลีย่ นแปลงได้แม้จะต้องใช้เวลานานก็ตาม พวกเขาอาจไม่ได้คดิ ว่าจะต้องชนะในทัน ที แต่พวก
เขาเชื่อว่าถ้ายังไม่ชนะก็จะออกมาเรือ่ ยๆ นาตาชา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 16 ปี กล่าวกับเราว่า “หนู
ไม่รหู้ รอกว่าจะชนะไม่ชนะ แต่กต็ อ้ งออกมา ให้มนั สะดุง้ สะเทือนบ้าง คนเค้าออกมากันขนาดนี้หนูยงั ไม่
เข้าใจว่าพวกมันจะกินอิม่ นอนหลับกันอยูไ่ ด้ยงั ไง42 ในขณะทีจ่ อร์จ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์อกี รายหนึ่ง กล่าวกับ
เราว่า “ถ้าถามว่าหมดหวังไหม คนรุน่ ผม เมือ่ ผมโดนแล้ว ผมไม่ยอมโดนฝ่ ายเดียว ถึงเรามีแค่มอื เท้า ถึง
เราสูไ้ ม่ไหว ก็จะมีคนทีจ่ ะออกมาแทนรุ่นผม ผมว่าถ้าไม่ตดิ เคอร์ฟิว ต่างจังหวัดจะมาเข้าร่วมด้วย”43
นอกจากนัน้
ความสามารถในการเชื่อมโยงปั ญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ยงั สัมพันธ์กบั ความ
ตระหนักรูใ้ นสิทธิและเสรีภาพของเขา เพราะในหลายครัง้ ทีม่ กี ารสัมภาษณ์ เมือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบว่าออกมา
เพื่อเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย คาถามทีผ่ สู้ มั ภาษณ์ถามต่อไปก็คอื แล้วสิง่ เหล่านี้สาคัญ
อย่างไร ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จานวนมากตอบโดยอยูบ่ นฐานความเชื่อทีว่ ่า สิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย
จะนามาซึง่ “ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ” พวกเขาเชื่อว่า เมือ่ มีสทิ ธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย พวกเขาจะได้งาน
กลับคืนมา จะมีวคั ซีนทีด่ ใี ช้ จะมีเศรษฐกิจทีด่ ขี น้ึ เพราะเขาเห็นว่า การอยูภ่ ายใต้รฐั บาลของพลเอก
ประยุทธ์นนั ้ ทาให้พวกเขาไม่สามารถทามาหากินอย่างปกติได้
พวกเขาไม่สามารถได้รบั การ
รักษาพยาบาลทีเ่ พียงพอและเท่าเทียมได้ สาหรับพวกเขา ความบอบช้าเหล่านี้เกิดจากการออกคาสัง่
ของพลเอก ประยุทธ์ ทีไ่ ปจากัดสิทธิและเสรีภาพ ทางเศรษฐกิจและระบบสาธารณสุขของพวกเขา
ความสามารถในการเชื่อมโยงของเยาวชนทีอ่ อกมาชุมนุมจึงต่างจากการเคลื่อนไหวเพื่อปากท้องแบบ
ดัง้ เดิมทีเ่ ป็ นการเคลื่อนไหวรายประเด็น เช่น ขอให้รฐั บาลช่วยเรือ่ งราคาพืชผลการเกษตร หรือขอให้
รัฐบาลขึน้ ค่าแรง แต่พวกเขาเชื่อมโยงว่าหากมีสทิ ธิ เสรีภาพ และ ประชาธิปไตยแล้ว สิง่ อื่นๆ ก็จะดีขน้ึ
ตามมาเอง44
นิโคลัส, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 19 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
แพททริค, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 19 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
42
นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
43
จอร์จ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 14 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
44
ปี เตอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 21 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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เป้ าหมายการชุมนุมและข้อเรียกร้อง
ในขณะทีส่ งั คมมองว่าพวกเขาคือวัยรุ่นกวนเมือง เด็กแว้นทีเ่ ห็นการเข้าร่วมการชุมนุ มหรือการ
ก่อความวุ่นวายเป็ นเรือ่ งสนุ ก แต่จากการเก็บข้อมูลคนรุ่นใหม่ทเ่ี ข้าร่วมการเข้าร่วมการชุมนุ มทีด่ นิ แดง
แล้ว พวกเขาต่างมีเป้ าหมายทีห่ นักแน่นและชัดเจนหลักๆ ทีส่ าคัญสองประการคือ การส่งเสียงให้ผใู้ หญ่
ในบ้านเมืองได้รบั รูถ้ งึ ปั ญหาของพวกเขา และการเรียกร้องให้นายกลาออก
เพื่อส่งเสียงให้ผใู้ หญ่ได้ยนิ และรับรูถ้ งึ ปั ญหา
จากการเก็บข้อมูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลระบุว่า เป้ าหมายหลักของการเข้าร่วมการชุมนุ มทีด่ นิ แดงคือ การ
ส่งเสียงให้ผใู้ หญ่ได้ยนิ และรับรูถ้ งึ ปั ญหาของพวกเขา โดยเฉพาะปั ญหาด้านเศรฐกิจ และการใช้ความ
รุนแรงของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และความผิดหวังทีม่ ตี ่อท่าทีของรัฐบาลทีไ่ ม่เคยเปิ ดพืน้ ทีเ่ จรจาและให้โอกาสได้
พูดถึงปั ญหาของพวกเขา
ในการเก็บข้อมูล นักวิจยั มักจะถูกปฏิเสธการให้สมั ภาษณ์ แต่เมือ่ ผูช้ ุนนุมจานวนมากปฏิเสธ
หลายคน ในบริเวณนัน้ ก็จะพูดให้กาลังใจผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ว่าให้พดู คุยและตอบคาถามเขา[นักวิจยั ] คนอื่น
จะได้รถู้ งึ ปั ญหาของเรา คนอื่นจะได้ฟังเราบ้าง เมือ่ ได้พดู คุยกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนมากกล่ าวกับนักวิจยั
ว่า ทีอ่ อกมาเพราะต้องการให้ผใู้ หญ่ในบ้านเมืองฟั งเสียงเขาบ้าง พอลล่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 17 ปี
กล่าวว่า ทีอ่ อกมาเพราะต้องการเดินไปให้ถงึ หน้าบ้านพลเอก ประยุทธ์ เพื่อทีจ่ ะได้ตะโกนให้สุดเสียงให้
นายกรัฐมนตรีออกมาฟั งเสียงประชาชนบ้าง45
เรียกร้องให้นายกฯลาออก
นอกจากความต้องการให้ปัญหาของพวกเขาเป็ นทีร่ บั รูใ้ นพืน้ ทีส่ าธารณะและให้ผใู้ หญ่ใน
บ้านเมืองได้ยนิ เขาแล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ข้าร่วมการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงส่วนใหญ่บอกว่า เป้ าหมายสูงสุดที่
ต้องการเพื่อแก้ไขปั ญหาของพวกเขาคือ เรียกร้องให้ “นายกฯ” ลาออก ซึง่ เป้ าหมายสูงสุดนี้แตกต่างกับ
ของเยาวชนชนชัน้ กลางทีเ่ คลื่อนไหวก่อนหน้า ทีม่ เี ป้ าหมายผลักดันการเปลีย่ นแปลงในระดับทีม่ ากกว่า
ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิรปู สถาบันกษัตริย์ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการยุบสภาเลือกตัง้ ใหม่ ร้อยละ 90
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ข้าร่วมชุมนุมที่แยกดินแดงมองว่า การลาออกของนายกฯจะช่วยแก้ปัญหาทีพ่ วกเขา
เผชิญอยูไ่ ด้ หลายคนมองว่า นายกฯเป็ นทีม่ าของปั ญหาทัง้ หมด ในขณะทีบ่ างคนคิดว่า อย่างน้อยก็เป็ น
การเริม่ ต้นใหม่ เพราะหากนายกฯลาออก ก็อาจนาไปสู่การเลือกตัง้ ใหม่
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งานวิจยั ชิน้ นี้เสนอว่า เป้ าหมายในการเคลื่อนไหวนี้ของม็อบดินแดงจากัดอยูท่ ่ี “นายกฯลาออก”
ไม่ได้ยกระดับไปสู่ขอ้ เรียกร้องทีท่ ะลุเพดานแบบเยาวชนชัน้ กลางในการเคลื่อนไหวในปี ทผ่ี ่านมา
เนื่องจากสองปั จจัยทีส่ าคัญได้แก่
หนึง่ ข้อจากัดในข้อมูลและความรูเ้ กี่ยวกับโครงสร้างรัฐทีก่ ว้างขวางและลึกซึง้ เมือ่ เทียบกับคน
รุน่ ใหม่ชนชัน้ กลางในปี ทแ่ี ล้ว ดังทีไ่ ด้นาเสนอก่อนหน้านี้ คนรุน่ ใหม่ทแ่ี ยกดินแดงถึงร้อยละ 47 ทีเ่ พิง่ เริม
สนใจและตื่นตัวทางการเมืองไม่นานก่อนหน้าหรือเพิง่ เริม่ ต้นในช่วงเข้าร่วมการชุมนุ มในเดือนสิงหาคม
และตุลาคมทีผ่ ่านมา (ตารางที่ 2.11: ประสบการณ์การเข้าร่วมการชุมนุ มระหว่างปี 2563-2564) มีกรอบ
คิดและข้อมูลในการทาความเข้าใจถึงทีม่ าของปั ญหาการเมืองเรือ่ งนโยบายสาธารณะจากัดอยูเ่ ฉพาะใน
โครงสร้างฝ่ ายบริหารทีม่ บี ทบาทโดดเด่นในพืน้ ทีส่ ่อื
พวกเขายังขาดความเข้าใจต่ออานาจฝ่ ายนิติ
บัญญัติ รัฐธรรมนูญ ระบบราชการ และอานาจเหนือรัฐธรรมนูญอื่นๆ ทีก่ ากับนโยบายและการบังคับใช้
นโยบาย ในจานวน 30 คน มีผใู้ ห้ขอ้ มูลเพียงห้าคนทีพ่ ดู ถึงทางออกด้วยการยุบสภาเลือกตัง้ ใหม่ และ
สองคนทีใ่ ห้ความสาคัญกับการปฏิรปู สถาบันกษัตริยเ์ ป็ นอันดับแรก
โดยไม่มใี ครระบุถงึ การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ตัวอย่างเช่น ธีโอ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศ ชาย อายุ 22 ปี อธิบายว่า เหตุทเ่ี ขาเรียกร้องต้องการให้
นายกฯลาออกมากทีส่ ุดเพราะนายกเป็ นผูร้ บั ผิดชอบสิง่ ต่างๆ และเป็ นผูม้ หี น้าทีแ่ ก้ปัญหาแต่แก้ไม่ได้ ใน
ส่วนเรือ่ งรัฐธรรมนูญนัน้ ธีโอบอกว่า ตนเป็ นคนหาเช้ากินค่า เป็ นคนทางานปกติไม่ได้คดิ ว่ามันกระทบ
อะไรกับเรามากนัก46
เมือ่ ถามเจาะลึกลงไปเรือ่ งข้อเสนอเรือ่ งการปฏิรปู สถาบันกษัตริย์
ทีถ่ ูกนาเสนอโดยการ
เคลื่อนไหวระลอกก่อนหน้านี้ หลายคนมองว่า แม้พวกเขาจะรับรูถ้ งึ ข้อมูลปั ญหา แต่ประเด็นเรือ่ งกษัตริย์
ดูเป็ นเรือ่ งทีห่ ่างไกลจากปั ญหาในชีวติ ของพวกเขา หลายคนมองว่า สถาบันกษัตริยม์ ใิ ช่ทม่ี าทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดของของปั ญหา แม้ว่าอาจจะมีการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ แต่พวกเขายังไม่เห็นภาพความ
เชื่อมโยงระหว่างสถาบันกษัตริยก์ บั ปั ญหาด้านนโยบายสาธารณะทีก่ ระทบกับพวกเขาโดยตรง
ตัวอย่างเช่น ปี เตอร์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 18 ปี กล่าวว่า เขาต้องการให้นายกลาออกเพราะเขารูส้ กึ
ว่า นายกรัฐมนตรีเป็ นต้นตอของปั ญหาต่างๆ ในประเทศนี้ แต่เมือ่ ถามถึงรัฐธรรมนูญ เขาเองก็ยงั ไม่
แน่ใจนัก และในส่วนสถาบันกษัตริยน์ นั ้ เขาตอบว่า ตนก็พอได้ยนิ เรือ่ งต่างๆ มาบ้าง แต่กร็ สู้ กึ ยังไม่แน่ใจ
รูส้ กึ ว่าต้องหาข้อมูลเพิม่ เติมก่อน47 ในขณะทีบ่ รูซ๊ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 19 ปี กล่าวกับเราว่า ม็อบปี ท่ี
แล้วเป็ นม็อบคนรูห้ นังสือ ในขณะทีม่ อ็ บปี น้ี เป็ นม็อบของคนไม่รหู้ นังสือ แต่เราก็ออกมาด้วยอุดมการณ์
เดียวกัน48
สอง ปั ญหาของผูช้ ุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงมีความเร่งด่วน จึงต้องการการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นผลเป็ น
รูปธรรมทันที หากเราพิจารณาถึงปั ญหาของการชุมนุ มทีด่ นิ แดงว่าคือผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้
จากนโยบายการแก้ไขปั ญหาโควิดของรัฐ ทีส่ ่งผลกระทบต่อความอยูร่ อดและปั ญหาเฉพาะหน้าในชีวติ
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ปี เตอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 21 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
48
บรู๊ซ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ

46

47

41

ของเขา สิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการคือ การเปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งเห็นผลตอนนี้และทันที มิใช่เพียงการ
เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อนและใช้ระยะเวลา
ในขณะทีข่ อ้ เรียกร้องของคนรุ่นใหม่ชนชัน้ กลางในปี ทผ่ี ่านมาเรียกร้องการเปลีย่ นแปลงและการ
ปฏิรปู รัฐในระดับโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็ นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การปฏิรปู กองทัพ การยุบสภาเลือกตัง้
ใหม่ การจากัดอานาจทุนผูกขาด และการปฏิรปู สถาบันกษัตริย์ แต่สาหรับผูช้ ุมนุมทีแ่ ยกดินแดงแล้ว
พวกเขาให้ความสาคัญกับการพิจารณารัฐในฐานะผูก้ าหนดและบังคับใช้นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องและส่ง
ผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง สาหรับพวกเขา รัฐคือรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี การผลักดันการ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะส่งผลต่อความอยูร่ อดต่อพวกเขาอย่างชัดเจนและทันทีคอื การเปลีย่ นแปลงผูม้ อี านาจสูง
สูดในฝ่ ายบริหาร กล่าวคือ การเปลีย่ นแปลงผูน้ ารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี สาหรับพวกเขา นายกฯคือ
ตัวแทนของรัฐ ผูส้ งการ
ั่
และผูท้ ต่ี อ้ งรับผิดชอบต่อผลทีต่ ามมาของนโยบายทีผ่ ดิ พลาด การเปลีย่ นแปลง
ตัวผูน้ านัน้ เป็ นทัง้ สัญลักษณ์และจุดเริม่ ต้นในการเปลีย่ นแปลงและปฏิรูปนโยบายทีเ่ ห็นผลในทันที นาตา
ชา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิงอายุ 16 ปี กล่าวว่า “พีเ่ ชื่อหนูไหม ถ้าพรุ่งนี้นายกลาออก ทุกอย่างจบ ดินแดงไม่
มีมอ็ บแล้ว” เธออธิบายต่อไปว่า เพราะนายกรัฐมนตรีเป็ นผูส้ งการทุ
ั่
กอย่าง ถ้าเปลีย่ นตัวนายกฯได้ ถ้า
49
นายกฯออกไปได้ ทุกอย่างก็จะเปลีย่ นไป
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บทที่ 4 เหตุใดจึงเลือกใช้ แนวทางการเคลื่อนไหวแบบเผชิ ญหน้ า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้ าที่รฐั

การเคลื่อนไหวของกลุ่มและเครือข่ายคนรุ่นใหม่นบั ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ต่างเริม่ ต้น
ด้วยการเน้นแนวทางสันติวธิ ี แม้ว่าในระยะต่อมา แต่ละกลุ่มจะมีขอ้ เรียกร้องและนาเสนอแนวทางในการ
ปฏิรปู และเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน แต่แทบทุกกลุ่มก็ยงั คงยืนยันยุทธศาสตร์ใน
การเคลื่อนไหวแบบสันติวธิ ี กลุ่มทีพ่ ยายามผลักดันแนวทางอื่นๆ ที่เน้นการเผชิญหน้าหรือเปิ ดโอกาสให้
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งใช้ความรุนแรงจะถูกลดทอนความชอบธรรมและเบียดขับจากขบวน
แต่นบั ตัง้ แต่ตน้
เดือนสิงหาคม ปี 2564 เป็ นต้นมา การชุมนุมของคนรุ่นใหม่กลุ่มใหญ่ก่อตัวขึน้ พร้อมกับการเคลื่อนไหว
ด้วยแนวทางทีแ่ ตกต่างจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้อย่างสิน้ เชิง โดยเริม่ ต้นทีแ่ ยกดินแดงทีเ่ น้นการท้า
ทาย เผชิญหน้า และตอบโต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ใช้แนวทางทีอ่ าจถูกมองว่าเป็ นความรุนแรง เช่น การขว้างปา
สิง่ ของและอุปกรณ์ทท่ี าให้เกิดเสียงดัง การเผาสิง่ ของต่างๆ และการเคลื่อนตัวไปยังพืน้ ทีท่ ร่ี ฐั กาหนดว่า
เป็ นเขตหวงห้าม
เพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทีแ่ ยกดินแดง
ในบทนี้จะอธิบายถึงพัฒนาการ
ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวจากสันติวธิ ใี นปี ทผ่ี ่านมา
จนถึงการเปลีย่ นแปลงสู่แนวทางทีเ่ น้นการ
เผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้กบั รัฐ และทีส่ าคัญ คือการนาเสนอข้อค้นพบในการอธิบายทีม่ าและเหตุผลของ
การเน้นแนวทางในลักษณะนี้ของคนรุ่นใหม่ชนชัน้ ล่าง ทีเ่ คลื่อนไหวเพื่อทาให้สงั คมได้ยนิ ปั ญหาของ
พวกเขา และเพื่อเรียกร้องการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ริม่ ต้นด้วยการลาออกของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์
โอชา
การเคลื่อนไหวแบบ “สันติ วิธี-ต่อสู้เชิ งสัญลักษณ์ ” ของคนรุ่นใหม่ในปี 2563
ตลอดปี 2563 เราได้เห็นปรากฏการณ์การเริม่ ต้นและการขยายตัวของการเคลื่อนไหวของ
เยาวชน
แม้ว่าแต่ละกลุ่มจะมีขอ้ เรียกร้องและจุดเน้นเรือ่ งข้อเสนอการปฏิรปู และการเปลีย่ นแปลงที่
แตกต่างกัน แต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวในจุดเริม่ ต้นนัน้ ทุกกลุ่มต่างเน้นการเคลื่อนไหวแบบ
สันติวธิ ี ไม่ว่าจะเป็ นการชุนนุมประท้วงแบบไร้อาวุธ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การเดินขบวนเคลื่อนที่
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง การทากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ เน้นการให้ขอ้ มูลและสร้างความ
ตระหนักรูถ้ งึ ประเด็นปั ญหา และนาเสนอข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรปู และการเปลีย่ นแปลง
แม้ว่าในช่วงต้น กลุ่มหลักอย่างเยาวชนปลดแอก (Free YOUTH) และแนวร่วมธรรมศาสตร์และ
การชุมนุ มจะมีจดุ เน้นทีแ่ ตกต่างกันในข้อเรียกร้อง กล่าวคือ ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2563 เยาวชนปลด
แอกเริม่ ต้นด้วยสามข้อเรียกร้อง
โดยเน้นการปฏิรปู การเมืองในรัฐสภาและกลไกภายใต้รฐั ธรรมนูญ
ได้แก่ 1.ยุบสภา 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ 3.หยุดคุกคามประชาชน แต่ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 แนว
ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลับตัง้ คาถามต่อสถาบันอื่น ทีพ่ วกเขาเชื่อว่ามีอานาจเหนือรัฐธรรมนูญ
พร้อมเสนอการปฏิรปู สถาบันกษัตริยผ์ ่านการประกาศ 10 ข้อเรียกร้องทีแ่ หลมคม แม้ในช่วงต้น เยาวชน
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ปลดแอกจะไม่มที ่าทีทช่ี ดั เจนต่อการผลักดันเรือ่ งสถาบันกษัตริย์ ทีห่ ลายกลุ่มในขณะนัน้ มองว่าก้าวหน้า
เกินกว่าทีส่ งั คมไทยทีย่ งั ผูกติดกับแนวคิดกษัตริยน์ ิยมจะยอมรับได้ ซึง่ อาจกีดกันแนวร่วมบางกลุ่ม ที่
อยากเห็นการปฏิรปู ทางการเมืองแต่ไม่เห็นด้วยกับการแตะต้องสถาบันกษัตริย์ แต่ทา้ ยทีส่ ุด ในวันที่ 16
สิงหาคม 2563 เยาวชนปลดแอกทีร่ ว่ มกับประชาชนปลดแอกก็ยกระดับข้อเรียกร้องใกล้เคียงกับแนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุ มมากขึน้ ซึง่ คือสามข้อเรียกร้อง สองจุดยืน และหนึ่งความฝั น
“3 ข้อเรียกร้อง คือ 1.รัฐบาลต้อง "หยุดคุกคามประชาชน" 2.รัฐบาลต้อง "ร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่" 3.รัฐบาลต้อง "ยุบสภา"
2 จุดยืน คือ 1.ต้องไม่มกี ารทารัฐประหาร และ 2.ต้องไม่มกี ารจัดตัง้ รัฐบาลแห่งชาติ
และ อีก 1 ความฝั น ทีค่ ณะประชาชนปลดแอกหวังให้เกิดขึน้ ในประเทศไทย คือ การมี
ระบอบประชาธิปไตยทีม่ กี ษัตริยอ์ ยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ อย่างแท้จริง ”
นอกจากนัน้ ยังมีความไม่ลงรอยในระยะต่อ ๆ มาถึงแนวทางการชุมนุ ม เช่น การสนับสนุ นการ
เคลื่อนไหวแบบไร้แกนนาของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เพื่อเอือ้ ให้มแี นวนาใหม่ทเ่ี ติบโตจากกลุ่มเล็กๆ และ
เกิดการเคลื่อนไหวแบบแนวราบมากขึน้ ในขณะทีแ่ นวร่วมธรรมศาสตร์เน้นการชุมนุ มทีม่ เี วทีใหญ่และ
การปราศรัยของแกนนาหลักเพื่อดึงดูดมวลชน นอกจากนัน้ เรายังเห็นภาพความพยายามในการรวม
เครือข่ายเพื่อเสริมพลังซึง่ กันและกัน เช่น การจัดตัง้ กลุ่มุ “ประชาชนปลดแอก” ซึง่ เป็ นการรวมตัวกัน
ของเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมกลุ่มอื่นๆ หรือเป็ น “คณะราษฏร 2563” อย่างไรก็ดี ท้ายทีส่ ุดแล้ว
แนวทางทีห่ ลากหลายก็ทาให้การรวมกลุ่มไม่ประสบความสาเร็จ และจบลงด้วยการสลายองค์กรแนวร่วม
และกลับไปเคลื่อนไหวแยกกันเช่นเดิม
แม้จะมีความไม่ลงรอยกันในข้อเรียกร้องและแนวทางการเคลื่อนไหว แต่สองกลุม่ หลักก็ยงั คง
เน้นสันติวธิ ี โดยมีกลุ่มย่อยอื่นๆ ทีเ่ น้นแนวทางกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบสันติวธิ ดี ว้ ย เช่น กลุ่ม
นักเรียนเลว กลุ่มม็อบเฟส (Mob Fest) หรือกลุ่มใหม่ๆ ทีเ่ ติบโตขึน้ หลังช่วงเดือนตุลาคม 2563 อันเป็ น
ช่วงทีแ่ กนนาของกลุ่มหลักถูกจับกุมชัวคราว
่
เช่น กลุ่มทีม่ ชี ่อื สร้อยว่า “ปลดแอก” เช่น สุราปลดแอก
ผูห้ ญิงปลดแอก ฯลฯ หรือกลุ่มทีม่ คี านาหน้าว่า “คณะราษ” เช่น คณะราษแดนซ์ คณะราษดรัม ฯลฯ หรือ
กลุ่มอื่นๆ ในต่างจังหวัดเช่น กลุ่มเด็กเปรต กลุ่มขอนแก่นพอกันที กลุ่มภาคีนกั เรียน KKC กลุ่มภาคี
นักเรียนล้านนา และกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มทะลุฟ้า กลุ่มนักเรียนไท กลุ่มไพร่พล กลุ่มเด็กปากแจ๋ว ฯลฯ
กิจกรรมของทุกกลุ่มยังเป็ นการชุมนุ มทัง้ ใหญ่และย่อยทัวกรุ
่ งเทพ เพื่อระดมการสนันบสนุ นของ
ประชาชนในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทัวประเทศ
่
การชุมนุมส่วนใหญ่นนั ้ เน้นการปราศรัยทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับปั ญหา
และการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เช่น การชูป้ายผ้า การแสดงละคร การจัดนิทรรศการ การเดินพาเรด
การจัดกิจกรรมงานศิลปะ การเต้นรา การแสดงดนตรี การยืนประท้วงหน้าเรือนจาหรือโรงพักทีม่ กี าร
ดาเนินคดีกบั แกนนา การล่ารายชื่อเพื่อแสดงพลังแบบจานวนคน การแสดงพลังคนรุน่ ใหม่ในโลก
ออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ดว้ ยการรีทวีตและติดแฮชแท็ก การจัดทาอุปกรณ์สญ
ั ลักษณ์ทพ่ี ยายามสื่อถึงการ
ต่อสูด้ ว้ ยสันติวธิ โี ดยปราศจากอาวุธของผูด้ อ้ ยอานาจ เช่น การชูสามนิ้ว การผูกโบว์ขาว การเต้นแฮมทา
โร่ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นเป็ ดยางสีเหลือง การเปิ ดไฟจากโทรศัพท์ การใช้หุ่นฟางทาเป็ นรูปศพ การ
ใช้ธงและผ้าสีแดงชักขึน้ หรือคลุมสถานทีต่ ่างๆ การใช้ธงสีรงุ้ เป็ นต้น
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นอกจากนี้ยงั มีความพยายามในการสร้างกลไกในการป้ องปรามความรุนแรงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
แกนนาในปี 2563 เคลื่อนไหวผ่านการเรียนรูบ้ ทเรียนในอดีต ซึ่งคือการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั
กับผูช้ ุมนุมแนวหน้า จนนาไปสู่การสูญเสียของฝ่ ายผูช้ ุมนุ ม ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ แดง หรือแม้แต่ในบางกรณี
อย่างเสือ้ เหลืองทัง้ ภายใต้การนาของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการปฏิรปู ประเทศไทยให้เป็ นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุข (กปปส.) ในบริบทของผูช้ ุมนุ มเหล่านี้ การใช้ความรุนแรงต่อผูช้ ุมนุมโดยรัฐจะเป็ นเงือ่ นไขสาคัญ
ทีท่ าให้รฐั ขาดความชอบธรรมจนนาไปสู่การล้มรัฐบาลทีพ่ วกเขาต่อต้านในทีส่ ุด แต่กม็ าพร้อมด้วยการ
บาดเจ็บ พิการ และการเสียชีวติ ของผูช้ ุมนุม ในทางตรงกันข้าม การชุมนุ มของคนเสือ้ แดงนัน้ การใช้
ความรุนแรงของรัฐต่อผูช้ ุมนุมไม่นามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลดีต่อขบวนการ หนาซ้าในทุกกรณี
โดยเฉพาะเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 ยังนาไปสู่การบาดเจ็บล้มตายของมวลชนเป็ นจานวนมาก
ด้วยบทเรียนดังกล่าว แกนนาบางกลุ่มจึงมีความพยายามในการสร้างกลไกแนวหน้าเพื่อรักษา
ความปลอดภัยอย่างเป็ นระบบ ทาหน้าทีป่ ้ องกันไม่ให้เจ้าหน้าทีเ่ ผชิญหน้าหรือใช้ความรุนแรงต่อผูช้ ุมนุ ม
เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบั การเคลื่อนไหวด้วยสันติวธิ แี ละสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั เยาวชนและ
มวลชนว่าการชุมนุมทีพ่ วกเขาจัดขึน้ เป็ นการชุมนุมทีป่ ลอดภัยสาหรับทุกคน ทัง้ นี้มกี ารจัดตัง้ กลุ่มการ์ด
ซึง่ ต่อมาพัฒนาสู่กลุ่ม WeVo (We Volunteer) ผูท้ าหน้าทีใ่ นการเป็ นแนวหน้าในการชุมนุมและ
เดินขบวน ดูแลมวลชนแนวหน้าไม่ให้เข้าประชิดหรือประจันหน้ากับเจ้าหน้าทีโ่ ดยตรง คอยเจรจาต่อรอง
กับตารวจ และแก้ไขสถานการณ์หากเจ้าหน้าทีส่ ลายการชุมนุ มด้วยความรุนแรง โดยกลุ่มแนวหน้า
เหล่านี้มกี ารรับอาสาสมัคร ฝึกอบรมให้ความรู้ และปฏิบตั กิ ารอย่างเป็ นระบบเพื่อจัดระเบียบการชุมนุ ม
และหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้า แม้ในหลายครัง้ เจ้าหน้าทีจ่ ะยกระดับความรุนแรงด้วยการใช้แก๊สน้าตาและ
รถฉีดน้าสารเคมี หรือมวลชนฝ่ ายตรงข้ามจะพยายามเข้าประชิดอย่างทีร่ ฐั สภา แต่แกนนาและผูช้ ุมนุ มก็
ยังคงรักษาแนวทางสันติวธิ ี พร้อมหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีแ่ ละมวลชนฝั ง่ ตรงข้ามได้
แม้ว่าในบางช่วงเวลาจะมีบางกลุ่มพยายามผลักดันการเคลื่อนไหวทีเ่ น้นการเผชิญหน้าและท้า
ทายเจ้าหน้าทีร่ ฐั แต่กลุ่มอื่นๆ ก็จะถอยห่าง กดดัน หรือเบียดขับให้กลุ่มเหล่านัน้ ลดบทบาทลง
ตัวอย่างเช่นกรณีมวลชนนักเรียนอาชีวะและกลุ่มการ์ดอาชีวะทีเ่ ริม่ ชูแนวทางการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่
รัฐ ทาลายทรัพย์สนิ ของราชการ เช่น ป้ อมตารวจ ป้ ายจราจร ฯลฯ ในกลางเดือนตุลาคม 2563 แกนนา
จานวนมากถูกจับกุม ซึง่ ขณะนัน้ กลุ่ม WeVo พยายามไม่ปรากฏตัวในทีช่ ุมนุ มเนื่องจากกังวลเรือ่ งการ
ถูกจับกุม ทาให้การชุมนุ มในช่วงนัน้ ไม่มกี ารจัดการและดูแลชุมนุมอย่างเป็ นระบบตามแนวทางสันติวธิ ี
อย่างไรก็ดี การแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มอาชีวะก็ดาเนินอยูเ่ พียงไม่นาน มวลชนและแกนนากลุ่ม
WeVo ทีเ่ ข้าร่วมการชุมนุ มโดยไม่เปิ ดเผยตัวก็ประสบความสาเร็จในการเข้าห้ามปรามและเจรจาให้หยุด
กิจกรรมดังกล่าว
หรือในอีกกรณีทเ่ี ยาวชนปลดแอกพยายามเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเคลื่อนไหวใหม่โดยเปิ ด
ขบวนการแบบใหม่ภายใต้ช่อื REDEM (Restart Democracy) ทีเ่ น้นพลังมวลชน ไม่มงุ่ ชูตวั บุคคล ไม่ม ี
การปราศรัย ไม่มกี าร์ด เป็ นการชุมนุ มแบบเคลื่อนขบวนไปยังพืน้ ทีท่ ร่ี ฐั ยอมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นทาเนียบ
รัฐบาล เขตพระราชฐาน พืน้ ทีศ่ าล อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการเตรียมมวลชนต่อสูห้ ากเกิดรัฐประหารหรือรัฐ
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มีการยกระดับใช้กฎหมายขัน้ รุนแรง ในพืน้ ทีช่ ุมนุ มจะเปิ ดโอกาสให้มวลชนมีส่วนร่วม เช่น รือ้ ถอนสิง่ กีด
ขวาง เผาทาลายรูปภาพของผูน้ าประเทศ ฯลฯ ซึง่ หลายครัง้ ก็นาไปสู่การยกระดับการปราบปรามที่
รุนแรงมากขึน้ ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั เช่นในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ทีก่ ลุ่ม REDEM นัดหมายการชุมนุมที่
สนามหลวง มีผชู้ ุมนุมพยายามเผารูปกษัตริยบ์ ริเวณหน้าศาลฎีกา บางส่วนดึงตูค้ อนเทนเนอร์ทก่ี นั ้ กลาง
สนามหลวงลงมา จนตารวจอ้างเป็ นเหตุผลใช้กาลังปราบปรามขัน้ รุนแรง แม้ผชู้ ุมนุมจะพยายามเผารูป
กษัตริยต์ ่อทีถ่ นนราชดาเนิน แต่กไ็ ม่สาเร็จ เพราะเจ้าหน้าทีร่ ะดมยิงกระสุนยาง แก๊สน้าตา และรถฉีดน้า
เพื่อควบคุมสถานการณ์เสียก่อน กลุ่มแนวร่วมต่างๆ ปฏิเสธการเป็ นส่วนหนึ่งของ REDEM หรือในอีก
กรณีคอื วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่ REDEM นัดหมายกันทีอ่ นุสาวรียป์ ระชาธิปไตยเพื่อไปยัง
พระบรมมหาราชวัง ก่อนต้องเปลีย่ นแผนในพืน้ ทีก่ ารชุมนุ มกระทันหัน เนื่องจากตารวจล้อมปราบตัง้ แต่
ยังไม่เริม่ ชุมนุม แต่เคลื่อนไปได้เพียงแยกดินแดงก็ถูกสลายและมีรถควบคุมผูต้ อ้ งหาของตารวจถูกเผา
หลังเหตุการณ์ดงั กล่าว ก็เกิดแฮชแท็กแบนกลุ่มเยาวชนปลดแอกในทวิตเตอร์ ซึง่ ตัง้ คาถามต่อเยาวชน
ปลดแอกอย่างกว้างขวาง บางส่วนก็ว่าทาให้ภาพลักษณ์ขบวนไม่ดี บ้างก็ว่าทาไมไม่ยดึ แนวทางสันติวธิ ี
บ้างก็ว่าเป็ นเปิ ดโอกาสให้รฐั ใช้ความรุนแรง
โดยภาพรวม การชุมนุมในช่วงก่อนเดือนสิงหาคม 2564 ประสบความสาเร็จในการรักษา
แนวทางสันติวธิ ไี ด้ดี ในระดับทีท่ าให้สงั คมโดยรวมมีมุมมองต่อการเคลื่อนไหวของคนรุน่ ใหม่ว่ามีความ
เป็ นสันติวธิ ี ผูช้ ุมนุ มจานวนมากมันใจว่
่ าการชุมนุ มของเยาวชนในช่วงดังกล่าวเป็ นการชุมนุ มทีป่ ลอดภัย
ซึง่ แกนนาพยามอย่างมากในการดูแลและป้ องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ทจ่ี ะนามาซึง่ ความรุนแรง
จากสันติ วิธีสู่การเผชิ ญหน้ า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้ าที่รฐั
แม้ว่าตลอดปี 2563 และต้นปี 2564 ภาพลักษณ์และยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวของหลาย
กลุ่มจะพยายามผลักดันและยืนหยัดแนวทางสันติวธิ ี แต่ช่วงกลางปี 2564 กลับมีเงือ่ นไขใหม่หลาย
ประการ อย่างการจับกุมแกนนาระลอกใหม่และการยกระดับความรุนแรงของรัฐต่อกลุ่มทีเ่ น้นแนวทาง
สันติวธิ ี กลุ่มทีเ่ หลืออยูบ่ างส่วนก็พยายามเคลื่อนไหวแบบไม่ให้รฐั รูส้ กึ ว่าถูกคุกคามมากทีส่ ุด ในมุมมอง
ของคนรุน่ ใหม่ ทัง้ หมดนี้สะท้อนว่านอกจากรัฐจะไม่ยอมรับข้อเสนอของคนรุ่นุ ใหม่แล้ว ยังกดทับ
ปั ญหาอีกด้วย อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ของมาตรการปราบปรามการเคลื่อนไหวกลับเป็ นไปในทิศทางตรงกัน
ข้าม นอกจากจะไม่สามารถควบคุมกลุ่มเดิมได้แล้ว ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 เรายังได้เห็นการ
เคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวระลอกใหม่ ดังทีไ่ ด้อธิบายไปในบททีส่ องและสามแล้ว มากไปกว่านัน้ เรายัง
ได้เห็นการเปลีย่ นแปลงแนวทางการการเคลื่อนไหวทีแ่ ตกต่างจากทีผ่ ่านมา โดยเน้นการเผชิญหน้าและ
ปะทะกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั
นับ้ ตัง้ แต่การเริม่ ต้นการเคลื่อนไหวของเยาวชนนับตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 เราได้เห็นการจับกุมแกน
นาหลายระลอก นับ้ ตัง้ แต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 เริม่ มีการบุกจากุมแกนนาหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็ นเยาวชนปลดแอก แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุ ม ดาวดิน และอื่นๆ โดยช่วงแรกเป็ นการคุม
ขังเพียงระยะสัน้ แต่ต่อมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หลังนายกประกาศว่าจะ “ใช้กฎหมายทุก
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มาตราทุกฉบับ” ดาเนินคดีกบั ผูช้ ุมนุม การขังแกนนาก็เริม่ ขยายระยะเวลามากขึน้ ซึง่ ท้ายทีส่ ุดมีการ
ปล่อยตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในกลางปี 2564 แต่กม็ กี ารจับกุมแกนนาอีกเป็ นระลอกทีส่ าม เนื่องจาก
หลายกลุ่ม เช่น เยาวชนปลดแอก สหภาพคนทางาน ซับพอร์ทเตอร์ไทยแลนด์ และอื่นๆ เริม่ เคลื่อนไหว
ใหญ่พร้อมกันในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ซึง่ ก่อนหน้านี้ การชุมนุ มของกลุ่มต่างๆ ได้หยุดชะงักไป
เนื่องจากโควิดระลอกใหม่ทร่ี ะบาดแตะหลักหมื่นในแต่ละวัน
นอกจากนัน้ กลุ่มทีย่ งั คงเหลืออยูอ่ ย่าง “ทะลุฟ้า” ซึง่ เป็ นหนึ่งในกลุ่มหลักทีย่ ดึ แนวทางสันติวธิ ี
เข้มข้น เน้นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ การเจรจาต่อรอง ไม่เน้นการเผชิญหน้า ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรม
เดินทะลุฟ้า การตัง้ หมูบ่ า้ นทะลุฟ้า การนังให้
่ จบั โดยไม่ตอบโต้ การจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไล่เผด็จการ
การเดินขบวนไปยังสถานทีต่ ่างๆ และอื่นๆ นอกจากนัน้ ทะลุฟ้ายังเป็ นกลุ่มทีไ่ ม่ระบุ “การปฏิรปู สถาบัน
กษัตริย”์ เน้นแต่ขบั ไล่นายกรัฐมนตรี ซึง่ เป็ นหนึ่งในเหตุผลหลักทีร่ ฐั ยังยอมให้กลุ่มนี้เคลื่อนไหวได้บา้ ง
และถูกคุกคามน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ แต่ในการเคลื่อนไหวช่วงสิงหาคม 2564 เป็ นต้นมา
รัฐกลับมีท่าทีคุกคามกลุ่มทะลุฟ้ารุนแรงขึน้ มากขึน้ กว่าเดิม เช่น กิจกรรมเดินรวมตัวไปบ้านประยุทธ์ใน
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทีถ่ ูกปราบปรามอย่างรุนแรงจนกระทาให้นายธนัตถ์ ธนากิจอานวย หรือ ไฮโซ
ลูกนัท ถูกกระสุนแก๊ซน้าตาเข้าทีบ่ ริเวณเบ้าตา จนทาให้สญ
ู เสียการมองเห็น หรือการจัดกิจกรรมกีฬาสี
ทีอ่ นุสาวรียป์ ระชาธิปไตย ก็ถูกปราบอย่างรวดเร็ว การพยายามเดินไปยังทาเนียบรัฐบาลในหลายๆ วัน
ก็ถูกปราบปรามอย่างรุนแรง นอกจากจะใช้กระสุนยาง แก๊สน้าตา และรถฉีดน้าผสมสารเคมีแล้ว ยังมี
การใช้ตารวจควบคุมฝูงชนและชุดเคลื่อนทีเ่ ร็วขึน้ รถจักรยานยนต์ขบั ไล่และระดมยิงกระสุนยางใส่ผู้
ชุมนุ ม รวมถึงมีการเร่งการดาเนินคดีและออกหมายจับสมาชิกทะลุฟ้าเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
ท่ามกลางเงือ่ นไขทีร่ ฐั ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มการเคลื่อนไหวก่อนหน้าแม้แต่กลุ่มทีเ่ น้นแนวทาง
สันติวธิ เี ข้มข้น นับตัง้ แต่ตน้ เดือนสิงหาคม 2564 เราได้เห็นมวลชนบางส่วนเริม่ เปลีย่ นแนวทางการ
ชุมนุ มและไม่ทาตามแกนนา ทัง้ ทะลุฟ้า ซึง่ เน้นขับไล่นายก และคาร์มอ็ บของ ณัฐวุฒ ิ ใสยเกือ้ และ
สมบัติ บุญงามอนงค์ ซึง่ เน้นการเคลื่อนทีร่ อบกรุงเทพ ต่างก็พยายามเลีย่ งการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่
โดยทะลุฟ้านัน้ เห็นได้จากการตัดสินใจหยุดขบวนเพียงแค่ทแ่ี ยกดินแดงเมือ่ มีแนวโน้มเผชิญหน้ากับ
เจ้าหน้าที่ ส่วนคาร์มอ็ บนัน้ เห็นได้จากการหลีกเลีย่ งการหยุดรถหน้ากรมทหารราบที่ 1 แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้
จากทัง้ สองม็อบคือ ผูช้ ุมนุ มจานวนหนึ่งไม่ยอมทาตามแนวทางของแกนนา มีการเดินขบวนเลยแยกดิน
แดงต่อไป หรือจอดรถทากิจกรรมหน้ากรมทหารราบที่ 1 แม้จะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีบ่ ริเวณตู้
คอนเทนเนอร์ ซึง่ รัฐใช้เป็ นอุปกรณ์ป้องกันการเข้าใกล้พน้ื ทีห่ วงห้าม ผลทีต่ ามมาคือการเผชิญหน้าและ
การปะทะกับเจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชน ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ช้แก๊สน้าตา ฉีดน้ าแรงด้นสูงผสมสารเคมี หรือยิง
กระสุนยาง แต่มวลชนก็ไม่ล่าถอย พร้อมตอบโต้ดว้ ยขวดน้า ลูกแก้ว ลูกกระทบ พลุ จากผูช้ ุมนุ มหลาย
ร้อยคนทีย่ นื ยันไม่หยุดเคลื่อนขบวนตามทีแ่ กนนาร้องขอ
ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนตุลาคม 2564 ทัง้ สองฝ่ ายต่างปรับยุทธวิธแี ละแนวทางการ
เคลื่อนไหวเสมอ โดยในช่วงแรก การปะทะเกิดขึน้ ทุกวันในช่วงเย็นถึงหัวค่าก่อน 21.00 น. ซึง่ เป็ น
กาหนดเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานตามข้อกาหนดมาตรา
9
ของพ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 แต่ต่อมาการ
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ชุมนุ มก็ยาวนานมากขึน้ ผูช้ ุมนุ มเริม่ เข้าไปยังพืน้ ทีต่ ่างๆ ในบริเวณแยกดินแดง บางครัง้ ก็เข้าใกล้เขต
กองทัพมากขึน้ โดยเฉพาะหน้ากรมดุรยิ างค์ทหารบก เริม่ มีการเผาทาลายทรัพย์สนิ ของรัฐ โดยเฉพาะ
สัญลักษณ์ของตารวจทหาร เช่น ป้ อมตารวจ ไฟจราจร กล้องวงจรปิ ด รถตารวจ ซุม้ รูปภาพ มีการ
ปรับเปลีย่ นเวลาการชุมนุมเพื่อหลีกเลีย่ งการถูกจับกุม นอกจากทีด่ นิ แดงแล้ว ยังขยายพืน้ ทีก่ ารชุมนุ ม
ไปบริเวณอื่นๆ ด้วย เช่น แยกนางเลิง้ ร่วมกับม็อบทะลุฟ้า
ในขณะทีฝ่ ่ ายเจ้าหน้าทีเ่ องก็เปลีย่ นแนวทางจากเผชิญหน้าเป็ นการใช้หน่วยเคลื่อนทีเ่ ร็วไล่
จับกุม การล้อมจับทุกด้าน การเข้ายึดพืน้ ทีก่ ่อนผูช้ ุมนุ ม การเปลีย่ นเวลาเข้าจับกุมแบบไม่ให้ผชู้ ุมนุ มตัง้
ตัวได้ การพรางตัวเข้าจูโ่ จมผูช้ ุมนุ มไม่ให้ทราบล่วงหน้า การบุกเข้าแฟลตดินแดงทีผ่ ชู้ ุมนุมใช้เป็ นพืน้ ที่
ปลอดภัย การยกระดับการจับกุมโดยเพิม่ จานวนผูถ้ ูกจับกุมมากขึน้ เรือ่ ยๆ จากช่วงต้นจับกุม 10-20 ราย
เป็ นราวๆ 100 รายในครัง้ เดียว
นอกจากนัน้ การปะทะระหว่างผูช้ ุมนุมและเจ้าหน้าทีย่ งั ทวีความรุนแรงมากขึน้ ฝั ง่ ผูช้ ุมนุ มหลาย
รายได้รบั บาดเจ็บสาหัสจากการถูกทาร้าย ทัง้ ถูกยิงทีท่ า้ ยทอยและมือ เยาวชนถูกยิงเข้าทีศ่ รีษะจนได้รบั
บาดเจ็บสาหัส ถูกรุมทาร้ายโดยเจ้าหน้าที่ ส่วนในฝั ง่ เจ้าหน้าที่ มีตารวจได้รบั บาดเจ็บจากวัตถุระเบิด
และถูกยิงเข้าทีศ่ รีษะได้รบั บาดเจ็บสาหัสหนึ่งราย
ที่มาและเหตุผลการเคลื่อนไหวแบบเผชิ ญหน้ า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้ าที่รฐั
ท่ามกลางการเติบโตขึน้ ของคนหนุ่ มสาวกลุ่มใหม่และแนวทางการเคลื่อนไหวทีแ่ ตกต่างจากเดิม
ในขณะทีส่ งั คมมีคาอธิบายเกีย่ วกับรูปแบบการชุมนุ มของม็อบดินแดงว่าทีม่ อ็ บเน้นความรุนแรง
เนื่องจากผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มคือเยาวชนชนชัน้ ล่าง ซึง่ สังคมไทยมีภาพจาว่าเป็ นพวกนิยมความรุนแรงและ
ชอบก่อปั ญหาความวุ่นุ วายให้กบั สังคม
ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นภาพจาและคาอธิบายทีถ่ ูกครอบด้วยกรณี
ปั ญหา เช่น เด็กแว้นแก๊งมอเตอร์ไซค์ การยกพวกตีกนั ของนักเรียนอาชีวะ การชกต่อยกันของวัยรุ่นเมา
สุราในสถานบันเทิง ปั ญหายาเสพติดของวัยรุ่นในสลัม และอาชญากรรมอื่นๆ ทีก่ ่อขึน้ โดยวัยรุน่ ชนชัน้
ล่าง ซึง่ ข้อสรุปนี้จะนาไปสู่รปู แบบในการจัดการปั ญหาทีเ่ น้นการปราบปรามและดาเนินคดีกบั เยาวชน
แต่ตลอดระยะเวลา 2 เดือนกว่าๆ ทีผ่ ่านมา เราจะเห็นว่า มาตรการเหล่านี้ยงั ไม่สามารถหยุดรูปแบบการ
ชุมนุ มของเยาวชนเหล่านี้ได้ หนาซ้ารูปแบบดังกล่าวยังเริม่ ขยายตัวไปยังเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ด้วย หาก
เราต้องแก้ไขปั ญหาทีป่ รากฏอยู่ เราคงต้องยอมรับว่าข้อสรุปแบบเดิมนัน้ ไม่เพียงพอ
ในส่วนนี้ของบทที่ 4 จะพยายามวิเคราะห์เหตุผลและทีม่ าของการเปลีย่ นแปลงทิศทางการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองจากสันติวธิ แี บบเดิม มาสู่การเคลื่อนไหวทีเ่ น้นการเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้
เจ้าหน้าทีร่ ฐั จากผลการเก็บข้อมูลเชิงรับจากตัวแทนผุ้เู ข้าร่วมการชุมนุ มงานวิจยั ชิน้ นี้พบว่า ผูช้ ุมนุ ม
มองว่า แนวทางสันติวธิ ใี นแบบทีท่ ผ่ี ่านมาไม่ได้ผล ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงได้ และ
พวกเขามองว่า ปฏิบตั กิ ารณ์ทางการเมืองของพวกเขาเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่รนุ แรง การตอบโต้ต่อรัฐแบบนี้เมือ่
เทียบกับทีร่ ฐั กระทาต่อเขามันน้อยกว่ามาก สาหรับพวกเขาแล้ว นี่คอื วิถกี ารต่อสูข้ องผูด้ อ้ ยอานาจ
นอกจากข้อมูลทีร่ ะบุโดยตรงต่อความคิดเห็นทีม่ ตี ่อความรุนแรงในการชุนมุนมแล้ว การวิเคราะห์จาก
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คาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับปั จจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างรอบตัวทีก่ ากับรูปแบบใน
การจัดการความขัดแย้งของคนหนุ่ มสาวกลุ่มนี้ ปั ญหาความอยู่รอดทีพ่ วกเขาเผชิญในปั จจุบนั ต้องการ
การแก้ไขทันที ดังนัน้ พวกเขาจึงพร้อมทีจ่ ะทาทุกวิถที างและยอมสูญเสียทุกอย่างทีจ่ ะสามารถผลักดัน
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทันที เพราะพวกเขาไม่มอี ะไรจะสูญเสียอีกแล้ว
ปั จจัยที่ 1: เมือ่ สันติวธิ แี บบทีผ่ ่านมาไม่ได้ผล
คนรุน่ ใหม่ทเ่ี ข้าร่วมการชุมนุมนับตัง้ แต่ปีทผ่ี ่านมาและยืนหยัดสนับสนุนแนวทางสันติวธิ ไี ด้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงและเห็นภาพการใช้ความรุนแรงของรัฐต่อเพื่อนร่วมการชุมนุ มของพวกเขา พวกเขาไม่
พอใจผลลัพธ์ของแนวทางสันติวธิ แี บบเดิม เพราะไม่มปี ระสิทธิภาพพอทีจ่ ะทาให้ผใู้ หญ่รบั ฟั ง เข้าใจ และ
ยอมผลักดันการแก้ไขปั ญหา
ในด้านหนึ่งพวกเขามองว่า สันติวธิ ไี ม่สามารถหยุดการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ได้ พวก
เขาตัง้ คาถามว่าเหตุใดเจ้าหน้าทีย่ งั คงใช้ความรุนแรงกับกลุ่มต่างๆ ทีพ่ ยายามยืนยันการใช้สนั ติวธิ ี และ
ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าทีก่ ลับยิง่ ยกระดับมากขึน้ ทุกที โดยเฉพาะในช่วงปี 2564 ทีร่ ฐั บาลเริม่ ยกระดับ
การจัดการการชุมนุ มจากเพียงการฉีดน้ าไปสู่การใช้แก๊สน้าตา กระสุนยาง และการจับกุมมวลชนทีม่ ใิ ช่
แกนนาในปริมาณมากและถี่ขน้ึ นาธาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 23 ปี ผูท้ เ่ี คยเข้าร่วมกับม็อบอื่นๆ ก่อน
หน้านี้บา้ งเล่าให้เราฟั งว่า เขาสังเกตว่ารัฐใช้ความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ เทียบกับปี ทผ่ี ่านมา “มันแรง
ขึน้ อ่ะพี่ ปี ทแ่ี ล้วมันก็ยงิ น้าก่อนยิงแก๊สน้ าตา แล้วบางทีค่อยยิงกระสุนยาง รอบนี้ทงั ้ ไล่ตี ไล่ยงิ บุกเข้าใน
บ้านคน ถีบรถคนอะไรยังงีอ้ ่ะพี่ มันแรงขึน้ เรือ่ ยๆ”50
ในอีกด้านหนึ่ง หลายคนประเมินว่า สันติวธิ แี บบทีผ่ ่านมาไม่สามารถกดดันให้รฐั ยอมรับปั ญหา
และผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงได้ ตลอดการเคลื่อนไหวนับตัง้ แต่เดือนกุ มภาพันธ์ 2563 พวกเขายัง
ไม่เห็นท่าทีของรัฐในการรับฟั งความคิดและปั ญหาของคนรุ่นใหม่ หรือการผลักดันการเปลีย่ นแปลงทัง้ ใน
ระดับนโยบายและโครงสร้างทางการเมืองอย่างจริงจัง จัสมิน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 17 ปี มองว่า
ม็อบปี ทแ่ี ล้วไปนังฟั
่ งเฉยๆ มันไม่มอี ะไร การไปม็อบในปี ทแ่ี ล้วสาหรับเธอเหมือนเป็ นการไปเพื่อให้
เจ้าหน้าทีก่ ระทาอยูฝ่ ่ ายเดียวและไม่เห็นว่าการกระทาเช่นนัน้ จะเปลีย่ นแปลงอะไรได้ นอกจากเจ็บตัว
โดยไม่ได้อะไรกลับมา ในขณะทีก่ ารมาทีด่ นิ แดงนัน้ เธอยังได้เห็นความสะดุง้ สะเทือนของฝั ง่ รัฐ ได้เห็น
ว่าเจ้าหน้าทีก่ แ็ ตกตื่นและต้องมีการปรับแผนปรับยุทธศาสตร์เรือ่ ยๆ บ้าง ในขณะทีอ่ กี หลายคนก็รสู้ กึ ว่า
การทีต่ ารวจปรับยุทธศาสตร์เช่นนี้แปลว่ารัฐเห็น ได้ยนิ หรือรูส้ กึ อะไรขึน้ มาบางอย่างแล้วเช่นกัน 51
ท่ามกลางการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้
โดยเฉพาะในเดือน
มิถุนายนถึงกรกฏาคม 2564 หลายคนเริม่ หันไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มทีเ่ น้นการเผชิญหน้า
และท้าทายรัฐมากขึน้ เช่น การเคลื่อนไหวแบบเดินขบวน และเมือ่ ถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคมทีเ่ ริม่ มีการ
เคลื่อนไหวแบบเผชิญหน้า เน้นการปะทะและตอบโต้เจ้าหน้าที่ พวกเขาก็เริม่ เข้าร่วมการชุมนุ มทีด่ นิ แดง
50
51

นาธาน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 13 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
จัสมิน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 10 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลายคนเลือกมาชุมนุมครัง้ แรกในช่วงเดือนสิงหาคม และบางคนทีเ่ คยไปการชุมนุ มอื่นมา
ก่อนพอถึงช่วงเดือนสิงหาคมเป็ นต้นมา พวกเขาก็เปลีย่ นจากทีไ่ ปชุมนุ มอื่นด้วยมาเป็ นปั กหลักอยูท่ ด่ี นิ
แดง เคน หนึ่งในผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เล่าว่า ในปี ทแ่ี ล้วตนไปชุมนุ มแทบทุกที่ แต่พอมาปี น้ี ตนเลือกทีจ่ ะ
ปั กหลักอยูด่ นิ แดงแทบทุกวันเพราะรูส้ กึ ว่า ถึงเวลาทีจ่ ะต้องตอบโต้เจ้าหน้าทีก่ ลับแล้ว 52 หรือนาธาน ซึง่
ทีป่ ี ทแ่ี ล้วไปชุมนุ มมาหลายทีใ่ นฐานะมวลชนอาสาของกลุ่มหนึ่ง แต่ปีน้เี ลือกทีจ่ ะอยูท่ ด่ี นิ แดง เพราะเขา
รูส้ กึ ว่าการไปชุมนุมแบบเดิมข้อจากัดเยอะ53 หลายคนไม่สามารถแสดงออกได้อย่างทีต่ อ้ งการเพราะมี
สายบังคับบัญชาชัดเจน ในขณะทีท่ ด่ี นิ แดง ทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างทีต่ นเองต้องการ
แม้ว่าหลายคนจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางการสูแ้ บบเผชิญหน้าทีด่ นิ แดง
แต่กเ็ ห็นว่าการ
เคลื่อนไหวแบบสันติวธิ แี บบเดิมทีช่ ุมนุ มอยูก่ บั ที่ เน้นการปราศรัย การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การ
เดินขบวนแบบทีผ่ ่านมาอาจจะไม่ได้ผล พวกเขาสนับสนุนแนวทางการชุมนุมแบบมีการเคลื่อนไหวและ
สร้างแรงกดดันเพียงในระดับหนึ่งเพื่อให้ผมู้ อี านาจได้ยนิ เช่น การเคลื่อนจากอนุสาวรีย์ชยั สมรภูมไิ ปยัง
ทาเนียบรัฐบาลทีม่ กี ารเผชิญหน้าเพียงเล็กน้อย แต่กเ็ ข้าใจเพื่อนๆ ทีด่ นิ แดงและเข้าร่วมการชุมนุ ม
เนื่องจากมองไม่เห็นทางเลือกอื่น ตัวอย่างเช่นแพททริค ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย บอกเราว่า เขาเองสนับสนุน
การเคลื่อนไหวทีด่ นิ แดง แม้อาจจะไม่เห็นด้วยกับการปะทะทัง้ หมด แต่เขารูส้ กึ ว่าเขามาทีน่ ่เี พื่อทีจ่ ะคอย
ช่วยเหลือคนทีต่ อ้ งการคนช่วยเหลือ เขามาเพื่อช่วยทาหน้าทีค่ อยบอกว่าตารวจมาจากทางไหน มาส่งน้ า
ให้คนทีโ่ ดนแก๊สน้าตา มากันคนเมือ่ ตารวจกาลังมา และเขาเข้าใจว่าถึงจุดหนึ่งมันอาจจะไม่มที างเลือก
อื่นแล้ว54
ปั จจัยที่ 2: นี่คอื การต่อต้านโดยประชาชนหรืออารยะขัดขืน (civil resistance)
ผูช้ ุมนุ มหลายคนเชื่อว่าสิง่ ทีพ่ วกเขาทาคือการต่อต้านโดยประชาชนหรืออารยะขัดขืน
(civil
resistance) พวกเขามองว่าสิง่ ทีต่ นทาคือเน้นการท้าทายอานาจรัฐ การชุมนุ มไม่เคยทาร้ายหรือสร้าง
ความเสียหายให้กบั เอกชนและผูค้ นทัวไป
่
เมือ่ เปรียบเทียบกับรัฐทีป่ ฏิบตั กิ บั พวกเขาและสร้างความ
เดือนร้อนให้กบั ชุมชนรอบข้าง ในการตอบโต้กบั รัฐพวกเขามีเพียงหนังสติก๊ ลูกแก้ว ขวดน้า ลูกกระทบ
ประทัดยักษ์ และพลุ สิง่ ทีพ่ วกเขาตัง้ ใจเผาทาลายคือสิง่ ทีต่ นเห็นว่าเป็ นสัญลักษณ์ของฝ่ ายความมันคง
่
ของรัฐ เช่น ป้ อมตารวจ กล้องวงจรปิ ด ไฟจราจร และรถตารวจ ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั ใช้การฉีดน้า
สารเคมี แก๊สน้าตา กระสุนยาง และหน่วยเคลื่อนทีเ่ ร็วทาร้ายร่างกายพวกเขา ทัง้ กระสุนยาง การขับรถ
พุ่งชน การทาร้ายพวกเขาขณะจับกุม ปฏิบตั กิ ารณ์ของเจ้าหน้าทีย่ งั สร้างความเดือนร้อนให้กบั ชุมชน
และผูท้ ส่ี ญ
ั จรไปมา ไม่ว่าจะเป็ นการกระจายตัวของแก๊สน้าตา การยิงกระสุนยางใส่อาคารบ้านเรือนผูค้ น
แก๊สน้าตาทีต่ กใส่บา้ นเรือนจนได้รบั ความเสียหาย หรือการยิงกระสุนยางใส่ผทู้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้อง

เคน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 11 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
นาธาน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 13 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
54
แพททริค, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 19 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
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นาธาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 23 ปี ระบุว่า เขาคิดว่าสิง่ ทีเ่ ขาทาหรือสนับสนุ นไม่ได้รนุ แรง
อะไร เป็ นการต่อต้านทัวไป
่
ส่วนตัวเขาเองสนับสนุนการเผาป้ ายหรือการทุบทาลายป้ อมตารวจในช่วง
การชุมนุ มเพราะเขารูส้ กึ ว่า “มันเป็ นสัญลักษณ์อ่ะพี่ เราไม่ได้ทาลายข้าวของคนไปทัว่ เราทาแค่ให้มนั
เป็ นสัญลักษณ์ว่าคนเค้าโกรธ เค้าทนไม่ไหวแล้ว ทาแต่กบั อะไรทีม่ นั เป็ นสัญลักษณ์[ของรัฐ]อ่ะ เราไม่ได้
จะทาร้ายใครให้เจ็บ ให้ตายเลย”55 ในขณะทีป่ ี เตอร์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 18 ปี ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณ
แยกดินแดงระบุว่าตัวเขาและคนแถวนี้เดือดร้อนจากสิง่ ทีร่ ฐั กระทามากกว่า เพราะบ้านเรือนของผูค้ น
ได้รบั ความเสียหาย มีการบุกเข้าไปในเคหะสถานของผูค้ น มีบา้ นชาวบ้านทีไ่ ม่เกีย่ วข้องได้รบั ความ
เสียหาย “ผมอยูต่ กึ ตรงนี้ใช่ไหมพี่ เวลาคฝ.มาทียงิ แก๊สน้าตายิงอะไรงี้ มันก็ลอยเข้าห้องผม หลานผมอยู่
ด้วย ไม่กข่ี วบ ก็รอ้ งไห้แสบไปหมด ผมก็สงสารหลานนะ”56
นอกจากนัน้ หลายคนยังระบุว่า ในการชุมนุ ม พวกเขาพยายามเลือกพืน้ ทีแ่ ละจุดทีไ่ ม่มชี ุมชน
และสร้างความเสียหายให้น้อยทีส่ ุด
การเลือกจุดชุมนุมและการย้ายไปทีด่ นิ แดงเพราะไม่ใช่พน้ื ที่
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหรือเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ผี คู้ นสัญจรจานวนมาก และส่งผลกระทบต่อผูค้ นน้อยทีส่ ุดเมือ่
เทียบกับพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ในกรุงเทพ และเมือ่ ทราบถึงความเดือนร้อนทีช่ ุมชนแฟลตดินแดงได้รบั จากการที่
พวกเขาชุมนุ ม พวกเขาก็กระจายตัวไปยังพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ใกล้เคียง เช่น แยกมิตรไมตรี เบนจามิน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เพศชาย อายุ 19 ปี บอกเราว่า ณ จุดหนึ่งเมือ่ ชาวบ้านบริเวณแฟลตดินแดงเริม่ รูส้ กึ ว่าเสียงดังหรือได้ รบั
อันตรายมากขึน้ จากการเข้ามาปราบปรามของเจ้าหน้าที่
ทางเขาจึงไปปั กหลักอยูห่ น้ากรมดุรยิ างค์
ทหารบกและบริเวณแยกมิตรไมตรีเนื่องจากบริเวณนัน้ ไม่มผี คู้ นอาศัย
ส่วนมากเป็ นศูนย์ราชการ
เพื่อทีจ่ ะได้ไม่ตอ้ งกระทบกระทังหรื
่ อสร้างความเดือดร้อนราคาญให้กบั ชาวบ้านบริเวณนั น้ 57
ปั จจัยที่ 3: ความรุนแรงเชิงโครงสร้างรอบตัวคนหนุ่ มสาวชนชัน้ ล่างกากับรูปแบบในการจัดการความ
ขัดแย้งของพวกเขา
แม้ว่าจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะมิได้อธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าวิธกี ารเคลื่อนไหวทีเ่ น้น
การเผชิญหน้า ปะทะ และตอบโต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็ นผลมากจากการเรียนรูร้ ปู แบบการจัดการความขัดแย้ง
ในสังคมทีเ่ ต็มไปด้วยความรุนแรงในชีวติ ของพวกเขา แต่การวิเคราะห์ผ่านบริบทแวดล้อม ปั ญหาทีพ่ วก
เขาเผชิญ
และรูปแบบทีพ่ วกเขาใช้ในการจัดการกับปั ญหาเหล่านัน้ ในแต่ละวันก่อนหน้าเข้าร่วมการ
ชุมนุ ม ก็ทาให้เราพอสรุปในเบือ้ งต้นได้ว่าแนวทางการแสดงออกทางการเมืองทีเ่ น้นการเผชิญหน้าและ
การปะทะกับเจ้าหน้าทีส่ ่วนหนึ่งเป็ นผลจากรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของเยาวชนชนชัน้ ล่างทีถ่ ูก
กากับโดยสิง่ แวดล้อมและโครงสร้างความรุนแรงทีพ่ วกเขาถูกกระทามาโดยตลอด

นาธาน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 13 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
ปี เตอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 21 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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เบนจามิน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 14 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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แม้ว่าในสังคมไทยจะมีความเชื่อบางอย่างทีท่ าให้มองเยาวชนเหล่านี้ว่าไม่รกั ดี และเชื่อว่าคนดี
อยูท่ ไ่ี หนก็ตอ้ งเป็ นคนดีได้ อย่าโทษโชคชะตาหรือสิง่ รอบข้าง แต่ในความเป็ นจริง เยาวชนกลุ่มนี้เป็ น
กลุ่มคนทีเ่ ปราะบางมาก การเติบโตในโครงสร้างสังคมทีเ่ ต็มไปด้วยแรงกดดัน ปั ญหา และความรุนแรง
โดยทีไ่ ม่มกี ลไกทางสังคมอื่นๆ ช่วยเหลือ ปกป้ องหรือประคับประคองจึงเป็ นเรือ่ งทีย่ ากมากทีพ่ วกเขาจะ
สามารถลุกขึน้ ยืน และเลือกแนวทางในการดาเนินชีวติ และแก้ไขความขัดแย้งในรูปแบบทีส่ งั คมโดยรวม
เห็นว่าควรเป็ น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกว่าร้อยละ 65 เป็ นเยาวชนชนชัน้ ล่างเติบโตท่ามกลางสิง่ แวดล้อมทีเ่ ต็มไป
ด้วยปั ญหา แรงกดดัน ข้อจากัด การแย่งชิงทรัพยากร รวมทัง้ การถูกกระทาด้วยความรุนแรงทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมจากสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรียน ครอบครัว เยาวชนด้วยกัน และเจ้าหน้าทีร่ ฐั
จากการสัมภาษณ์
เราได้พบเรือ่ งเล่าจานวนมากเกีย่ วกับประสบการณ์ทไ่ี ม่สามารถหลีกหนี
ต้องเผชิญปั ญหาความขัดแย้งและการต่อสูเ้ พื่อความอยูร่ อด ทีผ่ ลักให้เยาวชนเหล่านี้ตอ้ งเผชิญกับความ
ขัดแย้งอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และต้องจัดการกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยลาพัง จนความรุนแรงและการจัดการ
ปั ญหาด้วยความรุนแรงกลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวันของเยาวชนจานวนมาก และกลายเป็ นวิธคี ดิ
รูปแบบ และเครือ่ งมือหลักไม่กอ่ี ย่างทีพ่ วกเขามีในการอยู่รว่ มกับความขัดแย้งและการถูกกระทาด้วย
ความรุนแรง เช่น เบนจามิน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 19 ปี เล่าว่า เขาต้องเติบโตโดยลาพังเนื่องจากพ่อ
และแม่ตอ้ งไปทางานต่างจังหวัด เขาต้องดูแลเองมาโดยตลอด พอเรียนจบมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จึงตัดสินใจ
ไม่เรียนต่อ และเริม่ เข้ามาหางานทาในกรุงเทพ ตลอดช่วงชีวติ ในวัยเยาว์ เขาต้องเรียนรูท้ ่ีจะเผชิญกับ
ความรุนแรงรอบด้าน ทัง้ ในโรงเรียน เพื่อนบ้าน และเมื่อมาทางานทีก่ รุงเทพ 58 หรืออีกหลายๆ ตัวอย่าง
เช่น บรู๊ซ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 19 ปี ทีอ่ อกจากการศึกษาตัง้ แต่ประถมศึกษาปี ท่ี 6 และเผชิญกับ
ความขัดแย้งและความรุนแรงหลากหลายรูปแบบท่ามกลางการหาเลีย้ งตัวเองด้วยอาชีพทีส่ ุ่มเสีย่ งต่อ
การกระทาอาชีพผิดกฎหมาย59 เดวิด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 17 ปี ทีต่ อ้ งออกจาการศึกษาตัง้ แต่
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เพื่อทางานหาเลีย้ งครอบครัว ทัง้ ยายและน้องชายอีกสองคน60 พอลล่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศ
หญิง อายุ 17 ปี สูญเสียพ่อเพราะโควิด และต้องทางานเพื่อหาเลีย้ งสมาชิกในครอบครัว61 นาตาชา ผูใ้ ห้
ข้อมูลเพศหญิง อายุ 16 ปี ผูซ้ ง่ึ ไม่เคยแม้แต่ได้ยนิ หรือรูจ้ กั คาว่า “สันติวธิ ”ี เธอตอบนักวิจยั ว่า “มันคือ
อะไรอ่ะพี”่ เมือ่ ต้องตอบคาถามว่าทาไมจึงไม่เลือกใช้แนวทางสันติวธิ 62ี ตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
เยาวชนจานวนมากอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ ต็มไปด้วยความรุนแรงมาตลอด จนไม่ได้รสู้ กึ ว่าเป็ นเรือ่ ง
แปลกแยกกับชีวติ ของพวกเขา
ในขณะทีล่ กู หลานชนชัน้ กลางและชนชัน้ สูงเผชิญปั ญหาและความขัดแย้งเหล่านี้ใน
ชีวติ ประจาวันน้อยกว่ามาก และเมือ่ เผชิญปั ญหา พวกเขาก็มที ุนพอทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้าและ
ความขัดแย้ง มีกนั ชนในการซือ้ เวลา และยอมเป็ นฝ่ ายถูกกระทาได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพราะเขารูว้ ่าเมือ่ โต
เบนจามิน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 14 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
บรู๊ซ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
60
เดวิด, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 18 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
61
พอลล่า, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
62
นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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ขึน้
เขาจะมีโอกาสและอานาจในการต่อรองมากขึน้
รวมทัง้ มีทางเลือกในการแสดงออกเพื่อบอกถึง
ปั ญหาและจัดการกับปั ญหาทีห่ ลากหลายมากกว่า แต่สาหรับลูกหลานชนชัน้ ล่าง พวกเขาไม่มตี น้ ทุน
เพียงพอไม่ว่าในด้านใด ทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง สร้างกันชน หรือรอเวลาเพื่อหลีกหนีความขัดแย้งได้ พวกเขา
ต้องเผชิญหน้ากับมันทุกวัน
พวกเขาเป็ นกลุ่มเด็กทีถ่ ูกกดขีม่ าทีส่ ุดในโรงเรียนจากทัง้ เพื่อนทีม่ ฐี านะ
ดีกว่าและคุณครูทไ่ี ม่เข้าใจข้อจากัดของสถานะทางเศรษฐกิจทีส่ ่งผลกระทบต่อการเรียน
การเติบโต
ท่ามกลางครอบครัวทีพ่ ่อแม่เต็มไปด้วยแรงกดดันไม่สามารถมอบโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เหมาะสมให้กบั พวกเขา และในหลายกรณีกถ็ ูกกระทาด้วยพฤติกรรมทีร่ ุนแรงจากครอบครัว เยาวชน
หลายคนเคยถูกกระทาและมีคนรอบข้างถูกกลันแกล้
่
ง รีดไถ ซ้อมทรมาน และจับกุมโดยเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ การใช้กาลังของเจ้าหน้าทีใ่ นการซ้อมประชาชนเพื่อให้ยอมสารภาพ เคน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 21
ปี เล่าว่า ในวัยเด็กถูกเพื่อนและครูในโรงเรียนกลันแกล้
่
งมาโดยตลอด และเมือ่ เข้าร่วมการชุมนุม เขา
เป็ นหนึ่งในผูท้ ถ่ี ูกตารวจซ้อมทุบตีจนสาหัสในช่วงการเข้าจับกุมผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มจนทาให้ปอดข้าง
หนึ่งแทบจะใช้งานไม่ได้ จัสมินและนาตาชาเคยถูกตารวจรีดไถ จอร์จเคยทาธุรกิจค้าขายและต้องจ่าย
ใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าทีท่ ุกเดือนรวมถึงซามูเอลและพอลล่าทีเ่ ชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวต้องติดคุกเพราะ
ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากกระบวนการยุตธิ รรมในประเทศนี้ ประสบการณ์ความรุนแรงโดยตรงทีเ่ กิด
จากรัฐต่อเยาวชนเหล่านี้ทาให้พวกเขาาเห็นรัฐเป็ นศัตรูอย่างเลีย่ งไม่ได้63
ความแตกต่างนี้เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้แนวทางในเคลื่อนไหวของพวกเขาแตกต่างกัน ในขณะที่
กลุ่มคนรุ่นใหม่ทส่ี ่วนใหญ่เป็ นชัน้ กลางและนักรณรงค์สนั ติวธิ เี น้นแนวทางสันติวธิ นี นั ้ มองว่าการเน้น
แนวทางเผชิญหน้า ปะทะ และตอบโต้เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นแนวทางทีม่ ปี ั ญหา ไม่มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากจะ
ส่งผลลดทอนความชอบธรรมของขบวนการเคลื่อนไหวในระยะยาว
แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง
การ
เคลื่อนไหวแบบสันติวธิ เี ป็ นรูปแบบทีต่ อ้ งใช้ทุนทีส่ งู กว่าในหลายด้านทีล่ กู หลานชนชัน้ กลางมี แต่ชนชัน้
ล่างไม่ม ี ไม่ว่าจะเป็ นเวลาและความรูท้ ห่ี ลากหลายทีช่ ่วยกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ ลูกหลานชนชัน้
ล่างมีไม่มากพอทีจ่ ะสามารถยืนยันเคลื่อนไหวในแนวทางสันติวธิ ไี ด้
ในขณะทีเ่ ราตีความการแก้ไขปั ญหาของพวกเขาว่าเป็ นความรุนแรง แต่สาหรับลูกหลานชนชัน้
ล่างแล้ว การเผชิญหน้ากับปั ญหาและความขัดแย้ง การพยายามสร้างอานาจต่อรองในการเจรจาอย่าง
เท่าเทียมกันเป็ นเรือ่ งทีพ่ วกเขาคุน้ เคยและพยายามมาโดยตลอด
การปะทะกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็เ ป็ นไป
เพื่อให้ปัญหาเหล่านัน้ จบให้เร็วทีส่ ุด เนื่องจากพวกเขามีทรัพยากรทีจ่ ากัด พวกเขารอไม่ได้ นี่เป็ นหนึ่ง
ในกระบวนการจัดการความขัดแย้งและการถกเถียง (conflict and quarrel management) ของพวกเขา
การเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีแ่ ยกดินแดงเป็ นหนึ่งในการส่งสัญญาณถึงความไม่พอใจต่อการ
กดขีข่ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีพ่ วกเขาเคยเจอและการใช้ความรุนแรงต่อผูช้ ุมนุ ม ในขณะทีเ่ ยาวชนเหล่านี้เชื่อว่า
ตนมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมในการแสดงออกทางการเมือง เยาวชนหลายคนทีเ่ คยผ่านประสบการณ์การถูกกด
ขี่ ละเมิด และความรุนแรงโดยตรงจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั การเผชิญหน้าในทีช่ ุมนุ มเป็ นครัง้ แรกทีเ่ ขารูส้ กึ ว่า
เขาและเจ้าหน้าทีร่ ฐั มีอานาจเท่ากัน และสามารถตอบโต้กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั ได้อย่างเปิ ดเผย พอลล่า ผูใ้ ห้
ข้อมูลเพศหญิง อายุ 17 ปี บอกกับเราว่า ทีด่ นิ แดงทุกคนเป็ นคนเหมือนกัน เธอไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่
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เพราะหากเธอเจ็บได้ เจ้าหน้าทีก่ เ็ จ็บได้ รวมไปถึงผูม้ อี านาจคนอื่นๆ ด้วย “พวกมึงถอดชุดออกมามึงก็
คนเหมือนกับกูอ่ะ คนทีม่ าก็เหมือนลูกเหมือนเมียพวกมึง ถ้าเป็ นลูกเมียพวกมึงทีอ่ ยูต่ รงนัน้ มึงจะยัง
ยิงมัย้ แน่ จริงก็ถอดชุดมาเลย”64 หรือเพิรล์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 16 ปี ทบ่ี อกว่า “ตารวจเขามีปืนเขา
ก็ยงิ เรามา แล้วทาไมเราจะยิงเขาบ้างไม่ได้”65
ในหลายครัง้ การกระทบกระทังกั
่ นระหว่างผูช้ มนุมด้วยกันเองก็เกิดขึน้ ได้ เป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา
สาหรับพวกเขาและสามารถเจราจา ต่อรอง และกลับมาเคลื่อนไหวร่วมกันใหม่ได้ จอห์น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศ
ชาย อายุ 23 ปี บอกกับเราว่าการต่อยตีกนั เองเป็ นเรื่องปกติทวไป
ั ่ “แป๊ บเดียวก็แยก เดีย๋ วก็มคี นมา
66
เคลียร์ เดีย๋ วก็ไปปาเล่นด้วยกันต่อ”
หลายคนทราบว่าสิง่ ทีพ่ วกเขาทาในการชุมนุมทีด่ นิ แดงถูกวิพากษ์วจิ ารณ์โดยสังคมภายนอก
แต่สาหรับพวกเขา นี่คอื รูปแบบทีพ่ วกเขาทาได้ ในขณะทีก่ ารเคลื่อนไหวแบบสันติวธิ ีทเ่ี น้นกิจกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์คอื เครือ่ งมือของลูกหลานชนชัน้ กลางทีใ่ ช้ตะโกนบอกเล่าให้ผใู้ หญ่ได้ยนิ ปั ญหา การ
ปะทะและตอบโต้กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็เป็ นเครือ่ งมือทีล่ กู หลานชนชัน้ ล่างคุน้ เคยและทาได้ทนั ที
เพื่อ
เรียกร้องการเปลีย่ นแปลงและความอยูร่ อดของพวกเขา ดังที่ บรู๊ซกล่าวว่า “ม็อบปี ทแ่ี ล้วเป็ นม็อบของคน
รูห้ นังสือ แต่มอ็ บดินแดงม็อบทีผ่ มมาเป็ นม็อบของคนไม่รหู้ นังสือ ”67 สาหรับบรู๊ซไม่ใช่ว่าเขาไม่รหู้ นังสือ
จริงๆ เขาเองไม่ใช่คนทีไ่ ม่มคี วามรูท้ างการเมือง ขณะทีส่ มั ภาษณ์นนั ้ เขาก็ได้เล่าถึงเรือ่ งความประทับใจ
ของเขาต่อการปฏิวตั ใิ นทีต่ ่างๆ ในโลกเช่นในคิวบา ในเม็กซิโก มีการกล่าวถึงเช เกบาร่า มีการกล่าวถึง
ภูพาน จิตร ภูมศิ กั ดิ ์ และเหตุการณ์เดือนตุลา แต่สาหรับบรูซ๊ เขาหมายความถึงความรูจ้ ากการเรียนใน
ระบบทีอ่ ยูใ่ นระบบ เพราะเมือ่ มองย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวของเยาวชนปี ทแ่ี ล้ว มันใช้ชุ ดความรูท้ ่ี
ซับซ้อนเกินกว่าทีค่ นทีจ่ บเพียงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สาหรับเขาแล้ว กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ทีม่ อ็ บดินแดง
มันคือสิง่ ทีพ่ วกเขาคุน้ เคยและทาได้เลยทันที
ในขณะทีน่ กั เรียนมัธยมเต้นแฮมทาโร่ แต่งตัวเป็ นไดโนเสาร์ นิสติ นักศึกษามหาวิทยาลัยชัน้ นา
ในกรุงเทพฯ เดินพาเหรด LGBTQ+ กล่าวคาปราศรัยทีเ่ ต็มไปด้วยเนื้อหาเชิงลึกทางประวัตศิ าสตร์
วิเคราะห์โครงสร้างการเมืองและนาเสนอแผนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างทีผ่ ใู้ หญ่จานวนมากทาไม่ได้ แต่
เยาวชนชนชัน้ ล่างทีด่ นิ แดงทาไม่ได้เช่นนัน้ พวกเขาพูดอย่างเป็ นระบบไม่เป็ น ในการประกาศถึงข้อ
เรียกร้องทีต่ อ้ งการให้นายกลาอก
พวกเขาใช้ภาษาและไวยากรณ์คนละชุดกันคนรุ่นใหม่ในปี ท่ี
ไวยากรณ์ของพวกเขาคือพลุ ลูกกระทบ การเร่งเครือ่ งมอเตอร์ไซต์ การเผาสิง่ ของทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของ
อานาจรัฐ สิง่ หนึ่งทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์หลายคนมักตอบเสมอเมือ่ เราถามว่าทาไมถึงเลือกวิธกี ารเหล่า นี้ พวก
เขาบอกว่าต้องการให้อกี ฝั ง่ รับรู้ รูส้ กึ หรือ “ได้ยนิ ” รวมไปถึงเป็ นการ “แสดงสัญลักษณ์” ดังทีน่ าธาน

พอลล่า, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
เพิรล์ , ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
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จอห์น, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 22 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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บรู๊ซ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 23 ปี เชื่อว่าการเผาเป็ นการแสดงสัญลักษณ์ หรือการทีอ่ กี หลายๆ คนเน้นยา้
เสมอว่าการปาประทัดเป็ นการส่งเสียงให้ผมู้ อี านาจได้ยนิ 68
พูดให้ถงึ ทีส่ ุด พวกเขาเป็ นผลิตของความรุนแรงทีพ่ วกเราสร้างขึน้ หรืออย่างน้อยก็อนุญาตให้
มันดารงอยู่ และทาร้ายกลุ่มทีเ่ ปราะบางทีส่ ุดในสังคม นัน่ คือเยาวชนลูกหลานของชนชัน้ ล่าง
ปั จจัยที่ 4: การเผชิญหน้า ปะทะ และตอบโต้เจ้าหน้ารัฐเป็ นทางเลือกทางเดียวทีม่ แี ละกาหนดความเป็ น
ความตายของชีวติ พวกเขา
เยาวชนทีเ่ คยเริม่ ลืมตาอ้าปากและเต็มไปด้วยความหวังทีจ่ ะสร้างเนื้อสร้างตัว กลับพบว่าความ
ฝั นทัง้ หมดพังทะลายลงและถูกดึงกลับไปสู่ความยากจนหลังวิกฤติโควิด-19 ความเดือนร้อนของพวกเขา
หนักหนาและต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐในทันที ดังนัน้ พวกเขาจึงเลือกวิธกี ารทีพ่ วกเขาทาได้
ทันทีและหวังว่าจะสามารถกดดันรัฐ
เพื่อให้รฐั ได้ยนิ และตอบสนองต่อปั ญหาของพวกเขาได้มากว่า
วิธกี ารสันติวธิ แี บบทีผ่ ่านมา แม้ว่าพวกเขาอาจจะถูกดาเนินคดีหรือถูกจับ แต่พวกเขาก็พร้อมยอมแลก
เพราะพวกเขาไม่มอี ะไรเหลืออีกแล้ว
เมือ่ สอบถามถึงความคิดเห็นทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์แบบเน้นการเผชิญหน้า -ปะทะตอบโต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ว่าจะสามารถผลักดันการเปลีย่ นแปลงได้จริงหรือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกว่าร้อยละ 67 ไม่
สามารถตอบได้ แต่สงิ่ ทีพ่ วกเขาตอบกลับมาคือ พวกเขาไม่มที างเลือกอื่น เหตุผลทีเ่ ขาเลือกแนวทางนี้ก็
เพื่ออย่างน้อยทีส่ ุดก็ให้รฐั ได้ยนิ พวกเขาและรับรูว้ ่าพวกเขามีตวั ตนอยู่ ซามูเอล เยาวชนเพศชาย อายุ
17 ปี ทเ่ี พิง่ มาม็อบครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม เล่าว่าเขาเองรับทราบเรือ่ งการชุมนุมมาโดยตลอด
เพื่อนๆ วัยเดียวกันทีโ่ รงเรียนก็ส่งมาให้ดู แต่กไ็ ม่อยากจะสนใจ พยายามจะเป็ นกลางแล้ว แต่ถงึ ทีส่ ุด
เขาเองรูส้ กึ ว่าไม่มาไม่ได้แล้ว เพราะหลายๆ คนก็ทาไปทุกอย่างแล้ว เราออกมาก็มาทาเท่าทีท่ าได้ ถ้า
เราไม่ทาก็จะไม่มใี ครทาแล้ว ต้องทาเพื่อให้เขารูว้ ่ามีคนเดือดร้อนอยู่ 69
เมือ่ นักวิจยั ถามถึงความกลัวทีม่ ตี ่อผลลัพธ์ทต่ี ามมาของปฏิบตั กิ ารณ์เหล่านี้ ทีจ่ ะนามาซึง่ ผลเชิง
ลบต่อพวกเขา ไม่ว่าจะเป็ นความรุนแรงทีร่ ฐั ตอบโต้ทส่ี งู มากกว่าทีเ่ ขาใช้ในการท้าทายเจ้าหน้าที่ ซึง่ ใน
หลายกรณีนาไปสู่การบาดเจ็บ พิการ และอาจเสียชีวติ ได้ หรือการถูกจับกุม ดาเนินคดี และคุมขัง ซึง่ จะ
ส่งผลต่ออนาคตของพวกเขา คาตอบที่ได้ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกว่าร้อยละ 73 คือ ไม่กลัว มีประมาณร้อยละ
27 ตอบว่ากลัวแต่กจ็ ะยังสูต้ ่อไปเพราะคิดว่าคุ้มทีจ่ ะเสีย่ งหากสามารถทาให้รฐั เปลีย่ นแปลงได้ โอลิเวอร์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 30 ปี กล่าวว่า “กลัวครับ แต่ก่อนผมจะออกมาผมเตรียมใจไว้แล้ว ถ้าโดนจับ
หรือเป็ นอะไรไปอย่างน้อยก็คงได้อะไรกลับมาบ้าง”70

นาธาน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 13 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
ซามูเอล, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 9 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
70
โอลิเวอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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แต่ไม่ว่าจะคาตอบจะเป็ น “กลัว” หรือ “ไม่กลัว” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนอภิปรายเพิม่ เติมว่า พวกเขาไม่
มีอะไรจะเสียแล้วเพราะพวกเขาไม่มอี ะไรเหลือแล้ว พวกเขาต้องการการเปลีย่ นแปลงทันที ในขณะทีก่ าร
ต่อสูเ้ รียกร้องของลูกหลานชนชัน้ กลางในปี ทผ่ี ่านเป็ นการเรียกร้องถึงอนาคตทีด่ แี ละความฝั นของพวก
เขา แต่สาหรับลูกหลานชนชัน้ ล่างทีด่ นิ แดง พวกเขาต่อสูเ้ พื่อชีวติ และความอยูร่ อดในปั จจุบนั ไม่ว่าจะ
เป็ นอาชีพการงาน โอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษา ทีส่ ญ
ู เสียไปในช่วงทีร่ ฐั บาลชุดนี้เข้ามาบริหาร
ประเทศ รวมไปถึงการถูกละเมิดด้วยความรุนแรงจากหลากหลายกลุ่มและโครงสร้างต่างๆ พวกเขารอ
ไม่ได้ พวกเขายอมทาทุกวิถที างทีจ่ ะทาให้นายกลาออกและเกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ให้เร็วทีส่ ุด เคน
บอกกับเราว่าเขาไม่มอี ะไรจะเสียอีกแล้ว เขามาทีน่ ่ี ทาทุกอย่างทีจ่ ะทาได้ โดนจับแล้ว โดนซ้อม โดนทุบ
ตีแล้ว แต่เขาก็ยงั ต้องออกมา เพราะไม่เช่นนัน้ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะทาอะไรต่อไปได้เลย เนื่องจากโอกาสใน
ชีวติ แทบทุกอย่างของเขาถูกจากัดโดยโครงสร้างเกือบหมดแล้ว71
มีผใู้ ห้ขอ้ มูลสามคนจาก 30 คนพูดว่ายอมสละชีวติ ได้ถ้าทาให้อะไรดีขน้ึ อีก 21 คน กล่าวว่าไม่
กลัวการถูกจับ ถึงถูกจับก็จะออกมาสูต้ ่อไป จากข้อมูลศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน อย่างน้อยมี
เยาวชน 3 คนทีถ่ ูกจับดาเนินคดีซ้าครัง้ ที่ 2 หลังจากการถูกจับกุมในครัง้ แรก นัน่ หมายความมีเยาวชน
อย่างน้อย 3 คนทีย่ งั กลับเข้าร่วมชุมนุ มแม้หลักการถูกจับดาเนินคดี จากการสัมภาษณ์พวกเขามองว่า
การถูกดาเนินคดีหรือติดคุกเป็ นเรือ่ งใกล้ตวั เป็ นต้นทุนทีพ่ วกเขาพร้อมจ่ายหากสามารถทาให้รฐั บาลให้
ความสนใจปั ญหาของพวกเขาและสร้างการเปลีย่ นแปลงได้ พวกเขาอธิบายว่าพวกเขาไม่กลัวเพราะ
หลายคนเคยติดคุกมาแล้ว ไม่กงั วลเพราะมีเพื่อนในคุก และอีกหลายๆ คนอธิบายว่าชีวติ ตอนนี้กไ็ ม่ต่าง
อะไรจากอยูใ่ นคุก บรูซ๊ เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้กลัวทีจ่ ะต้องติดคุกเพราะคิดว่าเข้าไปในนัน้ ก็คงมีเพื่อนเต็ม
ไปหมด72 รวมถึงเบนจามินทีเ่ คยถูกจับไปแล้วก็เล่าว่าเขาไม่ได้กลัวการจะต้องติดคุก เพราะสภาพทีอ่ ยู่
ข้างนอกตอนนี้ ณ ปั จจุบนั ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการเข้าไปอยูใ่ นคุกเลย73
โดยสรุปการใช้วธิ กี ารเคลื่อนไหวแบบเผชิญหน้า ปะทะ และตอบโต้ เป็ นทางเลือกสุดท้ายที่
เยาวชนลูกหลานชนชัน้ ล่างทีก่ าลังเผชิญปั ญหาความเป็ นความตายในชีวติ อยูท่ ุกวัน ผูม้ ตี น้ ทุนในการ
ต่อสูต้ ่ามาก และพวกเขาเชื่อว่านี่เป็ นวิธกี ารทีห่ นักทีส่ ุดทีจ่ ะสามารถกดดันรัฐบาลและผลักดันไปสู่การ
เปลีย่ นแปลงได้

เคน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 11 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
บรู๊ซ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
73
เบนจามิน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 14 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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บทที่ 5 รูปแบบและพลวัตการเคลื่อนไหวของการชุมนุมแยกดิ นแดง

หลังจากทีไ่ ด้เรียนรูว้ ่าพวกเขาเป็ นใครและเหตุใดจึงเข้าร่วมการชุมนุ มและมีปฏิบตั กิ ารทาง
การเมืองทีเ่ น้นการเผชิญหน้าและการปะทะกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ซึง่ แตกต่างจากขบวนการก่อนหน้านี้ ในบท
นี้จะทาการสารวจรูปแบบโครงสร้างการองค์กร การสื่อสาร ยุทธศาสตร์ พลวัตการเปลีย่ นแปลง และ
ข้อจากัดของขบวนการเคลื่อนไหวของคนหนุ่ มสาวทีแ่ ยกดินแดง
โดยในส่วนแรกอธิบายรูปแบบโครงสร้างการเคลื่อนไหวทีม่ ลี กั ษณะไร้แกนนาของกลุ่มขนาดเล็ก
ทีเ่ ป็ นอิสระจากกันจานวนมากมายทีม่ ารวมตัวกันแบบหลวมๆ จนกลายเป็ นมวลชนดินแดง การ
เคลื่อนไหวของม็อบดินแดงมีความแตกต่างจากกลุ่มเยาวชนปี 2563 เนื่องจากพวกเขาเน้นการสื่อสาร
แบบม็อบออฟไลน์ในการระดมผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมและการสื่อสารภายใน โดยแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง
TikTok - Facebook ทาหน้าทีเ่ พียงกระตุน้ ความสนใจทางการเมืองและใช้ในการติดตามข้อมูลการขณะ
มีการชุมนุ ม ในส่วนทีส่ องของบทวิเคราะห์จะกล่าวถึงข้อจากัดของขบวนการทัง้ ทีส่ ่งผลให้ขบวนการหด
ตัวลงในระยะสัน้ และเงือ่ นไขทีท่ าให้ผชู้ ุมนุมพร้อมทีจ่ ะกลับมาชุมนุมเสมอ

การเคลื่อนไหวแบบไร้แกนนาของกลุ่มขนาดเล็กที่เป็ นอิ สระจากกันจานวนมากมาย
จากการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นพบว่า โครงสร้างการเคลื่อนไหวการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงมีลกั ษณะ
เป็ นเครือข่ายปมเชือก ซึง่ ประกอบด้วยกลุ่มขนาดเล็กจานวนมากมาย แต่ละกลุ่มเป็ นอิสระจากกัน
รวมตัวกันแบบหลวมๆ ไม่มแี กนนาหลักทีช่ ดั เจนทัง้ ภายในกลุ่มและเครือข่าย รูปแบบและจังหวะ
ปฏิบตั กิ ารมีลกั ษณะเป็ นไปตามธรรมชาติ
มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตาม
ข้อจากัดทางทรัพยากร และการปรับเปลีย่ นยุทธวิธที ใ่ี ช้จดั การผูช้ ุมนุ มของเจ้าหน้าที่
กลุ่มขนาดเล็กเป็ นอิสระจากกันและรวมตัวแบบหลวมๆ
จากการเก็บข้อมูลด้านการรวมกลุ่มของผูใ้ ห้ขอ้ มูล กว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกลุ่มผ่านเครือข่าย
กลุ่มขนาดเล็กทีร่ จู้ กั กันมาก่อน โดยแต่ละกลุ่มมีขนาดไม่เกิน 10-15 คน และร้อยละ 10 เข้าร่วมการ
ชุมนุ มคนเดียว (ตารางที่ 5.1: ลักษณะการรวมกลุ่มของผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มดินแดง)
ตารางที่ 5.1 ลักษณะการรวมกลุ่มของผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มดินแดง
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ลักษณะการเข้าร่วมชุมนุ ม

จานวน (คน)

ร้อยละ

คนเดียว

3

10

เพื่อน 2-3 คน

14

47

กลุ่ม 10-15 คน

13

43

รวมทัง้ หมด

30

100

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จานวนมากมีการรวมกลุ่มกันภายหลังจากทีม่ าชุมนุ มแล้ว และมาจัดตัง้ กลุ่มของ
ตัวเองทีน่ ่ี โดยแรกเริม่ มาคนเดียวหรือมากับเพื่อนเพียง 1-2 คน จากนัน้ จึงมีการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มขึน้
ทีด่ นิ แดง เช่น โอลิเวอร์และซามูเอล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 30 ปี ทีเ่ ริม่ แรกมากับเพื่อนหรือมากับแฟน
แล้วมารูจ้ กั และพูดคุยกับคนทีม่ าม็อบด้วยกัน เวลาไปไหนก็เกาะกลุ่มกัน นัดกันผ่านทางไลน์หรือ
โทรศัพท์ชวนกันมาในครัง้ ถัดๆ ไป74 ในขณะทีน่ าธาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 23 ปี ทีเ่ ริม่ ต้นด้วยการ
มาคนเดียว แล้วบังเอิญมาเจอเพื่อนรุน่ น้องแถวบ้าน ก็เลยชวนเพื่อนจากบริเวณบ้านมาร่วมกลุ่มกันได้
ประมาณ 15 คน และมาร่วมกันอยูเ่ รือ่ ยๆ ในขณะทีบ่ างกลุ่มเช่นกลุ่มของเพิรล์ เป็ นกลุ่มเพื่อนขนาดเกือบ
10 คนทีม่ าด้วยกันอยูแ่ ล้ว75
แต่ละกลุ่มจัดการและเคลื่อนไหวเป็ นอิสระจากกัน ทัง้ ในการระดมมวลชนและทรัพยากร กลุ่ม
ส่วนใหญ่ไม่มชี ่อื แต่บางกลุ่มก็เริม่ จัดกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะเป็ นทางการมากขึน้ มีการตัง้ ชื่อและระดมทุน
สนับสนุ น แต่อย่างไรก็ดี การรวมกลุ่มต่างๆ มีลกั ษณะไม่เป็ นทางการถาวร และไม่มรี ปู แบบทีต่ ายตัวใน
การรวมกลุ่ม บางส่วนอย่างกลุ่มของนาธานเป็ นกลุ่มของวัยรุน่ ทีอ่ ยูร่ วมกันย่านฝั ง่ ธน มาเจอกันในที่
ชุมนุ มและจัดตัง้ เป็ นกลุ่มทีม่ ชี ่อื เรียก เป้ าประสงค์ในตอนแรกทีต่ งั ้ กลุ่มนัน้ ทาไปเพื่อทีจ่ ะดูแลกันเองใน
กลุ่ม เพื่อทีจ่ ะแยกว่าจะทาหน้าทีอ่ ะไร ช่วยเหลือกันอย่างไร พาเพื่อนกลุ่มตนออกมาอย่างไร แต่ต่อมา
เมือ่ การชุมนุมมีความเข้มข้นขึน้
ก็เริม่ มีการทาเพจผ่านเครือข่าย สื่อสังคมออนไลน์และรับบริจาค
สนับสนุ นบ้าง อย่างไรก็ดี หลายๆ กลุ่มไม่ได้มกี ารรวมกลุ่มอย่างเป็ นทางการหรือตายตัว หลายกลุ่ม
ทางานด้วยกัน หรือบางคนก็อยูใ่ นหลายกลุ่มเช่นกัน76
มีความพยายามในการสร้างองค์กรนาหรือประสานการเคลื่อนไหว เช่น ทะลุแก๊ซ ทะลุแก๊ส เยา
วรุน่ ทะลุแก๊ส
แต่กไ็ ม่ประสบความสาเร็จ
กลุ่มและเพจเหล่านี้ทาได้เพียงใช้พน้ื ทีบ่ นเฟซบุ๊กช่วย
ประสานงาน ให้ขอ้ มูล เปิ ดพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นข้อมูลและแนวทางการเคลื่อนไหว และให้ความช่วยเหลือใน
74
75
76

โอลิเวอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
เพิรล์ , ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
นาธาน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 13 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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การระดมทรัพยากร
ไม่สามารถทางานในฐานะองค์กรนาทีส่ ามารถควบคุมหรือชีน้ าทิศทางการ
เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็ นระบบ เนื่องจากลักษณะของผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มทีด่ นิ แดงเป็ น
กลุ่มขนาดเล็กทีเ่ ป็ นอิสระจากกัน จึงเป็ นการยากทีจ่ ะประสานการทางาน เป้ าหมาย หรือยุทธวิธรี ว่ มได้
ม็อบออฟไลน์และออนไลน์เล็กน้อยผ่าน TikTok - Facebook
นอกเหนือจากรูปแบบโครงสร้างทีม่ ลี กั ษณะกลุ่มขนาดเล็กและเป็ นอิสระจากกันแล้ว
สิง่ ที่
น่าสนใจของการชุมนุมทีด่ นิ แดงทีแ่ ตกต่างจากม็อบก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ เหลือง เสือ้ แดง หรือม็อบ
เยาวชนปี 2563 คือ เน้นการสื่อสารผ่านโลกออฟไลน์ (off-line) เป็ นหลักในการระดมคนเข้าร่วมการ
ชุมนุ มและการสื่อสารระหว่างผูช้ ุมนุมด้วยกัน ในขณะทีม่ ี TikTok และ Facebook เป็ นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ทก่ี ระตุน้ ความสนใจทางการเมืองและใช้ในการติดตามข้อมูลการขณะมีการชุมนุ ม
การสือ่ สารผ่านออฟไลน์
การสื่อสารภายในกลุ่มผูช้ ุมนุมทีแ่ ยกดินแดงมีลกั ษณะแตกต่างจากการชุมนุมทางการเมืองก่อน
หน้านี้ ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ เหลือง เสือ้ แดง และ เยาวชนปี 2563 ทีเ่ น้นการสื่อสารผ่านสื่อ ทัง้ ผ่านดาวเทียม
ในยุคพธม. Facebook ในยุคเสือ้ แดงและกปปส. และแพลตฟอร์มใหม่ๆ อย่าง Twitter Telegram และ
Clubhouse ในกลุ่มเยาวชนทีเ่ ริม่ ชุมนุมในปี 2563 สื่อใหม่เหล่านี้เป็ นสื่อกลางทีท่ าให้คนทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กัน
มาก่อนรูส้ กึ ถึงความเป็ นพวกเดียวกัน แบ่งปั นปั ญหาต่างๆ และทากิจกรรมร่วมกัน โดยสื่อใหม่เหล่านี้ทา
หน้าทีท่ งั ้ ในการให้ขอ้ มูลทางการเมือง การสร้างแรงบันดาลใจ การแสดงออกทางการเมืองของปั จเจก
บุคคล การนัดการชุมนุ ม การสื่อสารในระหว่างการชุมนุ ม และการโจมตีลดความชอบธรรมของรัฐบาล
หรือฝ่ ายตรงข้ามทางการเมือง
แต่สาหรับการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงกลับเป็ นไปในทิศทางทีแ่ ตกต่างกันมาก สื่อใหม่มผี ลบ้างใน
การสร้างแรงบันดาลใจและการถ่ายทอดสดช่วงการชุมนุม (ซึง่ จะกล่าวในส่วนต่อไป) แต่ไม่ใช่เครือ่ งมือ
หลักในการสื่อสารและการกระจายข้อมูลระหว่างกัน การจัดการชุมนุ ม เป็ นเครือ่ งมือในการต่อสูท้ าง
การเมือง หรือการรวมกลุ่มกันของเยาวชนทีด่ นิ แดง
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้เกิดขึน้ ผ่านการสื่อสารแบบออฟไลน์
หรือการสื่อสารผ่านการพูดจาและ
กระจายข่าวแบบปากต่อปากระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายคนทีร่ จู้ กั คุน้ เคย มีความสัมพันธ์ และผูกพันกัน
มาก่อน
เครือข่ายทางสังคมทีม่ มี าก่อนการชุมนุ ม (pre-existing network) กลไกหลักในการระดม
ผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มของกลุ่มเคลื่อนไหวขนาดเล็กทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อยูแ่ ล้ว จากการสัมภาษณ์กว่าร้อยละ
90 ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลระบุว่า พวกเขาเริม่ ต้นและเข้าร่วมการชุมนุ มกับกลุ่มคนทีพ่ วกเขารูจ้ กั กันก่อนหน้าที่
จะมีการชุมนุ ม ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนในสถานศึกษา ทีท่ างาน เพื่อนบ้าน ฯลฯ ในช่วงแรกของการชุมนุ ม
ทีด่ นิ แดง ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จานวนมากเดินทางมาชุมนุ มกับเพื่อนในสถานศึกษา ที่ทางาน เพื่อนบ้าน หรือ
แฟน เช่น จัสมิน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 17 ปี ทีม่ ากับแฟนแล้วมาพบปะกลุ่มคนทีด่ นิ แดง รวมไปถึง
59

เพื่อนแถวบ้าน จึงรวมกลุ่มกัน77 หรือนาตาชา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 16 ปี ทช่ี วนเพื่อนละแวกบ้านมา
แต่ตนเองเคยอยูอ่ าศัยแถวนี้อยู่ แล้วก็กลับมาพบกับเพื่อนทีอ่ ยูล่ ะแวกนี้ดว้ ย78 หรือปี เตอร์และจอห์น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 18 ปี และ 23 ปี ตามลาดับ ทีอ่ ยู่บริเวณนี้อยูแ่ ล้วก็มารวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆ ทีอ่ ยู่
ละแวกนี้เช่นกัน79 80 หรือนาธานทีบ่ งั เอิญพบเพื่อนแถวบ้านทีน่ ่แี ละมีเพื่อนคนหนึ่งทีม่ แี ฟนอาศัยอยู่
ละแวกนี้กท็ าให้สามารถขยายเครือข่ายผ่านคนรูจ้ กั ต่อกันไป81
การเรียนรูแ้ นวทางการเคลื่อนไหวแบบเผชิญหน้า ปะทะ และตอบโต้กบั เจ้าหน้าที่ การดูแล
ตนเอง และการปรับยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวให้ทนั กับการปรับแผนปฏิบตั กิ ารของเจ้าหน้าทีเ่ กิดขึน้
ผ่านการพูดคนสมาชิกในกลุ่มย่อยๆของแต่ละคน ซึง่ แตกต่างจากกระบวนการการวางแผน เรียนรู้ และ
การสื่อสารระหว่างผูจ้ ดั และผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มในปี 2563 ไม่ใช่การปรึกษากันเฉพาะกลุ่มแกนนา แล้ว
ตัดแสดงผลการตัดสินใจทีม่ ตี ่อทิศทางการชุมนุ มเพื่อสื่อสารกับผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มผ่านโลกออกไลน์ หรือ
การปรึกษาหารือ ถกเถียง หรือการเปิ ดโหวตบน Telegrame จากผูค้ นจานวนมากมายทีไ่ ม่รจู้ กั กัน
เหมือนทีเ่ ยาวชนปลดแอก และ REDEM ทา แต่กลุ่มย่อยของผูช้ ุมนุมทีแ่ ยกดินแดงปรึกษาหารือกัน
ภายในและปฏิบตั กิ ารร่วมกันเฉพาะกลุ่มของตน หรือหลายๆ กลุ่ม เช่น กลุ่มของเพิรล์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศ
หญิง อายุ 16 ปี ก็ไม่ได้มกี ารเชื่อมต่อกับกลุ่มอื่นนัก หรือกลุ่มของจอห์น กลุ่มของนาธาน หรือกลุ่มของ
ปี เตอร์ทต่ี ่างกลุ่มก็ดแู ลคนในกลุ่มของตน แต่จะมีการบอกข่าว ประสานงานกันบ้างเรือ่ ยๆ เช่นการบอก
กันว่าจะให้กลุ่มไหนเคลื่อนทีไ่ ปกลุ่มไหน หรือกลุ่มไหนไปเฝ้ าตรงกลุ่มไหน ในขณะเดียวกัน พอได้ขอ้ มูล
แล้ว แต่ละกลุ่มก็จะไปบริหารจัดการกันเองในกลุ่ม ว่าจะทาอะไรอย่างไรบ้าง 82
นอกจากนัน้
การสื่อสารระหว่างกันผ่านปฏิสมั พันธ์โดยตรงด้วยการพูดคุย
การสร้าง
ความสัมพันธ์ และการปรึกษาหารือระหว่างผูช้ ุมนุมทีไ่ ม่รจู้ กั กันยังเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญต่อปฏิบตั กิ ารในการ
เคลื่อนไหว ซึง่ แตกต่างจากการชุมนุ มของเยาวชนในปี 2563 ทีผ่ เู้ ข้าร่วมมีลกั ษณะเก็บตัวและอยูใ่ นโลก
ส่วนตัว (introvert) หากสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มในปี 2563 จะพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมการ
ชุมนุ มมักมาคนเดียว มากันเป็ นกลุ่ม แต่รบั รูข้ า่ วสารการชุมนุ มผ่านโลกออนไลน์ทจ่ี ดั ทาโดยแกนนาหรือ
เพจนา เมือ่ มาถึงทีช่ ุมนุม ทุกคนจะก้มหน้าก้มตาอยูก่ บั มือถือของตัวเอง ทัง้ เพื่อฟั งการปราศรัยจากมือ
ถือ ติดตามความเป็ นไปทัง้ ในท่ชี ุมนุ มและโดยรอบ และการชุมนุ มผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ การเรียนรู้
แลกเปลีย่ นและพูดคุยกับเพื่อนแปลกหน้าเกิดขึน้ ไม่มากนัก
ในขณะทีเ่ ยาวชนทีแ่ ยกดินแดงมีลกั ษณะ (extrovert) มากกว่าพฤติกรรมของเยาวชนชนชัน้
กลาง พวกเขามีลกั ษณะเปิ ดเผย การพูดคุยและแลกเปลีย่ นข้อมูลกับคนแปลกหน้าเป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา
ในด้านหนึ่งอาจอธิบายได้ว่าในขณะทีล่ กู หลานชนชัน้ กลางเติบโตท่ามกลางครอบครัวเดีย่ วทีพ่ น้ื ที่
จัสมิน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 10 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
79
ปี เตอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 21 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
80
จอห์น, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 22 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
81
นาธาน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 13 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
82
เพิรล์ , ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
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ส่วนตัวและพืน้ ทีส่ าธารณะแยกออกจากกันชัดเจน เช่น การมีหอ้ งนอนส่วนตัวทีส่ ร้างบุคลิกของพวกเขา
ให้คุน้ เคยกับการอยูค่ นเดียว คิดคนเดียว และไม่คุน้ เคยกับการสร้างกิจกรรมทางการเมืองทีม่ ลี กั ษณะ
สานสัมพันธ์กบั คนแปลกหน้า การสื่อสารบนโลกออนไลน์เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเขาคุน้ เคย สาหรับลูกหลานชน
ชัน้ ล่างทีอ่ ยูใ่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยขนาดเล็กในชุมชนแออัด พวกเขาเติบโตขึน้ โดยไม่รจู้ กั พืน้ ทีส่ ่วนตัว (private
sphere) พืน้ ทีส่ าธารณะกับส่วนตัวเป็ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน พวกเขาคุ้นุ เคยกับการอยูร่ ว่ มกับผูค้ นแปลกหน้า
มากมาย จากตัวอย่างสัมภาษณ์จานวนมากจะเห็นได้ว่าพวกเขาเติบโตมาในชุมชนแออัด บ้านพักหรือ
ห้องเช่าทีม่ ขี นาดเล็ก ทาให้ไม่สามารถมีพน้ื ทีส่ ่วนตัวได้และต้องมีการพูดคุยและจัดการพืน้ ทีข่ นาดเล็กที่
อยูร่ ว่ มกันจานวนมาก เช่น ปี เตอร์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 18 ปี ทีอ่ ยูห่ อ้ งเช่าสองห้องแต่อยูร่ ว่ มกัน 14
ชีวติ ทาให้เขาแทบไม่มพี น้ื ทีส่ ่วนตัว83 แอนนา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 24 ปี ทีอ่ ยู่ในบ้าน 5 คน บ้าน
เช่าของนาตาชาอยู่รวมกัน 6-7 คน รวมถึงหลายๆ คนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีช่ ุมชนแออัด ทีส่ ามารถมองเห็นบ้าน
อื่นคนอื่นได้เสมอและต้องมีการปฏิสมั พันธ์กบั คนในชุมชนเสมอ 84
ม็อบ Facebook-Twitter-Tiktok
แม้ว่าความสัมพันธ์แบบออฟไลน์จะเป็ นกลไกการสื่อสารและการระดมผูช้ มนุมหลัก แต่ผชู้ ุมนุ ม
หลายกลุ่มก็ได้รบั แรงบันดาลใจและรับรูเ้ รือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในการชุมนุ มผ่านโลกออนไลน์
สื่อสังคม
ออนไลน์มบี ทบาทเพียงระดับหนึ่ง โดยเฉพาะ Facebook และ TikTok ในขณะทีก่ ารเคลื่อนไหวของคน
รุน่ ใหม่ทเ่ี ริม่ ต้นในต้นปี 2563 มี Twitter เป็ นจุดเริม่ ต้นทีท่ าให้พวกเขาสนใจการเมือง จากนัน้ Telegram
ก็ทาหน้าทีใ่ นการประสานงานและผลักดันกิจกรรมการเคลื่อนไหว และในปี 2564 Clubhouse ก็
กลายเป็ นอีกช่องทางสาคัญทีใ่ ช้ในการถกเถียงพูดคุยของกลุ่มคนรุ่นใหม่ทต่ี ่นื ตัวทางการเมือง เมือ่ ถาม
ตัวแทนของผูช้ ุมนุมทีแ่ ยกดินแดงถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นตัวกระตุน้ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสนใจและเข้าร่วมการชุมนุม
ปรากฏว่า Facebook มาเป็ นอันดับแรก (ตาราง 5.2: รูปแบบและช่องทางในการใช้แพลตฟอร์มโซเชียล
ของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีด่ นิ แดง)
ตาราง 5.2 รูปแบบและช่องทางในการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีด่ นิ แดง
ช่องทางสื่อออนไลน์

จานวนคนทีเ่ ลือกใช้
แพลตฟอร์ม (คน)

ร้อยละ

Facebook

30

100

Twitter

12

40

83
84

ปี เตอร์, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 21 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
แอนนา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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TikTok

10

33

Instagram

4

13

Telegram

3

10

Clubhouse

3

10

จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ อี ายุมากกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ Facebook เป็ น
อีกหนึ่งช่องทางทีส่ าคัญทีผ่ เู้ ข้าร่วมการชุมนุ มใช้ตดิ ตามข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุ ม เช่น แดเนียล ผูใ้ ห้
ข้อมูลเพศชาย อายุ 26 ปี หนึ่งในผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทต่ี ดิ ตามข่าาวการเมืองและการชุมนุ มผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์
เสมอ85 ในขณะทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ทอ่ี ายุต่ากว่า 20 ปี เน้นให้ความสาคัญกับ TikTok เป็ นช่องทาง
สาคัญ ส่วนหนึ่งเนื่องจากปกติแล้ว TikTok เป็ นช่องทางในการติดตามความบันเทิงของพวกเขา (mass
entertainment platform) และเมือ่ การเคลื่อนไหวขยายตัวและดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง หลายคนเล่าถึง
คลิปแรกทีด่ ผู ่าน TikTok แล้วทาให้หนั มาสนใจและตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุ ม นอกจากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วม
การชุมนุ มยังคงใช้ TikTok เป็ นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและติดตามสถานการณ์ในทีช่ ุมนุ มหลายคน
เริม่ ทาหน้าทีถ่ ่ายทอดสดการชุมนุ ม ส่งคลิปวีดโี อเหตุการณ์สาคัญๆ ในแต่ละวัน โดยเฉพาะการปะทะกัน
ระหว่างผูช้ ุมนุมและเจ้าหน้าทีแ่ ละการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าทีบ่ น TikTok ในทางกลับกัน ผูช้ ุมนุม
และผูส้ นับสนุ นการชุมนุ มติดตามข่าวสารและสถานการณ์การชุมนุมผ่านคลิปและการถ่ายทอดสดการ
ชุมนุ มผ่าน TikTok จากการสัมภาษณ ซามูเอล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 17 ปี บอกว่า TikTok เป็ นสื่อ
ชนิดหนึ่งทีท่ าให้เขารูเ้ หตุการณ์ทางการเมือง86 รวมทัง้ เพิรล์ และนาตาชา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 16 ปี
88
ทีบ่ อกว่าตัดสินใจมาม็อบเพราะเห็นภาพความรุนแรงทีต่ ารวจกระทาต่อผูช้ ุมนุ มผ่าน TikTok87
พลวัตและการปรับเปลีย่ นรูปแบบการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
แม้ว่าผูช้ ุมนุ มส่วนใหญ่จะไม่เคยมีประสบการณ์การเข้าร่วมการชุมนุมมาก่อน แต่จากการเฝ้ า
ติดตามจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวทีผ่ ่านมาของกลุ่มผูช้ ุมนุมทีแ่ ยกดินแดงมีลกั ษณะเป็ นพลวัต มี
การปรับตัวและเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ซึง่ เป็ นการตอบโต้ชุดควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าทีท่ เ่ี ปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นการกระจายตัว การย้ายพืน้ ทีก่ ารชุมนุมบ่อยครัง้ ในบริเวณดินแดง การ
ปรับเปลีย่ นระยะเวลาในการปะทะ
โดยพลวัตดังกล่าวเป็ นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
(spontaneous) ผ่านการริเริม่ ของแต่ละกลุ่ม
แดเนียล, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 14 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
ซามูเอล, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 9 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
87
เพิรล์ , ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
88
นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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85

86

เนื่องจากผูช้ มนุมส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การเข้าร่วมและการจัดการชุมนุ มมาก่อน
รูปแบบของการเคลื่อนไหวของพวกเขาจึงมีลกั ษณะเป็ น organic หรือเป็ นธรรมชาติมาก จากการเก็บ
ข้อมูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกว่าร้อยละ 47 ไม่เคยเข้าร่วมและจัดการชุมนุมมาก่อน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายว่าพวกเขาคิด
และริเริม่ เองว่าควรจะทาอะไร ตอนไหน จัดหาอุปกรณ์มากันเอง ปรับตัวผ่านการสังเกตและพูดคุย
กันเองในกลุ่มเล็กๆ หรือกับเพื่อนใหม่ทเ่ี จอในทีช่ ุมนุ มถึงการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย และการปรับเปลีย่ น
การเคลื่อนไหวภายในกลุ่มเล็กๆ ของตนเองหลังสรุปบทเรียนการปรับแผนของเจ้าหน้าทีร่ ฐั เช่น กลุ่ม
ของนาธานนัน้ ก่อนจะปฏิบตั กิ ารจะมีการประเมินสถานการณ์ของแต่ละวันก่อนเสมอ และจะมีการจัดสรร
ว่าแต่ละคนจะประจาอยูท่ จ่ี ดุ ไหน จะไปทีไ่ หนด้วยกันบ้าง เวลามีเพื่อนถูกจับต้องทาอย่างไร 89
มีข้อจากัด...แต่พร้อมกลับมาชุมนุมเสมอ
แม้ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มผูช้ ุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงจะมีพลวัตของการจัดโครงสร้าง
การ
รวมกลุ่ม รูปแบบ และวิธกี ารเคลื่อนไหวทีป่ รับตัวตลอดเวลา เพื่อทาให้สามารถดาเนินต่อไปได้ท่ามกลาง
มาตรการการควบคุมการชุมนุ มทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ แต่กลุ่มผูช้ ุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงก็มขี ้อจากัดหลาย
ด้าน ทีส่ ่งผลต่อการลดจานวนลงของผูช้ ุมนุ มลดลงในระยะสัน้
หนึง่
มาตรการสลายการชุมนุ มและการจับกุมผูช้ ุมนุ มทาให้มวลชนจานวนมากได้รบั บาดเจ็บ
หรือต้องเขาสุ่กู ระบวนการทางกฎหมายหลังการถูกจับกุม ซึง่ ทัง้ หมดต่างต้องใช้ระยะเวลานาน ทาให้
แม้ว่าอยากกลับมาชุมนุ มในทันที แต่กต็ อ้ งรักษาตัวหรือเข้าสุ่กู ระบวนการทางกฎหมายให้เสร็จสิน้ ก่อน
สาหรับผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่า 18 ปี จะมีกระบวนการในการทาคดีทง่ี ่ายกว่าเยาวชน เพราะใน
บางครัง้ สามารถใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานปล่อยตัวได้เลย หรือถ้าถูกควบคุมตัวไว้กต็ อ้ งไปขึน้ ศาล
ภายใน 48 ชัวโมงจากนั
่
น้ ถ้าศาลให้ประกันตัวก็ออกไปได้ทนั ที แล้วมาตามนัดตามกระบวนการปกติ
ในขณะทีเ่ ยาวชนอายุต่ ากว่า18ปี หากถูกจับกุม เจ้าหน้าทีจ่ ะไม่สามารถใช้ดุลยพินิจปล่อยตัวได้ทนั ที
และต้องขึน้ ศาลภายใน 24 ชัวโมง
่
และหากภายใน 24 ชัวโมงนั
่
น้ ไม่มผี ปู้ กครองมาประกันตัว หรือศาล
ยังไม่ให้ประกันตัว ก็จะต้องถูกส่งตัวไปยังสถานพินิจ และถึงแม้เยาวชนบางคนจะได้รบั การปล่อยตัวแล้ว
พวกเขาจะต้องไปรายงานตัวต่อศาลถีก่ ว่าผูใ้ หญ่ รวมทัง้ จะมีกระบวนการสังคมสงเคราะห์และนัดหมาย
นักจิตวิทยาไปพบเยาวชนทีบ่ า้ นบ่อยขึน้
เมือ่ เยาวชนเหล่านี้ถูกจับ ก็จะใช้เวลานานกว่าจะสามารถ
กลับมาชุมนุมได้
นอกจากนัน้ นับตัง้ แต่กลางเดือนกันยายนเป็ นต้นมา เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายความมันคงได้
่
ปรับแผนการ
เข้าควบคุมพืน้ ที่ และการจับกุมก็ขยายวงกว้างมาขึน้ เรื่อยๆ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 มีคนถูกจับ
ดาเนินคดีอย่างน้อย 374 คน โดยจนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีเยาวชนทีม่ อี ายุน้อยกว่า 18 ปี ทีข่ อรับ
ความช่วยเหลือในการดูแลคดีโดยศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุ ษยชนเนื่องจากถูกจับกุมดาเนินคดีอย่างน้อย
89

นาธาน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 13 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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254 คน ใน 160 คดี และในจานวนนี้เป็ นเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมชุมนุ มทีบ่ ริเวณแยกดินแดง 192 คน ใน 61
คดี90 แม้ว่าเราจะไม่ทราบจานวนผูช้ ุมนุมทัง้ หมด แต่การดาเนินคดีกบั ผูค้ นจานวนมากขนาดนี้ตอ้ งใช้
ระยะเวลาดาเนินการทางกฎหมาย จึงส่งผลต่อการลดลงของจานวนผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมในระยะสัน้
สอง แรงกดดันจากครอบครัวของเยาวชนหลังการถูกจับกุม เนื่องจากผูช้ ุมนุ มจานวนมากป็ น
เยาวชน ซึง่ กระบวนการหลังการจับกุมจะต้องมีผปู้ กครองเข้ามาเป็ นผูด้ แู ลในทุกขัน้ ตอนทางกฏหมาย
ตัง้ แต่การรับทราบข้อกล่าวหาไปจนถึงการดูแล กระบวนการฟื้ นฟู และบาเพ็ญประโยชน์ของสถานพินิจ
เด็ก
แม้ว่าทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะช่วยดูแลด้านการดาเนินการทางกฏหมายและมี
กองทุนช่วยเหลือในการจ่ายค่าประกันตัว แต่ผปู้ กครองของเยาวชนยังต้องเขามารับภาระในกระบวนการ
ต่างๆ ทุกขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สาหรับครอบครัวชนชัน้ ล่าง การเข้าสู่กระบวนการทีย่ าวนานหลายวัน
หมายถึงการสูญเสียรายได้และมีค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง หนาซ้ายังต้องเผชิญกับภาวะความกลัวต่อการ
ดาเนินคดีและความกังวลต่ออนาคตของบุตรหลาน ดังนัน้
เมือ่ หลังขัน้ ตอนทางกฏหมายสิน้ สุดลง
เยาวชนเหล่านี้กย็ งั ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากครอบครัวทัง้ ความไม่พอใจต่อการชุมนุ มทีผ่ ่านมา ใน
กรณีทค่ี รอบครัวไม่เห็นด้วย หรือในหลายกรณีครอบครัวทีเ่ ห็นด้วยกับประชาธิปไตยและการแสดองออก
ทางการเมือง แต่เมือ่ บุตรหลานถูกจับ ผูป้ กครองก็จะมีความกังวลต่อการถูกดาเนินคดีครัง้ ต่อไป ทีอ่ าจ
นาไปสู่การใช้มาตรการทางกฏหมายทีร่ นุ แรงขึน้ หากพวกเขาเข้าร่วมการชุมนุ มครัง้ ต่อไป ส่งผลให้การ
กลับเข้าร่วมการชุมนุ มรอบใหม่ไม่ใช่เรือ่ งง่ายสาหรับกลุ่ มเยาวชน ตัวอย่างเช่น นาตาชา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศ
หญิง อายุ 16 ปี ทเ่ี ข้าร่วมการชุมนุ มอย่างสม่าเสมอมากในช่วงแรก แต่เมือ่ การปะทะเริม่ รุนแรงมากขึน้
และตัวเธอเองก็ถูกจับกุม ผูป้ กครองซึง่ ก่อนหน้านี้มที ่าทีสนับสนุนการชุมนุมเริม่ สังห้
่ ามเธอไปชุมนุ มและ
ยึดกุญแจรถจักรยานยนต์ ทาให้เธอไม่สามารถเข้าร่วมการชุมนุ มได้ นอกจากนัน้ เมือ่ โรงเรียนเริม่ เปิ ด
เรียนยิง่ ทาให้เธอมาได้น้อยลง 91 หรือซามูเอล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 17 ปี ทพ่ี ่อมีความเป็ นห่วง ทาให้
การเข้าร่วมการชุมนุ มหลังการถูกจับกุมเป็ นเรือ่ งยากขึน้ มาก92
สาม การขาดแคลนทรัพยากรในการดารงชีพ การชุมนุ มทีย่ ดึ เยือ้ ยาวนานกว่า 2 เดือน ทาให้
เยาวชนและวันรุ่นทีเ่ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงขาดรายได้ และต้องนาเงินเก็บมาใช้ ซึง่ หลายคน
เผชิญความยากลาบากด้านการเงินตัง้ แต่ก่อนเข้าร่วมการชุมนุม ไม่ว่าจะตกงาน รายได้ลดลง ถูกลดงาน
หรือถูกหักเงินเดือน เนื่องจากการชุมนุ มทีแ่ ม้ว่าจะมีเฉพาะช่วงเย็น แต่กว่าการชุมนุ มจะเลิกก็ใช้
ระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายน การชุมนุ มดาเนินไปถึงเวลาตีหนึ่งหรือตีสอง ผู้
ชุมนุ มบางคนนัน้ กว่าจะสามารถกลับบ้านได้กอ็ าจต้องเลยตีส่ี ทีเ่ ป็ นระยะเวลาเลิกเคอร์ฟิว ทาให้หลาย
“September 21: the number of political cases has reached 800, with no fewer than 1,458 people
prosecuted,” Thai Lawyers for Human Rights, https://tlhr2014.com/archives/36209?fbclid=IwAR2UlztRaKHppkvkf0AJjiVItb_tRXlJWul397snu3pkcpCx6hqPY29jHU
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นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
ซามูเอล, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 9 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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คนเหนื่อยล้าและต้องพักผ่อนในช่วงกลางวัน ไม่สามารถออกไปหางานทา หรือต้องลดชัวโมงการท
่
างาน
ลง หลายคนทีเ่ คยทางานหลักและงานเสริมจะสามารถทาได้เฉพาะช่วงกลางวัน หลังการชุมนุ มกว่าสอง
เดือน ผูช้ ุมนุ มหลายคนเริม่ ต้องกลับไปหางานทาและทางานเต็มเวลา ทาให้ตอ้ งถอยห่างจากการชุมนุ ม
ชัวคราว
่
หรือเว้นระยะการเข้าชุมนุ มให้เหลือเฉพาะช่วงวันหยุด และมันก็ส่งผลต่อจานวนผูช้ ุมนุมทีล่ ดลง
เคน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 21 ปี ซึง่ เข้าร่วมการชุนนุ มตัง้ แต่ตน้ เดือนสิงหาคม ยอมรับว่า
หลังจากเข้าร่วมการชุมนุ มทุกวันต่อเนื่องกันสองเดือน เงินเก็บทีเ่ ขามีเริม่ ไม่เหลือ หลังจากถูกทาร้าย
โดยเจ้าหน้าทีแ่ ละรักษาตัวเสร็จเรียบร้อย เขาก็ตดั สินใจเริม่ กลับมาหางานทา ซึง่ นันก็
่ จะส่งผลให้เขาไม่
สามารถเข้าร่วมการชุมนุ มได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม จะเข้าร่วมได้กเ็ พียงวันทีไ่ ม่ได้ทางาน 93
และ สี ่ การยึดทรัพย์สนิ ของผูช้ ุมนุมทาให้พวกเขาขาดทรัพยากรในการชุมนุ ม ในหลายครัง้ ของ
การสลายการชุมนุ ม เจ้าหน้าทีไ่ ด้ทาการยึดทรัพย์สนิ ของผูช้ ุมนุ ม โดยเฉพาะจักรยานยนต์ ซึง่ สาหรับ
พวกเขาหลายคนมันคือทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญทีส่ ุดในชีวติ ใช้ทงั ้ ในการทามาหาเลีย้ งชีพ การใช้ชวี ติ และที่
สาคัญคือพาหนะการเดินทางเข้าร่วมและสนับสนุนการชุมนุ ม เนื่องจากขัน้ ตอนในการขอทรัพย์สนิ คืน
ต้องใช้เวลา และการขาดรถจักรยานยนต์ทาให้หลายคนสูญเสียรายได้ ทาให้เมือ่ ได้ของกลางคืน วัยรุ่น
เหล่านี้ตอ้ งกลับไปทางานเพื่อชดเชยรายได้ทพ่ี วกเขาขาดไปในช่วงทีร่ ถถูกยึด โดยเฉพาะในกรณีของ
ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีป่ ระกอบอาชีพรับส่งอาหารและพัสดุ
ตัวอย่างเช่น เบนจามิน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 19 ปี ทางานเป็ นพนักงานขับรถส่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชันในมื
่ อถือและเคยถูกจับยึดรถจักรยานต์ไป ได้บอกเล่าถึงความยุง่ ยากว่า “พอโดนจับ โดน
ยึดรถมันก็ยากไปหมด ไปทางานก็ไม่ได้ ก็ตอ้ งขับเพิม่ วิง่ เพิม่ เอารถออกมาก็ตอ้ งเสีย 20,000 บาท ช่วง
หลังเลยไม่ค่อยได้มาเพราะต้องวิง่ ทางานเพิม่ ”94
แน่นอนว่าในระยะสัน้ อุปสรรคเหล่านี้จะทาให้ผชู้ ุมนุมลดลง แต่ในระยะยาว มาตรการทีร่ ฐั ใช้ใน
การควบคุมการชุมนุมทีย่ กระดับความรุนแรงและการจับกุมทีก่ ว้างขวางมากขึน้ จะส่งผลทาให้พวกเขา
กลับมาเข้าร่วมการชุมนุ มอีกในอนาคต
หนึง่ ความโกรธและไม่พอใจต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั เพิม่ มากขึน้ ซึง่ เป็ นการกระตุ้นทาให้พวกเขาอยาก
กลับมาร่วมการชุมนุมอีกครัง้ เมือ่ พร้อมเพื่อแสดงออกถึงความรูส้ กึ ของพวกเขาให้รฐั ได้รู้ การยกระดับ
ความรุนแรงทีร่ ฐั ใช้และการยืนยันไม่ตอบสนองต่อความเดือนร้อนของพวกเขา ผลักดันให้หลายคนที่
ก่อนหน้านี้ยงั มีความหวังว่าถ้าพวกเขาตะโกน ผูใ้ หญ่จะได้ยนิ แต่จากสิง่ ทีพ่ วกเขาประสบในการปะทะ
กับเจ้าหน้าทีร่ ฐั
หลายคนหันกลับไปเชื่อว่ารัฐยืนยันไม่ปรับตัวและพยายามกดทับเสียงของพวกเขาที่
พยายามสะท้อนปั ญหาจากเยาวชนชนชัน้ ล่างทีต่ อ้ งการให้รฐั ช่วย มาตรการเหล่านี้กาลังทาให้พวกเขา
กลายเป็ นปฏิปักษ์ต่อรัฐโดย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จานวนมากทราบดีว่ารัฐไม่มที างทีจ่ ะปรับตัวหรือ
เปลีย่ นแปลง แต่ยงั ยืนยันว่าจะมาจนกว่าจะได้ความยุตธิ รรม บรู๊ซบอกว่าหากต้องตายก็พร้อมตาย
93
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เคน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 11 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
เบนจามิน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 14 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
65

พร้อมทีจ่ ะสูต้ วั ต่อตัวกับใครก็ได้95 หรือพอลล่า ทีบ่ อกว่าจะไม่ยอมถอยจนกว่าพ่อทีเ่ สียชีวติ จากวัคซีนจะ
ได้รบั ความยุตธิ รรมกลับคืนมา96
สอง กระตุน้ และยกระดับความตื่นตัวทางการเมืองและพัฒนาการเคลื่อนไหวทีม่ พี ลวัตมากขึน้
เพื่อตอบโต้ต่อมาตรการรัฐทีร่ นุ แรง ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถคาดเดาได้ ว่าพวกเขาจะเคลื่อนไหวใน
ทิศทางหรือรูปแบบใด อาจมีแนวโน้มทีจ่ ะยกระดับขึน้ ตามความความรุนแรงของรัฐ ตัวอย่าง เช่น แด
เนียล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 26 ปี ประเมินว่าผูช้ ุมุนมจะไม่ถอนตัวและไม่ถอย ถ้าหากมีการบาดเจ็บ
สูญเสียขึน้ มา ก็มแี ต่จะทาให้แรงขึน้ 97
และ สาม ปั ญหาทัง้ หมดทีพ่ วกเขายังต้องเผชิญยังดารงอยู่ และเป็ นปั ญหาทีพ่ วกเขาแก้ไขเอง
ไม่ได้ หากรัฐไม่ปฏิรปู ดังนัน้ เมือ่ ปั ญหายังไม่ได้รบั การแก้ไข พวกเขาจะยังคงกลับมาเรียกร้องให้เกิด
การเปลีย่ นต่อไป เช่น แอนนา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 24 ปี กล่าวว่า “ถ้าประยุทธ์ไม่ออก หนูกไ็ ม่เลิก
มาอ่ะพี”่ 98
จากการวิเคราะห์และข้อมูลเหล่านี้ ทาให้เราสรุปในเบือ้ งต้นได้ว่า แน่นอนว่าความพยายามของ
รัฐในการจัดการการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงด้วยการยกระดับการปราบปรามส่งผลต่อการลดระดับลงของ
การชุมนุ มในระยะสัน้ แต่ในระยะต่อไป ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มเหล่านี้จะไม่กลัวต่อปฏิบตั กิ ารของรัฐ และจะ
กลับมาชุมนุมและแสดงออกทางการเมืองอีกเมือ่ พวกเขาฟื้ นตัวได้จากการบาดเจ็บ ขัน้ ตอนทางกฏหมาย
จากการถูกดาเนินคดี และการทามาหาเลีย้ งชีพ เนื่องจากปั ญหาของพวกเขายังไม่ได้รบั การแก้ไขและรัฐ
ยังคงใช้มาตรการทีร่ นุ แรงอย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์ กว่าร้อยละ 70 ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลยืนยันว่าจะ
กลับมาชุมนุมแม้จะถูกจับ และมีบางกรณีกก็ ลับมาชุมนุ มแม้ถูกจับกุมแล้ว 9 คน จาก 30 คน เช่น จอห์น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศชาย อายุ 23 ปี ทีถ่ ูกจับกุมหลายครัง้ แต่กย็ งั คงมาชุมนุมอย่างต่อเนื่อง99 รวมทัง้ นาตาชา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพศหญิง อายุ 16 ปี ทีแ่ ม้ถูกมารดาห้ามไม่ให้เข้าร่วมการชุมนุ มในช่วงหนึ่ง แต่สุดท้ายเขาก็
กลับมาเข้าร่วมการชุมนุ ม100 ในขณะทีก่ ลุ่มของนาธานและเพื่อนถูกจับเกือบทัง้ กลุ่ม แต่กย็ งั คงมาชุมนุม
เรือ่ ยๆ101

บรู๊ซ, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ
พอลล่า, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
97
แดเนียล, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 14 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
98
แอนนา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 30 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
99
จอห์น, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 22 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
100
นาตาชา, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 12 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
101
นาธาน, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 13 กันยายน 2564, กรุงเทพฯ
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บทที่ 6 เหมือน-ต่างอย่างไร: คนรุ่นใหม่ 2563 กับแยกดิ นแดง 2564
จากผลการศึกษาข้างต้นทาให้เราเข้าใจมากขึน้ เกีย่ วกับคุณลักษณะของผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ ม เหตุผล
ปั จจัยการเข้าร่วม และรูปแบบการเคลื่อนไหวของการชุมนุ มของคนรุ่นใหม่ทแ่ี ยกดินแดง ในบทนี้จะ
นาเสนอภาพการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการชุมนุ มของคนรุน่ ใหม่ในปี 2563 กับการชุมนุมทีแ่ ยกดิน
แดง ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลและบทสรุปทีไ่ ด้จาก
ผลการวิจยั ก่อนหน้านี้เทียบกับผลการศึกษาการเคลื่อนไหวของเยาวชนปี 2563102 นอกเหนือจากจุด
ร่วมของความเป็ นคนรุ่นใหม่ ความคิดทางการเมืองแบบแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย และ
เป้ าหมายร่วมกันทีต่ อ้ งการผลักดันการเปลีย่ นแปลงและการปฏิรปู โครงสร้างของรัฐและสังคมให้ม ี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อโลกทีก่ าลังเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว
ในบทนี้พบความแตกต่างใน
หลากหลายมิติ เช่น ความแตกต่างทางชัน้ ชนด้านเศรษฐกิจและสังคม ปั ญหาพื้นฐานทีพ่ วกเขาต้อง
เผชิญ ปั จจัยผลักดันทีก่ ระตุน้ ให้คนรุ่นใหม่ในสองช่วงลุกขึน้ เข้าร่วมการชุมนุม ความฝั นทีแ่ ตกต่างคนละ
ชุด ระดับข้อเสนอเพื่อการไปสู่การเปลีย่ นแปลง รูปแบบการรวมตัวทีเ่ น้นออนไลน์กบั ออฟไลน์ และ
รูปแบบการแสดงออกทีป่ ี ก่อนเน้นสันติวธิ แี ละเชิงสัญลักษณ์ ในขณะทีป่ ี น้เี น้นการเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบ
โต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั (ตารางที่ 6.1: ตารางเปรียบเทียบมิตคิ วามเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
เคลื่อนไหวของคนรุน่ ใหม่ 2563 และคนรุน่ ใหม่แยกดินแดง 2564)
ตารางที่ 6.1 ตารางเปรียบเทียบมิตคิ วามเหมือนและความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของคนรุน่ ใหม่
2563 และคนรุ่นใหม่แยกดินแดง 2564
คนรุ่นใหม่ 63

คนรุ่นใหม่ดินแดง

พืน้ ฐานเศรษฐกิจและ
ครอบครัว

ลูกหลานชนชัน้ กลาง

ลูกหลานชนชัน้ ล่าง

โลกทีพ่ วกเขาเผชิญ

3 เปลีย่ นแปลง

3 ความเหลื่อมล้า

2 ไม่เปลีย่ นแปลง

2 การกดทับ

กนกรัตน์ เลิศชูสกุล, สงครามเย็น (ใน) ระหว่าง โบว์ขาว. (กรุงเทพฯ : มติชน, 2564); Kanokrat Lertchoosakul,
“The white ribbon movement: high school students in the 2020 Thai youth protests,” Critical Asian Studies, 53
(2): 206-218
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● การกล่อมเกลาทางสังคมแบบ
เสรีนิยมทัง้ ผ่านครอบครัวและ
เพื่อน
● สื่อเสรีออนไลน์
● เศรษฐกิจทีพ่ ลิกผัน
● ระบบการศึกษาทีไ่ ม่ม ี
ประสิทธิภาพและไม่เท่าทันต่อ
โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว
● รัฐบาลทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพใน
การปฏิรปู และสถาบันอนุ รกั ษ์
นิยมทีก่ งั วลต่อการ
เปลีย่ นแปลง

ความคิดทางการเมือง

● ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
● ความเหลื่อมล้าและ
ประสิทธิภาพระบบการศึกษา
● ความเหลื่อมล้าทางโอกาสของ
เยาวชนทีม่ าจากครอบครัวทีไ่ ม่
สมบูรณ์
● ความเหลื่อมล้าและโอกาสด้าน
สาธารณสุข
● การถูกกระทา กดขี่ และล่วง
ละเมิดโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยตรง
● การปิ ดกัน้ โอกาสในการเข้าถึง
การจ้างงานทีเ่ ป็ นธรรมและ
สวัสดิการสาหรับแรงงานนอก
ระบบอายุน้อยทีห่ ล่อเลีย้ งสังคม
เมือง

แนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยและ
ต้องการผลักดันการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
● การเปลีย่ นแปลงคือธรรมชาติ ● ความตระหนักรูแ้ ละความ
ของชีวติ
เชื่อมันในสิ
่ ทธิเสรีภาพ
● เคารพความเท่าเทียมกันและ ● ทักษะวิเคราะห์ปัญหาในระดับ
ความหลักหลาย
โครงสร้าง
● อิสระจากพรรคการเมือง
● เชื่อมันว่
่ าพวกเขาสร้างความ
● ประชาธิปไตยและการมีส่วน
เปลีย่ นแปลงได้
ร่วมทางการเมืองคือ เครือ่ งมือ
ในการปฏิรปู
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ปั จจัยทีผ่ ลักพวกเขา
ออกมาบนท้องถนน

2 ทาลาย

2 วิกฤตการณ์

● ทาลายสถาบันทางการเมือง:
● การไม่ประนีประนอมและการใช้
การยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็ น
ความรุนแรงของรัฐต่อข้อ
สัญลักษณ์การทาลายอานาจ
เรียกร้องเพื่อการปฏิรปู และการ
ทางการเมืองทีพ่ วกเขาสร้าง
เปลีย่ นแปลงของเยาวชนตลอด
ขึน้
ช่วงปี ทผ่ี ่านมา
● ทาลายเสรีภาพทางการเมือง: ● ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
การหายตัวไปและการใช้กาลัง
โควิด-19 และนโยบายในการ
เจ้าหน้าทีก่ บั คนรุน่ ใหม่ท่ี
แก้ไขปั ญหาของรัฐบาลส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงกับ
ออกมาแสดงออกทางการเมือง
เยาวชนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ใน
เพื่อการเปลีย่ นแปลงและ
สังคม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
ปฏิรปู
และการศึกษาต่อเยาวชนชนชัน้
ล่าง
ความฝั น

ภาพอนาคตทีเ่ ขาเห็น

อนาคตทีด่ ี

ปั จจุบนั ทีด่ กี ว่านี้

เด็กทีม่ องไม่เห็นอนาคต

เด็กทีไ่ ม่กล้าคิดถึงอนาคต

● แก้ไขรัฐธรรมนูญ
● เปิ ดพืน้ ทีร่ บั ฟั งปั ญหาและความ
ข้อเสนอเพื่อแก้ไข
● นายกลาออก ยุบสภา เลือกตัง้
คิดเห็นของพวกเขา
ปั ญหาและไปสู่ความฝั น
ใหม่
● นายกลาออก
● ปฏิรปู สถาบันกษัตริย์
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โครงสร้างการ
เคลื่อนไหวและระดม
ทรัพยากร

การเคลื่อนไหวแบบเครือข่ายปมเชือก
(The Knot Web Networks)
● แนวทางสันติวธิ ี
● การเคลื่อนไหวทีเ่ น้นออนไลน์
○ Twitter-TelegramClubhouse

● เผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้
เจ้าหน้าทีร่ ฐั
● การเคลื่อนไหวแบบออฟไลน์ –
สื่อสารผ่านเครือข่ายกลุ่มคนที่
รูจ้ กั กันมาก่อน (pre-existing
networks)
● ออนไลน์เล็กน้อยผ่าน
○ Facebook - Tiktok

พวกเขาคือใครและมีความคิ ดทางการเมืองอย่างไร
แม้ว่าผูช้ ุมนุ มตลอดปี 2563 จนถึงปี 2564 จะเป็ นคนหนุ่ มสาวรุ่นใหม่ทเ่ี ติบโตท่ามกลางความอึด
อัดและความคับข้องใจทีม่ ตี ่อโครงสร้างรัฐไทย แต่จากการเก็บข้อมูลตลอด 2 ปี ทผ่ี ่านมาพบกว่า
ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มในสองระลอกมีลกั ษณะพืน้ ฐานเศรษฐกิจ ครอบครัว และปั ญหาทีพ่ วกเขาเผชิญที่
แตกต่างกัน
ในขณะทีผ่ ชู้ ุมนุ มส่วนใหญ่ในปี 2563 ถึงต้นปี 2564 เป็ น “ลูกหลานชนชัน้ กลาง” ซึง่ มาจาก
ครอบครัวทีม่ ฐี านะปานกลางถึงดีมาก กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชัน้ นาทัง้ ในกรุงเทพ
และต่างจังหวัด พวกเขาเติบโตท่ามกลางสังคมไทยทีก่ าลังเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วอย่างน้อยในสามมิติ
ทีส่ าคัญ ได้แก่ การกล่อมเกลาทางสังคมแบบเสรีนิยมทัง้ ผ่านครอบครัวและเพื่อน การขยายตัวและการ
เปิ ดพืน้ ทีใ่ นการเรียนรูท้ ก่ี ว้างขวางอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนผ่านสื่อเสรีออนไลน์ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจที่
พลิกผันก็ผลักดันให้พวกเขาเชื่อว่าการปรับตัวและการเปลีย่ นแปลงคือทางรอดของพวกเขาในอนาคต
ในทางตรงกันข้าม ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงในปี 2564 คือ “ลูกหลานชนชัน้ ล่าง” ที่
พยายามทุกวิถที างเพื่อเอาตัวเองให้รอดจากปั ญหาความเหลื่อมล้าและการถูกกดทับโดยโครงสร้างของ
รัฐและสังคมในหกมิตหิ ลัก กล่าวคือ ครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน การหลุดจากระบบการศึกษาตัง้ แต่อายุ
ยังน้อย ครอบครัวทีไ่ ม่สมบูรณ์ทส่ี ่งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจ การถูกกระทา กดขี่ และล่ วงละเมิดโดย
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เจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยตรง การพยายามอย่างหนักในการสะสมทุนภายใต้รปู แบบแรงงานการนอกระบบอายุ
น้อยทีห่ ล่อเลีย้ งสังคมเมือง (เพิม่ เติมในบทที่ 2)
แม้ว่าจะมาจากคนละชนชัน้ ทัง้ เศรษฐกิจและสังคม แต่คนรุน่ ใหม่เหล่านี้มจี ดุ ร่วมทางการเมือง
แบบ “เสรีนิยมประชาธิปไตย” และทีส่ าคัญพวกเขาเชื่อมันในความจ
่
าเป็ นทีต่ อ้ ง “ผลักดันการ
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เปลีย่ นแปลงทางการเมือง” ในขณะทีง่ านของกนกรัตน์ในปี ทแ่ี ล้ว เสนอว่า คนรุน่ ใหม่ทเ่ี ขาร่วมการ
เคลื่อนไหวในปี 2563 มีฐานคิดทีเ่ ชื่อว่าการเปลีย่ นแปลงคือธรรมชาติของชีวติ เคารพความเท่าเทียม
และความหลากหลาย เป็ นความเป็ นอิสระจากพรรคการเมือง และเชื่อมันว่
่ าประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองคือเครือ่ งมือในการปฏิรปู งานชิน้ นี้พบว่า คนรุน่ ใหม่ทแ่ี ยกดินแดงมีความตระหนักรู้
และสมาทานในสิทธิเสรีภาพ มีทกั ษะวิเคราะห์ปัญหาในระดับโครงสร้าง และเชื่อมันว่
่ าพวกเขาสามารถ
สร้างการเปลีย่ นแปลงได้ (เพิม่ เติมในบทที่ 3)
เหตุใดพวกเขาจึงออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและเพื่อเป้ าหมายอะไร
นอกจากพืน้ ฐานทางเศษฐกิจและสังคมแล้ว เงือ่ นไขปั จจัยทีผ่ ลักดันให้คนรุน่ ใหม่เหล่านี้ออกมาก
เข้าร่วมการชุมนุ ม รวมทัง้ เป้ าหมายและทางเลือกทางออกจากปั ญหาของพวกเขาก็มคี วามแตกต่างกัน
แม้ว่าก่อนหน้านี้ลกู หลานชนชัน้ กลางจะเคยแสดงพลังบนโลกออกไลน์และในกล่องบัตรเลือกตัง้
ไม่ว่าจะเป็ นการรณรงค์ต่อต้านนโยบาย ‘Single Gateway’ ของรัฐบาลทีพ่ ยายามควบคุมเสรีภาพบนโลก
ออนไลน์ของพวกเขา หรือการลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ ปี 2562 ซึง่ พรรคอนาคตใหม่ อันเป็ นพรรค
ม้ามืดทีพ่ วกเขามองว่าเป็ นพรรคตัวแทนของคนรุ่นใหม่จนได้รบั ความสาเร็จได้รบั คะแนนเสียงเป็ นอันดับ
สาม ชนะพรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ แต่ปัจจัยทีผ่ ลักให้พวกเขาออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนน
ได้แก่ การทีพ่ วกเขามองว่ารัฐทาลายสถาบันและเสรีภาพทางการเมืองของพวกเขาในช่วงต้นปี 2563 ไม่
ว่าจะเป็ น หนึง่ การยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึง่ ถือเป็ นพรรคการเมืองทีพ่ วกเขาประสบความสาเร็จในการ
สร้างขึน้ การตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่โดยศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลทีพ่ วกเขาไม่ยอมรับ สร้างความ
ไม่พอใจอย่างกว้างขวาง ทาให้คนรุน่ ใหม่โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นผูล้ งคะแนนเสียงเลือก
พรรคดังกล่าวตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุมตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 หรือ สอง การหายตัวไปและการใช้กาลัง
เจ้าหน้าทีก่ บั คนรุน่ ใหม่ทอ่ี อกมาแสดงออกทางการเมืองเพื่อการเปลีย่ นแปลงและปฏิรปู การหายตัวไป
ของคนรุน่ ใหม่ทแ่ี สดงความคิดเห็นท้าทายสถาบันอนุ รกั ษ์นิยมอย่าง วันเฉลิม สัตย์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ เป็ นปั จจัยที่
เยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนชัน้ มัธยมระบุว่าเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญทีผ่ ลักดันให้พวกเขาเข้าร่วมการชุมนุ ม
ในทางตรงกันข้าม ปั จจัยเหล่านี้ไม่ได้มผี ลต่อคนรุ่นใหม่ชนชัน้ ล่างมากนัก เงือ่ นไขสาคัญทีผ่ ลัก
ให้ชนชัน้ ล่างรุน่ ใหม่ออกมากเข้าร่วมการชุมนุ มทีด่ นิ แดงทีส่ าคัญคือ ผลกระทบและการรับรูถ้ งึ สิง่ ทีพ่ วก
เขามองว่าเป็ นวิกฤติทส่ี าคัญสองเรือ่ งได้แก่ หนึง่ การไม่ประนีประนอมและไม่ยอมแก้ไขปั ญหาตามที่
พวกเขาเรียกร้องในเรือ่ งการปฏิรปู และการเปลีย่ นแปลงตลอดปี 2563 และการใช้ความรุนแรงของรัฐต่อ
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เรื่องเดียวกัน
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ของคนรุน่ ใหม่ทท่ี วีความรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2564 ทีเ่ ริม่ มีการยกระดับการใช้รปู แบบ
การควบคุมการชุมนุมทีเ่ ต็มรูปแบบและการจับกุมคุมขังแกนนาการเคลื่อนไหวทีย่ าวนานมากขึน้
และ
สอง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และนโยบายในการแก้ไขปั ญหาของรัฐบาลส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงกับเยาวชนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการศึกษาต่อเยาวชน
ชนชัน้ ล่าง ทัง้ สองเรือ่ งทาให้พวกเขาต้องออกมาชุมนุ มเรียกร้อง
ท่ามกลางความพยายามของลูกหลานชนชัน้ ทีจ่ ะไปให้ถงึ อาชีพความฝั น ชีวติ และสังคมทีพ่ วก
เขาอยากเห็นผ่านการเรียนรูท้ เ่ี ปิ ดกว้างขึน้ บนโลกออนไลน์ และเพื่อสร้างศักยภาพให้พวกเขาสามารถ
ปรับตัวและเผชิญกับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างพลิกผันและฉับพลัน การเผชิญหน้ากับโครงสร้างรัฐและ
เศรษฐกิจไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างเชื่องช้าและไม่มปี ระสิทธิภาพ พวกเขามองไม่เห็นอนาคตทีจ่ ะสร้าง
ภาพฝั นของเขาให้เป็ นจริง การทีพ่ รรคการเมืองทีเ่ ขาเลือกถูกทาลายและเสรีภาพของพวกเขาถูกริดรอน
กลายเป็ นฟางเส้นสุดท้ายทีผ่ ลักให้พวกเขาออกมาบนท้องถนน
เมือ่ เทียบกับลูกหลานชนชัน้ กลาง ความฝั นของเยาวชนทีด่ นิ แดงเป็ นความฝั นคนละชุด ความ
ฝั นของพวกเขาเรียบง่ายกว่านัน้ มาก
สิง่ ทีพ่ วกเขาปรารถนาคือเพียงต้องการแค่ปัจจุบนั ทีด่ ขี น้ึ กว่านี้
การมีงานประจา การมีรายได้ทแ่ี น่นอนคาดคะเนได้ การมีทอ่ี ยูอ่ าศัย และ การมีชวี ติ ปกติทไ่ี ม่ถูกรังแก
ตลอดเวลาพวกเขาพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะก้าวข้ามข้อจากัดของทุนทีต่ ดิ ลบ ซึง่ เป็ นผลจากความเหลื่อม
ล้า การกดทับโดยโครงสร้างและกลไกรัฐและเศรษฐกิจทีม่ ปี ั ญหา การรับรูถ้ งึ การใช้ความรุนแรงของรัฐ
ต่อคนรุน่ ใหม่ และรัฐทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพในการช่วยเหลือพวกเขาจากวิกฤตการณ์โควิด-19 และหลาย
กรณียงิ่ ซ้าเติมปั ญหาการทามาหากินของพวกเขา พวกเขามองว่ารัฐและนโยบายของรัฐทาลายความ
พยายามของพวกเขาในการสร้างชีวติ ปั จจุบนั ทีด่ กี ว่านี้ และยังมองไม่เห็นอนาคตทีม่ ชี วี ติ รอด
การออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองบนท้องถนนของพวกเขาแม้มเี ป้ าหมายกว้างๆ ร่วมกันคือ
การผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเพื่อปรับโครงสร้างรัฐไทยให้มปี ระสิทธิภาพและปรับตัวต่อโลกที่
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วให้ดขี น้ึ แต่ในรายละเอียดถึงเส้นทางไปสู่เป้ าหมายเหล่านัน้ ก็มคี วามแตกต่าง
กัน ในขณะทีข่ อ้ เสนอและข้อเรียกร้องของเยาวชนทีแ่ ยกดินแดงในปี 2564 คือ การเปิ ดพืน้ ทีร่ บั ฟั ง
ปั ญหาและความคิดเห็นของพวกเขา และข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ข้อเรียกร้องของเยาวชน
ในปี 2563 คือการเปลีย่ นแปลงและปฏิรปู ในระดับโครงสร้างอานาจทางการเมืองทีอ่ ยูส่ งู สุด ไม่ว่าจะเป็ น
การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย การยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรและการเลือกตัง้ ใหม่ และที่
สาคัญคือการเสนอให้มกี ารปฏิรปู สถาบันกษัตริย์ โดนเน้นทีก่ ารจากัดอานาจของสถาบันกษัตริยใ์ ห้อยู่
ภายใต้รฐั ธรรมนูญและถูกตรวจสอบได้ ซึง่ ถือว่าเป็ นข้อเรียกร้องทีท่ า้ ทายโครงสร้างอานาจรัฐอย่างทีไ่ ม่
เคยเกิดขึน้ เลยนับตัง้ แต่สน้ิ สุดสงครามเย็น
ความแตกต่างระหว่างทัง้ เป้ าหมายการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ทงั ้ สองระลอกอยูท่ ม่ี มุ มองและ
การวิเคราะห์โครงสร้างรัฐและอานาจสูงสูดทีค่ วบคุมนโยบายของรัฐ ในขณะทีก่ ารเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้
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ประเมินรัฐผ่านอานาจและกลไกของรัฐในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็ นอานาจในรัฐธรรมนูญ เช่น กฎหมาย การ
เลือกตัง้ ระบบราชการ กองทัพ และอานาจนอกรัฐธรรมนูญ เช่น สถาบันกษัตริย์ พลังทุน และอื่นๆ ซึง่
นันหมายความว่
่
า
การเปลีย่ นแปลงและปฏิรปู จะเกิดขึน้ ได้จะต้องผลักดันการเปลีย่ นแปลงทีม่ าของ
อานาจสูงสุดทัง้ กลไกภายใต้และเหนือรัฐธรรมนูญ ซึง่ สาหรับพวกเขาคือ การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการ
ปฏิรปู เพื่อจากัดอานาจของสถาบันกษัตริย์
ในทางตรงกันข้าม ผูช้ ุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงให้ความสาคัญกับการพิจารณารัฐในฐานะผูก้ าหนดและ
บังคับใช้นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง
สาหรับพวกเขารัฐคือรัฐบาลและ
คณะรัฐมนตรี การผลักดันการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นผลต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะส่งผลต่อความอยูร่ อดต่อ
พวกเขาอย่างชัดเจนและทันทีคอื การเปลีย่ นแปลงผูม้ อี านาจสูงสูดในฝ่ ายบริหาร
กล่าวคือ
การ
เปลีย่ นแปลงผูน้ ารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี สาหรับพวกเขาแล้ว นายกคือตัวแทนของรัฐ การ
เปลีย่ นแปลงตัวผูน้ าจะนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงและปฏิรปู นโยบายในทันที

พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างไร
ตลอดประวัตศิ าสตร์การเมืองภาคประชาชนสมัยใหม่ของไทย
ขบวนการเคลื่อนไหวภาค
ประชาชนส่วนใหญ่เน้นการสร้างองค์กรทีเ่ ข้มแข็งแบบรวมศูนย์ ออกแบบการชุมนุ มและสังการจากกลุ
่
่ม
แกนนาส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็ นการเคลื่อนไหวของนิสติ นักศึกษาในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาคมทศวรรษ
2510 ขบวนการฝ่ ายซ้ายภายใต้การนาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงสงครามเย็น การ
เคลื่อนไหวประชาธิปไตยในปี 2535 การขยายตัวของขบวนการคนจนทัง้ ในชนบทและในเมืองช่วง
ทศวรรษ 2530 หรือแม้แต่การเติบโตของขบวนการเสือ้ เหลืองและเสือ้ แดงในทศวรรษ 2550-2560
การเคลื่อนไหวของเยาวชนในปั จจุบนั แตกต่างจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้
การก่อตัวและ
พัฒนาการของขบวนการคนรุน่ ใหม่ทงั ้ ในตลอดปี 2563 และทีแ่ ยกดินแดงปี 2564 มีลกั ษณะเป็ น
เคลื่อนไหวแบบเครือข่ายปมเชือก โครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบไร้แกนนาของกลุ่มขนาดเล็กทีเ่ ป็ นอิสระ
จากกันจานวนมากมาย ซึง่ ประกอบด้วยนักเรียนและนักศึกษาทีก่ ่อตัวขึน้ อิสระจากกัน แม้มจี ดุ มุง่ หมาย
เพื่อการเปลีย่ นแปลงสังคมทีด่ ขี น้ึ เหมือนกัน แต่ในการระดมทรัพยากรและการพัฒนาวิธแี ละรูปแบบการ
เรียกร้องจะเป็ นอิสระจากกัน ร่วมมือกันในบางช่วงเวลาในลักษณะทีถ่ กั ทอจากปมเชือกจานวนมากมาย
แม้ว่าการเคลื่อนไหวนี้จะมีจุดอ่อนทีไ่ ม่มกี ารจัดรูปแบบองค์ทเ่ี ป็ นทางการ ไม่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง
เหมือนขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ ทีผ่ ่านมา แต่การเคลื่อนไหวแบบนี้สามารถดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
แม้แกนนาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดนจับหรือถูกดาเนินคดี104
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แม้ว่าภาพรวมของการจัดรูปแบบองค์กรการเคลื่อนไหวของคนรุน่ ใหม่ทงั ้ สองระลอกในช่วงปี
2563-2564 จะมีรปู แบบองค์กรแบบเครือข่ายปมเชือก แต่ในด้านรูปแบบการแสดงออกและการสื่อสาร
ภายในการเคลื่อนไหวมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในขณะทีก่ ารเคลื่อนไหวของเยาวชน 2563 เน้น
แนวทางสันติวธิ แี ละแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การระดมทรัพยากรและการแสดงออกทางการเมืองเน้น
การเคลื่อนไหวแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ทค่ี นรุน่ ผูใ้ หญ่ไม่คุน้ เคย ไม่ว่าจะเป็ น Twitter
Telegram หรือ Clubhouse ในทางตรงกันข้าม การชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงเน้นการเผชิญหน้า การปะทะ
และการตอบโต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ด้วยเครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย ซึง่ ถูกมองจากสังคมทัวไปว่
่ าเน้นความรุนแรง
ในขณะทีใ่ นการสื่อสารภายในเป็ นการเคลื่อนไหวแบบออฟไลน์ เน้นสื่อสารผ่านเครือข่ายกลุ่มคนทีร่ จู้ กั
กันมาก่อน มีการใช้ส่อื ออนไลน์เล็กน้อยผ่านโดยเน้นที่ Facebook และ TikTok แต่กเ็ ป็ นเพียงปั จจัย
กระตุ้นุ ในช่วงต้นให้สนใจทางการเมืองและการรับชมถ่ายทอดสดการชุมนุ มเท่านัน้ ไม่ใช่เครือ่ งมือหลัก
ในการสื่อสารหรือแสดงออกทางการเมืองของการเคลื่อนไหว
ทีม่ าของความแตกต่างในรูปแบบการแสดงออก การระดมทรัพยากร และการสื่อสาร ของทัง้ สอง
ระลอกของการเคลื่อนไหวของคนรุน่ ใหม่นนั ้ สะท้อนความแตกต่างของพืน้ ฐานทรัพยากร
ระยะความ
ตื่นตัวและประสบการณ์ทางการเมือง รวมทัง้ ปั ญหาและข้อจากัดทีแ่ ตกต่างกันทีพ่ วกเขาต่างเผชิญ
เลือกใช้แนวทางสันติวธิ ี การต่อสูเ้ ชิงสัญลักษณ์ การเคลื่อนไหวและแสดงออกทางการเมืองผ่าน
โลกออนไลน์ของลูกหลานชนชัน้ กลางทีร่ ะเบิดตัวขึน้ นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 เป็ นต้นมาสะท้อนการสะสม
ความรูแ้ ละประสบการณ์การเคลื่อนไหว นับ้ ตัง้ แต่การลุกขึน้ เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารในปี 2557
ของแกนนากลุ่มเล็กๆ ทีย่ งั คงมีบทบาทนาจนปั จจุบนั การเริม่ มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจริงจังในการ
เลือกตัง้ ปี 2562 ก่อนทีพ่ วกเขาจะลงสู่ทอ้ งถนนเพื่อเคลื่อนไหวคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ในต้นปี
2563 และเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรปู การศึกษา รัฐธรรมนูญ ระบบราชการ และสถาบันกษัตริยอ์ ย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี 2563 จนถึงต้นปี 2564 ตลอดช่วงเวลาหลายปี น้ี พวกเขาได้เรียนรูข้ อ้ มูลสถาบัน
การเมือง ประวัตศิ าสตร์การเมือง และการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในอดีต โดยเฉพาะใน
ส่วนของแกนนา พวกเขาได้เรียนรูข้ อ้ ดี ข้อเสีย และปั ญหาของการเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้านี้
สาหรับพวกเขา การต่อสูแ้ บบสันติวธิ ี ทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือทางการเมืองอันทรงพลังในการต่อสูก้ บั รัฐบาล
เผด็จการทีเ่ น้นการใช้กาลังในการจัดการกับฝ่ ายตรงข้าม และการต่อสูเ้ ชิงสัญลักษณ์เป็ นการต่อสูท้ ใ่ี ช้
ต้นทุน เหมาะสาหรับผูม้ อี านาจน้อยอย่างนักเรียน นิสติ นักศึกษา ในขณะทีส่ ่งผลกระทบสูง ทัง้ ในการ
สร้างความชอบธรรมให้กบั ขบวนการคนรุ่นใหม่ และลดทอนความชอบธรรมของรัฐบาล นอกจากนัน้
การใช้โซเชียลมีเดียเป็ นกลไกหลักตัง้ แต่เริม่ ต้นการเคลื่อนไหว ทัง้ ในการการระดมผูส้ นับสนุนและการ
แสดงออกทางการเมือง เนื่องจากช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์ทพ่ี วกเขาคุน้ เคยและมีทกั ษะสูง
ด้านนี้มากกว่าคนกลุ่มและรุ่นอื่นๆ ในสังคมไทย
ในทางตรงกันข้าม
การแสดงออกทางการเมืองทีเ่ น้นการเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้าที่
และการเคลื่อนไหวผ่านเครือข่ายออฟไลน์ทเ่ี น้นความสัมพันธ์ของกลุ่มทางสังคมทีม่ กี ่อนการชุมนุ มเป็ น
ผลลัพธ์จากข้อจากัดด้านประสบการณ์และชุดความรูค้ วามเข้าใจต่อทางเลือกในการต่อสูท้ างการเมืองใน
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และเครือข่ายทางการเมืองในลักษณะอื่นๆ การเลือกใช้เครือ่ งมือทีพ่ วกเขาคุน้ เคยและสอดคล้องกับชุด
ประสบการณ์ในการจัดการกับความขัดแย้งมากทีส่ ุด
พวกเขาเลือกใช้การเผชิญหน้า -ปะทะ-ตอบโต้
เจ้าหน้าทีผ่ ่านเครือ่ งมือทีพ่ วกเขามีอยูแ่ ล้ว ในการเรียกร้องให้รฐั ให้ความสนใจกับปั ญหาเฉพาะหน้าที่
เร่งด่วนและหนักหน่วงทีพ่ วกเขาเผชิญ ทัง้ ในส่วนของการรับรูถ้ งึ การใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
และผลกระทบทุกด้านจากการระบาดของโควิด-19 และนโยบายของรัฐ

75

บทที่ 7 บทสรุป และทางออก

ในขณะทีต่ ลอดปี 2563 สังคมไทยตกใจและตกตะลึงกับการขยายตัวของขบวนการคนรุ่นใหม่ทงั ้
นักเรียน นิสติ นักศึกษา และคนรุ่นใหม่มากมายเรือนหมืน่ เรือนแสนทีล่ ุกขึน้ เคลื่อนไหวเน้นแนวทางสันติ
วิธแี ละการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อผลักดันการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านการศึกษา สังคม และโครงสร้าง
ทางการเมือง นับตัง้ แต่ช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2564 เป็ นต้นมา สังคมไทยตกใจมากขึน้ กว่าเดิมจากการ
ขยายตัวของการชุมนุมของคนหนุ่ มสาวในรูปแบบใหม่ ทีเ่ น้นการเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม มีการชุมนุ มทุกวันโดยเฉพาะช่วงเย็นบริเวณแยกดินแดง มีการปะทะ
กันระหว่างผูช้ ุมนุ มและเจ้าหน้าทีร่ ายวัน และการจับกุมผูเ้ ข้าร่วมชุนนุ มเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทา
ความเข้าใจกับปรากฏการณ์ดงั กล่าว รายงานชิน้ นี้ได้นาเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์เบือ้ งต้นทีไ่ ด้รบั จาก
การเก็บข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มและบริบทแวดล้อมทางการเมือง เพื่ออธิบายคุณลักษณะสาคัญ
ของผูเ้ ข้าร่วมและกระบวนการเคลื่อนไหวของการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดง
เหตุผลและข้อเรียกร้องของ
ผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ ม บทวิเคราะห์สาเหตุทม่ี าของการเลือกสนับสนุ นวิธกี ารเรียกร้องแบบเผชิญหน้า -ปะทะตอบโต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั นอกจากการสรุปข้อค้นพบข้างต้นแล้ว ในช่วงท้ายรายงานชิน้ นี้จะนาเสนอแนว
ทางออกทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาการชุมนุม การเผชิญหน้า และความรุนแรงทีแ่ ยกดินแดง ทีผ่ ่าน
การสังเคราะห์จากข้อมูลทีเ่ ก็บได้จากข้อเสนอของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มและเงือ่ นไขทางการเมืองทีเ่ ป็ นไป
ได้จริง

ม็อบดิ นแดงคือใคร ทาไมต้องม็อบ ทาไมต้องเผชิ ญหน้ า-ปะทะ-ตอบโต้
ท่ามกลางการขยายตัวของการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงเราได้เห็นคนหนุ่มสาวกลุ่มใหม่ๆ กลายเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการเคลื่อนไหวทางการเมืองดังกล่าว ส่วนใหญ่เข้าร่วมชุมนุมทีด่ นิ แดงเป็ นการ
ชุมนุ มครัง้ แรกในชีวติ หรือเคยเข้าร่วมการชุมนุ มก่อนหน้ านี้เป็ นครัง้ คราว มีเพียงบางส่วนทีเ่ คยเข้าร่วม
การชุมนุ มก่อนหน้านี้ และไม่พอใจต่อผลการเคลื่อนไหวในปี ทผ่ี ่านมาและอยากเห็นการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการชุมนุ มทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในการกดดันรัฐบาลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในด้านเศรฐกิจและสถานะทางสังคมไม่มผี ใู้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นลูกหลานของผูม้ อี นั จะกิน มีเพียงร้อย
ละสีท่ ม่ี าจากครอบครัวชนชัน้ กลางทีม่ ฐี านะเศรษฐกิจดีพอกินพอใช้ ส่วนใหญ่เป็ นเยาวชนทีเ่ ป็ นลูกหลาน
ของประชาชนชนชัน้ ล่างทีส่ ุดของความเหลื่อมล้าในสังคมไทยในทุกมิติ (bottom of the pie) ไม่ว่าจะเป็ น
ในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ครอบครัว การถูกกระทาโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั เยาวชนแรงงานนอกระบบทีไ่ ม่
สามารถเข้าถึงสวัสดิการและการคุม้ ครองของแรงงานแบบผูใ้ หญ่ แต่ทน่ี ่าสนใจคือ พวกเขาไม่ใช่เยาวชน
ผูย้ ากไร้ทไ่ี ม่มคี วามสามารถในการแข่งขัน
แต่พวกเขาคือตัวแทนของลูกหลานชนชัน้ ล่างรุน่ ใหม่ทม่ี ี
ความสามารถในการแข่งขัน
เกือบทัง้ หมดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสามารถและในหลายกรณีประสบ
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ความสาเร็จในการลืมตาอ้าปาก เลีย้ งดูตวั เอง และสะสมทุนได้แล้วในช่วง 2-3 ปี ก่อนหน้านี้ แต่ทงั ้ หมด
พังลงเมือ่ เกิดวิกฤติการณ์โควิด-19 และรัฐบาลเริม่ บังคับใช้นโยบายการควบคุมโรค ผลกระทบจาก
นโยบายของรัฐบาลให้ดงึ พวกเขากลับไปสู่ความยากจนและดับฝั นในการมีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ ของพวกเขา
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการก่อตัวขึน้ ของการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงประกอบไปด้วยทัง้ ปั จจัยเชิง
โครงสร้าง ความเข้าใจด้านการเมือง และปั จจัยผลักดันเฉพาะหน้า ปั ญหาเชิงโครงสร้างในการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ ปั ญหาความแตกแยกในครอบครัว
ทีส่ ่งผลโดยตรงต่อโอกาสทางเศรษฐกิจ ปั ญหาระบบการศึกษาและปั ญหาการถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ล้วนเป็ นปั ญหาสาคัญทีท่ าให้คนรุน่ ใหม่ทม่ี พี น้ื ฐานยากจนไม่พอใจต่อนโยบายรัฐ
นอกจากปั จจัยเชิงโครงสร้างแล้ว ความคิดทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ระดับล่างเป็ นเงือ่ นไขที่
น่าสนใจและสาคัญมากทีผ่ ลักดันให้พวกเขาเข้าร่วมการชุมนุ ม ในขณะทีส่ งั คมมีความเชื่อว่าคนยากจน
ไม่สนใจ ไม่มคี วามรู้ และไม่ต่นื ตัวทางการเมือง ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์กลับมีทศิ ทางตรงกันข้าม
กับความเชื่อดังเดิม แม้ว่าหลายคนจะเพิง่ เข้าร่วมการชุมนุ มเป็ นครัง้ แรก แต่ทุกคนมีความตื่นตัวและ
ความสนใจทางการเมืองในระดับสูงมาก ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาในระดับโครงสร้าง และทีส่ าคัญคือ
ทุกคนทีใ่ ห้ขอ้ มูลมีความเชื่อเรือ่ งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของปั จเจกบุคคล พวกเขา
ตอบอย่างเป็ นธรรมชาติว่าทุกคนมีสทิ ธิในการแสดงออกและไม่เข้าใจว่าเหตุใดเจ้าหน้าทีร่ ฐั จึงปิ ดกัน้ สิทธิ
ดังกล่าวของพวกเขา นอกจากความเชื่อเรือ่ งสิทธิแล้ว ยังมีความเชื่อมันในพลั
่
งของคนธรรมดาทีส่ ามารถ
สร้างความเปลีย่ นแปลงได้
นอกจากนัน้ ปั จจัยเฉพาะหน้าทีส่ าคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการไม่ยอมตอบสนองต่อข้อเสนอการปฏิรปู
ของคนรุน่ ใหม่ทผ่ี ่านมา การใช้มาตรการควบคุมการชุมนุ มของเจ้าหน้าทีค่ วามมันคงที
่
พ่ วกเขามองว่า
เกินสัดส่วนและรุนแรงกับเยาวชนคนรุน่ ใหม่ และทีส่ าคัญคือผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายการจัดการ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ของรัฐบาลทีผ่ ลักให้ผคู้ นรุน่ ใหม่ทเ่ี ปราะบางเหล่านี้ทเ่ี กือบประสบ
ความสาเร็จในการลืมตาอ้าปากกลับไปสู่ความยากจน ต้องออกมาเข้าร่วมการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดง
เป้ าหมายหลักของการเข้าร่วมการชุมนุมทีแ่ ยกดินแดงคือ การผลักดันการเปลีย่ นแปลงเพื่อให้
ชีวติ ปั จจุบนั ดีขน้ึ กว่านี้ ให้พวกเขามีงานทาทีม่ นคง
ั่
มีสภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ และได้รบั การ
คุม้ ครองจากการคุกคามโดยทัง้ จากเจ้าหน้าทีร่ ฐั สังคม และเศรษฐกิจทีก่ ดขีพ่ วกเขา เพื่อไปสูเ้ ป้ าหมายนี้
พวกเขามีขอ้ เรียกร้องหลักสองประการ ได้แก่ การส่งเสียงให้ผใู้ หญ่ในบ้านเมืองได้รบั รูถ้ งึ ปั ญหาของพวก
เขา และการเรียกร้องให้นายกลาออก
ในด้านหนึง่ แม้ว่าในปี ทผ่ี ่านจะมีการเคลื่อนไหวของคนรุน่ ใหม่และปั ญหาหลายๆ ด้านได้รบั การ
ยอมรับและรับรูโ้ ดยหลายภาคส่วน แต่ปัญหาของคนหนุ่ มสาวชนชัน้ ล่างกลับไม่ได้รบั การพูดถึงอย่าง
จริงจัง สาหรับพวกเขา การชุมนุ มทีด่ นิ แดงเป็ นการเรียกร้องให้ผใู้ หญ่ในบ้านเมืองฟั ง ได้ยนิ และรับรูถ้ งึ
ปั ญหาของพวกเขา พวกเขาอยากมีเวทีทไ่ี ด้พดู ถึงปั ญหา ความอึดอัด และข้อเสนอของพวกเขา ซึง่ ที่
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ผ่านมารัฐไม่ได้ให้ความสาคัญกับปั ญหาของพวกเขาเลย ในอีกด้านหนึง่ การเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
ลาออกเป็ นการเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงในภาครัฐทีจ่ บั ต้องได้สาหรับพวกเขา และเนื่องจากปั ญหา
ทีพ่ วกเขาเผชิญเป็ นปั ญหาทีเ่ ร่งด่วน การไม่มนี โยบายทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจัดการกับโควิดและปั ญหา
เศรษฐกิจมันหมายถึงความเป็ นความตายของชีวติ พวกเขา ดังนัน้
ในมุมมองของพวกเขา การ
เปลีย่ นแปลงตัวผูน้ าอย่างนายกรัฐมนตรีทเ่ี ป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริหารน่ าจะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงใน
ระดับนโยบายทันทีไม่มากก็น้อย
ในด้านรูปแบบการเคลื่อนไหว งานวิจยั ชินนี้พบว่า ปั จจัยสาคัญทีผ่ ลักดันให้การเคลื่อนไหวที่
แยกดินแดงเน้นแนวทางการท้าทาย เผชิญหน้า และตอบโต้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ใด้วยแนวทางทีถ่ ูกมองจาก
สังคมว่าเป็ นความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็ นการขว้างปาสิง่ ของและอุปกรณ์ทท่ี าให้เกิดเสียงดัง การเผาสิง่ ของ
ต่างๆ และการเคลื่อนทีไ่ ปยังพืน้ ทีท่ ร่ี ฐั กาหนดให้เป็ นเขตหวงห้าม เนื่องจากปั จจัยหลักทีส่ าคัญสีป่ ระการ
ได้แก่ หนึง่ การเคลื่อนไหวแนวทางสันติวธิ ใี นแบบทีผ่ ่านมาไม่ได้ผล ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงได้ หลายคนพยายามหันไปหาแนวทางแบบอื่นๆ สอง สาหรับพวกเขาการปะทะเผชิญหน้า-ตอบโต้ คือวิถกี ารตอบโต้ของผูด้ อ้ ยอานาจ เทียบกับทีร่ ฐั กระทาต่อพวกเขามันน้อยกว่ามาก
สาม ปั ญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างรอบตัวทีก่ ากับรูปแบบในการจัดการความขัดแย้งของคนหนุ่มสาว
กลุ่มนี้ และ สี ่ ปั ญหาความอยูร่ อดทีพ่ วกเขาเผชิญในปั จจุบนั ต้องการการแก้ไขทันที ดังนัน้ พวกเขาจึง
พร้อมทีจ่ ะทาทุกวิถที างและยอมสูญเสียทุกอย่างทีจ่ ะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทันที
ในแง่รปู แบบโครงสร้างการองค์กร การสื่อสาร ยุทธศาสตร์ พลวัตกิ ารเปลีย่ นแปลง และข้อจากัด
ของขบวนการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวทีแ่ ยกดินแดง รายงานชิน้ นี้พบว่า การเคลื่อนไหวของคนหนุ่ม
สาวทีแ่ ยกดินแดงมีลกั ษณะทีน่ ่าสนใจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้างการเคลื่อนไหวทีม่ ลี กั ษณะไร้
แกนนาของกลุ่มขนาดเล็กทีเ่ ป็ นอิสระจากกันจานวนมากมายทีป่ ระกอบไปด้วยกลุ่มคนเพียงไม่กค่ี นใน
แต่ละกลุ่ม มารวมตัวกันแบบหลวมๆ ชัวคราว
่
นอกจากนัน้ การสื่อสารและการระดมทรัพยาการและ
ผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มยังมีลกั ษณะออฟไลน์ หรือการเคลื่อนไหวทีเ่ น้นการชวนกันแบบปากต่อปากระหว่างกลุ่ม
คนทีร่ จู้ กั กันก่อนการเข้าร่วมการชมนุ ม แพลตฟอร์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็ น TikTok และ Facebook ทา
หน้าทีเ่ พียงกระตุน้ ความสนใจทางการเมืองและใช้ในการติดตามข้อมูลการขณะมีการชุมนุ ม ในระยะสัน้
ทาให้การขยายตัวของการเคลื่อนไหวเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะไม่มแี กนนาหลักหรือการระดมการ
สนับสนุ นผ่านโซเชียลมีเดีย
แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเคลื่อนไหวของการชุมนุ มทีแ่ ยกดินแดงจะมีขอ้ จากัดจานวนมากมาย ไม่
ว่าจะเป็ นมาตรการสลายการชุมนุ มด้วยความรุนแรง การจับกุม การยึดทรัพย์สนิ และการดาเนินคดีผู้
ชุมนุ ม แรงกดดันจากครอบครัวหลังการถูกจับกุม การขาดแคลนทรัพยากรในการดารงชีพในการชุมนุ ม
ระยะยาว ซึง่ ทัง้ หมดส่งผลให้การเข้าร่วมต่อในระยะสัน้ เกิดขึน้ ได้ยาก แต่เนื่องจากมาตรการทีเ่ น้นความ
รุนแรงและการจับกุมของรัฐเอง จะยิง่ กระตุน้ ความไม่พอใจและความตื่นตัวทางการเมืองของผูช้ ุมนุมที่
เพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ การไม่แก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ ทีย่ ากลาบากของพวกเขา ดังนัน้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่าง
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แสดงความเห็นว่า ในระยะต่อไปหากปั ญหายังไม่ได้รบั การแก้ไข พวกเขาก็จะยังคงกลับมาเรียกร้องให้
เกิดการเปลีย่ นอีก

ทางออกของการแก้ไขปัญหาการเผชิ ญหน้ าของการชุมนุม
ท่ามกลางควันแก๊สน้ าตา เนื้อตัวทีเ่ ปี ยกปอนจากน้าผสมสารเคมี เสียงประทัดยักษ์ เสียงพลุ
เสียงเร่งเครือ่ งมอเตอร์ไซต์ การด่าทอกันระหว่างผูช้ ุมนุมกับเจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชน คาถามสาคัญคือ
เรามีทางออกจากความขัดแย้งเฉพาะหน้าทีแ่ ยกดินแดงไหม
จากการเก็บข้อมูลในพืน้ ทีแ่ ละประเมิน
ความเป็ นไปได้ในเชิงโครงสร้างทางการเมือง งานวิจยั ชิน้ นี้เสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาทัง้ เฉพาะ
หน้าและระยะยาวสามประการ ได้แก่ หยุดใช้ความรุนแรงในการจัดการการชุมนุ ม เปิ ดพืน้ ทีเ่ จรจารับฟั ง
ความคิดเห็นของผูช้ ุมนุม และผลักดันนโยบายทีช่ ่วยแก้ไขปั ญหาทัง้ เฉพาะหน้ าและสนับสนุ นพวกเขาใน
ฐานะเยาวชนทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
ซึง่ ทัง้ สามแนวทางนี้จะต้องผลัดดาเนิน
สอดคล้องต่อเนื่องคู่ขนานกันทัง้ หมด จึงจะได้ผลทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

แนวทางที่ 1 หยุดใช้ความรุนแรงกับผูช้ ุมนุม
จากการเก็บข้อมูลจากผูร้ ชุมนุม ข้อคนพบหนึ่งทีส่ าคัญคือ ภาพและการรับรูก้ ารใช้ความรุนแรง
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต่อผูช้ ุมนุ มเป็ นปั จจัยสาคัญอันดับต้นทีก่ ระตุน้ ให้คนหนุ่มุ สาวเหล่านี้ออกมาชุมนุ มและ
ยืนยันการกลับมาร่วมการชุมนุ มแม้หลังการถูกจับกุม
ทีผ่ ่านมานัน้ ปฏิบตั กิ ารของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการจัดการการชุมนุ มและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
จากัดอยูเ่ พียงเฉพาะแนวทางความมันคงมากกว่
่
าแนวทางการเมืองและสังคม แม้ว่าทางเจ้าหน้าทีจ่ ะ
พยายามสื่อสารว่าการใช้มาตรการต่างๆ เป็ นไปตามหลักสากลจากเบาไปหาหนัก แต่ในสายตาของคน
หนุ่มสาวทีม่ คี วามเดือดร้อนและมีอานาจต่อรองด้วยกว่าเจ้าหน้าที่รฐั
สิง่ ทีพ่ วกเขาส่วนใหญ่เผชิญคือ
ความรุนแรงจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั มากกว่าการตอบโต้ทพ่ี วกเขากระทากลับ การเผชิญหน้ากับมาตรการของ
รัฐและการปะทะกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ส่งผลกระทบกับพวกเขาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นความระคายเคืองจากแก๊ส
น้าตาและน้าผสมสารเคมี การถูกยิงด้วยกระสุนยาง การถูกทาร้ายร่างกาย การถูกไล่จบั กุมโดยหน่วย
เคลื่อนทีเ่ ร็ว การตะโกนด่าทอกันไปมาระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ละผูช้ ุมนุ ม รวมทัง้ การปรับเปลีย่ นรูปแบบใน
การตอบโต้กนั กลับไปกลับมาครัง้ แล้วครัง้ เล่าระหว่างกัน
นอกจากมาตรการควบคุมการชุมนุมแบบเน้นความมันคงและก
่
าลัง การควบคุมจะไม่สามารถ
หยุดการชุมนุ มและรูปแบบการชุมนุ มทีเ่ น้นการปะทะจากผูช้ ุมนุ มได้แล้ว หลายต่อหลายครัง้ ยังเป็ นปั จจัย
กระตุน้ ให้พวกเขากลัมมาชุมนุ มอีกครัง้ ทันทีหรือเมือ่ พวกเขาพร้อม และไม่ว่าฝ่ ายใดจะเป็ นผูเ้ ริม่ ต้นก่อน
ก็ตาม แต่เมือ่ มีการตอบโต้จากทัง้ สองฝ่ าย ความรุนแรงจะมีแนวโน้มทีจ่ ะพัฒนาขึน้ จากทัง้ สองขัว้ ความ
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ขัดแย้ง แม้ว่าในระยะสัน้ มาตรการในการปราบปรามและจับกุมจะสามารถชะลอการกลับมาเข้าร่วมการ
ชุมนุ มได้ในระยะสัน้ แต่ปฏิบตั กิ ารดังกล่าวจะกลับเป็ นชนวนสร้างความโกรธแค้นให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมชุมนุม
และผลักให้เจ้าหน้าทีก่ ลายเป็ นคู่ขดั แย้งของผูช้ ุมนุ ม
เพื่อแก้ไขปั ญหาระยะสัน้ งานชิน้ นี้เสนอว่า การยกเลิกมาตรการปราบปรามและจับกุมผูเ้ ข้าร่วม
การชุมนุ มจะเป็ นเงือ่ นไขสาคัญอันดับแรกในการลดแรงกดดันในฝั ง่ ผูช้ มุนุม โดยต้องมีการประกาศอย่าง
ชัดเจนโดยรัฐถึงความตัง้ ใจในการเปลีย่ นแปลงแนวทางในปฏิบตั ติ ่อผูช้ ุมนุ มและการแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งจากการปราบปรามและจับกุมเป็ นแนวทางการเจรจาและการแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
นี่จะเป็ น
จุดเริม่ ต้นทีส่ าคัญ มิใช่เพียงลดความตึงเครียดและความโกรธของผูช้ ุมนุ ม แต่เป็ นการเปลีย่ นแปลงชุด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผูช้ ุมนุ ม จากคู่ขดั แย้งเป็ นการร่วมมือ

แนวทางที่ 2 รับฟั งข้อเรียกร้องของผูช้ ุมนุ ม
การใช้มาตรการควบคุมการชุมนุ มแบบทีเ่ จ้าหน้าทีห่ น่วยงานความมันคงของไทยใช้
่
อยูน่ นั ้
หลายอย่างเป็ นไปตามรูปแบบและมาตรฐานสากลในหลายประเทศ แม้แต่ประเทศประชาธิปไตยต้นแบบ
และประเทศพัฒนาแล้วก็ใช้ แต่นนไม่
ั ่ ใช่มาตรการชุดเดียวทีร่ ฐั บาลเหล่านัน้ ใช้ในการแก้ไขปั ญหาการ
ชุมนุ มในระยะยาว รัฐบาลในประเทศเหล่านัน้ ใช้มาตรการการควบคุมฝูงชนเป็ นเพียงเครือ่ งมือเพื่อยุติ
การชุมนุ มในระยะสัน้ และมีการดาเนินมาตรการระยะสัน้ อื่นๆ ด้วยเพื่อลดการกลับมาจัดการชุมนุมและ
ลดระดับแนวโน้มความรุนแรงทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการชุมนุ มในระยะต่อไป การเปิ ดพืน้ ทีร่ บั ฟั งความคิดเห็น
ข้อมูล และศึกษาปั ญหาของผูช้ ุมนุ ม เป็ นมาตรการคู่ขนานทีจ่ ะช่วยให้ผชู้ ุมนุ มมีทางเลือกในการ
แสดงออกทางการเมืองนอกเหนือจากการชุมนุม
และยังช่วยให้รฐั ได้มโี อกาสทาการศึกษาและเข้าใจ
ปั ญหา ความเดือดร้อน และสร้างโอกาสในการแก้ไขปั ญหาร่วมกันในอนาคต
หนึง่ ลดแรงกดดัน ในขณะทีก่ ารเปิ ดเวทีรบั ฟั งความอาจจะดูไม่ใช่ทางออกหรือลดแรงกดดัน
สาหรับการชุมนุมของเยาวชนปี 2563 เนื่องจากพวกเขาได้พดู ปั ญหาของเขาในพืน้ ทีส่ าธารณะแล้ว แต่
สาหรับทีด่ นิ แดง หนึ่งในข้อเรียกร้องสาคัญของผูช้ ุมนุมคือ การรับฟั งเสียงและปั ญหาของพวกเขา ดังนัน้
การจัดเวทีทเ่ี ป็ นทางการโดยรัฐบาลเป็ นจุดเริม่ ต้นจะช่วยให้พวกเขาหันไปสู่แนวทางอื่นๆ ทีไ่ ม่เน้นการ
เผชิญหน้า-ปะทะ
สอง ศึกษาและทาความเข้าใจปั ญหาของผูช้ ุมนุ ม การเปิ ดเวทีรบั ฟั งความคิดเห็นของผูช้ ุมนุม ซึง่
เป็ นคนรุน่ ใหม่ทอ่ี ยูใ่ นชนชัน้ ล่างของสังคมนัน้ เป็ นการเปิ ดพืน้ ทีใ่ นการทาความเข้าใจปั ญหาของคนรุน่
ใหม่และปั ญหาทีด่ ารงและส่งกระทบอย่างยาวนานกับกลุ่มคนทีร่ ฐั อาจจะไม่เข้าใจ เนื่องจากการถูกครอบ
โดยกรอบคิดแบบเดิมหรือมองข้ามมาในอดีต
สาม แนวคิดและรูปแบบการเปิดพื้นทีร่ บั ฟั งความคิดเห็นและศึกษาทาความเข้าใจ การรับฟั งผู้
ชุมนุ มทีด่ นิ แดงต้องอยูบ่ นฐานคิดเบือ้ งต้นทีม่ องการลุกขึน้ เข้าร่วมการชุมนุมของผูค้ นสะท้อนว่าพวกเขา
ได้ลองมาแล้วทุกวิธใี นการผลักดันการแก้ไขปั ญหาของพวกเขา แต่ไม่สาเร็จเนื่องจากกลไกของรัฐหรือ
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โครงสร้างอื่นๆ ไม่เอือ้ หรือเป็ นอุปสรรค และนัน่้ ส่งผลให้ทา้ ยทีส่ ุด พวกเขาต้องเข้าร่วมการชุมนุ มบนท้อง
ถนนเป็ นทางออกสุดท้าย
หากรัฐเข้าใจเช่นนัน้ การรับฟั งจะอยูบ่ นพืน้ ฐานทีร่ ฐั ยอมรับว่าทีผ่ ่านมารัฐ
ผิดพลาดไม่เข้าใจหรือมองข้ามปั ญหาของพวกเขาไป และมีความมุง่ มันที
่ จ่ ะทาการศึกษาและร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่วมกับพวกเขา
ในด้านรูปแบบ การจัดเวทีสาหรับม็อบดินแดงสามารถทาการรับฟั งความคิดเป็ นของสมาชิกทุก
คนได้อย่างไม่ยากนัก เนื่องจากจานวนผูเ้ ข้าร่วมชุมนุ มไม่มากเท่ากับเยาวชนในปี 2563 การรับฟั งความ
คิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมทัง้ หมด
จะได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการทาความเข้าใจปั ญหาและเการ
เปลีย่ นแปลงของเยาวชนชนชัน้ ล่าง เพื่อการพัฒนานานโยบายสาหรับพวกเขาต่อไป
และ สี ่ สร้างความเชือ่ มันและโอกาสในการท
่
างานเพือ่ แก้ปัญหาร่วมกัน หากแนวคิดและรูปแบบ
การรับฟั งความคิดเป็ นอยูบ่ นพืน้ ข้างต้น การเปิ ดเวทีเหล่านี้จะช่วงสร้างความเชื่อมันและทั
่
ศนคติทด่ี ตี ่อ
รัฐ เพราะนี่เป็ นจุดเริม่ ต้นทีท่ าให้เข้าเชื่อว่ารัฐไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปั ญหาของพวกเขา รัฐให้ความสาคัญกับ
คนทุกชนชัน้ อย่างเท่าเทียมกัน จากทีพ่ วกเขามองรัฐเป็ นคู่ขดั แย้ง ก็จะสามารถสร้างความร่วมมือเพื่อ
การแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างให้พวกเขาเป็ นแรงงานทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันที่
สาคัญในอนาคต

แนวทางที่ 3 ผลักดันนโยบายปกป้ องและส่งเสริมเยาวชนชนชัน้ ล่างในหลากหลายมิติ
นอกเหนือจากมาตรการระยะสัน้ เฉพาะหน้าเพื่อลดการปะทะและความรุนแรง และการเปลีย่ น
พืน้ ทีก่ ารแสดงออกทางการเมืองจากเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีบ่ นท้องถนนมาเป็ นเวทีรบั ฟั งปั ญหาและ
ความคิดเห็น
มาตรการเพื่อแก้ไขปั ญหาระยะยาวของคนรุน่ ใหม่ทม่ี ชี วี ติ ทีย่ ากลาบากไม่ตอ้ งกลับมา
เรียกร้องทางการเมืองอีกและช่วยพัฒนาพวกเขาให้การเป็ นแรงงานรุ่ นใหม่ทม่ี คี ุณภาพเป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ดาเนินคู่ขนานไปด้วย
แม้ว่าข้อเรียกร้องในเชิงจุดยืนทางการเมืองทีพ่ วกเขาตะโกนให้ผคู้ นได้ยนิ คือ “นายกฯลาออก”
แต่หากเราฟั งและรับรูป้ ั ญหาของเขาลึกลงไปผ่านการรับฟั งและพูดคุย
เราจะรูว้ ่าสิง่ ทีเ่ ขาต้องการที่
แท้จริงคือ ชีวติ ปั จจุบนั ทีด่ ขี น้ึ กว่านี้ ความต้องการของพวกเขาเรียบง่ายไม่ได้ซบั ซ้อนอะไร หรือท้าทาย
สถาบันอะไรทีผ่ มู้ อี านาจยอมไม่ได้ สิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการคือ คุณภาพชีวติ ทิ ด่ี กี ว่านี้ การมีปัจจัยสี่ มีงาน
ประจาทีม่ นคงและค่
ั่
าแรงทีเ่ ป็ นธรรม มีสวัสดิการสาหรับแรงงานอายุน้อย มีทอ่ี ยู่อาศัย มีการศึกษาที่
สอดคล้องกับการทามาหาเลีย้ งชีพตัง้ แต่วยั เด็กตามความจาเป็ นของแต่ละคน การศึกษาทีช่ ่วยยกระดับ
ให้เขาเป็ นแรงงานทีม่ คี ุณภาพ ทีท่ าให้เข้าก้าวพ้นความยากจน และทีส่ าคัญคือมีชวี ติ ทีป่ กติไม่ถูกรังแก
หรือถูกกดขีโ่ ดยโครงสร้างและกลไกรัฐ
หากเราเข้าใจเช่นนี้ การผลักดันการปฏิรปู นโยบายการศึกษา นโยบายแรงงานและพัฒนา
แรงงานนอกระบบอายุน้อย นโยบายสวัสดิการหลากหลายด้านสาหรับเยาวชนชนชัน้ ล่าง และนโยบาย
กลไกรัฐทีเ่ คารพและปกป้ องสิทธิเยาวชนต่างเป็ นเรือ่ งทีร่ ฐั ต้องผลักดันโดยเร่งด่วน นอกจากการผลักดัน
นโยบายเหล่านี้อย่างจริงจังจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ชนชัน้ ล่างเชื่อมันว่ารัฐเห็นความสาคัญของพวกเขาและ
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ไม่มคี วามจาเป็ นทีพ่ วกเขาต้องมาชุมนุ มเรียกร้องแล้ว ยังเป็ นการยกระดับคุณภาพแรงงานทีจ่ ะเป็ นกาลัง
สาคัญเศรษฐกิจไทยในอนาคตทีจ่ ะช่วยรองรับสังคมผูส้ ูงวัยและสังคมทีต่ อ้ งเน้นการปรับตัวกับโลกทีท่ า้
ทายและพลิกผันอย่างรวดเร็ว
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