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 บทสรปุผูบ้ริหาร (Executive Summary)  

 

ข้อค้นพบเบือ้งต้น 

1. พวกเขาคือใคร  
 

กลุ่มที ่1: ลกูหลานชนชัน้ล่างทีสุ่ดของสงัคม (bottom of the pie) ทัง้ในเมอืงและชนบท ทีม่ทีุน
ตดิลบในทุกมติ ิ แต่สามารถกา้วมาถงึจดุทีเ่พิง่ลมืตาอา้ปากได ้ กระนัน้ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา 
นโยบายทีผ่ดิพลาดของรฐับาลและวกิฤตต่ิางๆ ไดด้งึพวกเขากลบัลงไปสู่จดุต ่าสุดอกีครัง้ 
(system failed them)   

- ลกูหลานของประชาชนคนชัน้ล่างทีสุ่ดของความเหลื่อมล ้าในทุกมติิ 
o เยาวชนทีม่าจากพืน้ฐานครอบครวัทีย่ากจน ขาดความมัน่คงทางเศรษฐกจิและ

การด ารงชพี เปราะบางทางอาชพีและทีอ่ยูอ่าศยั 

o เยาวชนทีห่ลุดจากระบบการศกึษา เนื่องจากมองว่าการศกึษาในโรงเรยีนไม่
ตอบสนองต่อความอยูร่อดและการท ามาหากนิ 

o เยาวชนทีม่าจากครอบครวัทีไ่มส่มบรูณ์ เช่น พ่อหรอืแมเ่ลีย้งเดีย่วทีข่าดรายได้
ทีเ่พยีงพอต่อการเลีย้งบุตร จนท าใหพ้วกเขาขาดโอกาสทางเศรษฐกจิ 

o เยาวชนทีผ่่านประสบการณ์การถูกกระท า การกดขี ่ และการล่วงละเมดิจาก
เจา้หน้าทีร่ฐัโดยตรง โดยเฉพาะจากต ารวจ 

o เยาวชนทีอ่ยูใ่นแรงงานนอกระบบทีห่ล่อเลีย้งสงัคมเมอืง ซึง่ไดค้่าแรงถูก ไม่
เป็นธรรม และเขา้ไมถ่งึระบบสวสัดกิารของรฐั 

- ลกูหลานชนชัน้ล่างทีสุ่ดของสงัคม ทีส่ามารถเอาตวัรอดไดด้ว้ยตน้ทุนทีต่ ่ามากในสงัคม
ทีเ่ลวรา้ยนี้ คอืเดก็ทีถู่กท าใหเ้ป็นผูใ้หญ่ทีต่อ้งท างานหนกั ต่อสู ้ และปรบัตวัทุกวถิทีาง
เพื่อท ามาหากนิ จนสามารถสรา้งเนื้อสรา้งตวัและเลีย้งดตูนเองไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่พา
ครอบครวั แต่รฐับาลกลบัดบัฝันของพวกเขาและท าใหพ้วกเขาไปไม่รอด วกิฤตกิารณ์
โรคระบาดและนโยบายการรบัมอืของรฐับาลส่งผลกระทบเชงิลบ จนดงึพวกเขากลบั
ไปสู่ความยากจน  

 

กลุ่มที ่ 2: เยาวชนลกูหลานชนชัน้กลางทีเ่ขา้รว่มการชุมนุมตัง้แต่ปีทีแ่ลว้ ทีเ่หน็ว่าการ
เคลื่อนไหวเชงิสญัลกัษณ์และแนวทางสนัตวิธิแีบบเดมิไมไ่ดผ้ลในการผลกัดนัการเปลีย่นแปลง 
จงึหนัไปสู่แนวทางการเคลื่อนไหวแบบอื่นๆ ไมว่่าจะเป็นการยกระดบัการเคลื่อนไหวไปสู่การ
กดดนัรฐับาลแบบเน้นการเผชญิหน้า ปะทะ และตอบโตเ้จา้หน้าทีร่ฐั แมห้ลายคนจะกงัวลต่อ
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แนวทางนี้ แต่กม็องไมเ่หน็ทางเลอืกอื่นทีจ่ะใหผู้ใ้หญ่รบัฟังพวกเขาและผลกัดนัการเปลีย่นแปลง
ทัง้ในเชงิโครงสรา้งและนโยบายเฉพาะหน้า แต่กลุ่มนี้มจี านวนน้อยกว่ากลุ่มที ่1  

 

2. เหตใุดจึงเข้าร่วมการชุมนุมท่ีดินแดง 

 

ปัจจยัเชงิโครงสรา้ง: 

- ความลม้เหลวในการพยายามแกไ้ขปัญหาความเหลื่อมล ้าดา้นเศรษฐกจิในสงัคมไทย ที่
ทอดทิง้และขาดการปกป้องเยาวชนชนชัน้ล่าง  

- ระบบการศกึษาทีไ่มส่ามารถประคบัประคองและตอบสนองต่อวถิชีวีติของเยาวชนชน
ชัน้ล่าง 

- ปัญหาการล่วงละเมดิและการใชค้วามรนุแรงโดยเจา้หน้าทีร่ฐัโดยเฉพาะต ารวจต่อ
เยาวชนชนชัน้ล่าง 

- ปัญหาครอบครวัแตกแยกในครอบครวัระดบัล่างทีส่่งผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อเยาวชน
โดยตรง 

- ความสามารถทางเศรษฐกจิในการเลีย้งดบูุตรหลานทีต่ ่าลงของพ่อแมเ่ลีย้งเดีย่ว ซึง่
ส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพชวีติและการกา้วขา้มเสน้ความยากจนของเยาวชนระดบั
ล่าง 

 

ปัจจยักระตุน้: 

- การไมป่ระนีประนอมและการใชค้วามรนุแรงของรฐัต่อขอ้เรยีกรอ้งเพื่อการปฏริปูและ
การเปลีย่นแปลงของเยาวชนตลอดช่วงปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะการเริม่ใชม้าตรการที่
เขม้งวด รุนแรง และเกนิกว่าสดัส่วนของพฤตกิรรมของผูชุ้มนุม โดยเฉพาะในการชุมนุม
ช่วงเดอืนกุมภาพนัธแ์ละมนีาคม 2564 ซึง่สรา้งความโกรธและกระตุ้นใหเ้ยาวชนทีไ่ม่
เคยชุมนุมเขา้รว่มการชุมนุมเพิม่มากขึน้ 

- โควดิ-19 และนโยบายการแกไ้ขปัญหาโควดิของรฐัดงึพวกเขากลบัไปสู่ความยากจน: 

ลกูหลานชนชัน้ล่างเป็นกลุ่มคนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 โดยตรง ทนัท ี และ
รนุแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสงัคม หลายคนเคยสามารถลมืตาอา้ปากและช่วยเหลอืตนเอง
ได ้ แต่ตอ้งกลบัไปอยูใ่นสภาวะยากจนและไมส่ามารถเลีย้งดตูวัเองไดอ้กีครัง้ ไมว่่าจะ
เป็นการเขา้ไมถ่งึวคัซนี การลดเงนิเดอืน การถูกปลดออกจากงาน ไปจนถงึการไรท้ีอ่ยู่
อาศยั นอกจากนัน้ การเรยีนออนไลน์ยงัส่งผลกระทบใหเ้ยาวชนชัน้ล่างจ านวนมากเสยี
โอกาสและมโีอกาสทีจ่ะหลุดออกจากระบบการศกึษา 

 

3. เป้าหมายการชุมนุมและข้อเรียกร้อง  
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เป้าหมายที ่ 1: เพื่อส่งเสยีงใหผู้ใ้หญ่ไดย้นิและรบัรูถ้งึปัญหาของพวกเขา โดยเฉพาะปัญหาดา้น
เศรฐกจิ และการใชค้วามรุนแรงของเจา้หน้าทีร่ฐั  
 

เป้าหมายที ่ 2: ขอ้เรยีกรอ้งในการแกไ้ขปัญหาคอื “นายก” ตอ้งลาออก ส าหรบัเยาวชนชนชัน้
ล่างทีเ่พิง่เริม่สนใจและมสี่วนรว่มทางการเมอืงทีก่ารชุมุนมแยกดนิแดงนัน้ นายกคอืตวัแทนของ
รฐั ผูส้ ัง่การ และผูท้ีต่อ้งรบัผดิชอบต่อผลทีต่ามมาของนโยบายทีผ่ดิพลาด การเปลีย่นตวัผูน้ าถอื
เป็นการเริม่ตน้ใหมใ่นการแกปั้ญหา 

 

4. เหตใุดจึงเลือกใช้แนวทางเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้าท่ีรฐั  
 

ปัจจยัที ่ 1: การเคลื่อนไหวเชงิสญัลกัษณ์และแนวสนัตวิธิแีบบเดมิไมไ่ดผ้ล แมจ้ะท าใหผู้ใ้หญ่ได้
ยนิปัญหาของพวกเขา แต่กไ็มม่ากพอทีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

 

ปัจจยัที ่2: ผูชุ้มนุมนิยามการเคลื่อนไหวแบบเน้นการเผชญิหน้า ปะทะ และตอบโตเ้จา้หน้าทีร่ฐั
ว่าคอืการต่อตา้นโดยประชาชน หรอือารยะขดัขนื (civil resistance) ในแบบของพวกเขา 
ส าหรบัพวกเขาแลว้ รปูแบบการเคลื่อนไหวดงักล่าวไมใ่ช่ความรุนแรง เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
มาตรการของเจา้หน้าทีร่ฐั 

 

ปัจจยัที ่ 3: ความรนุแรงเชงิโครงสรา้งรอบตวัเยาวชนเหล่านี้ก ากบัรปูแบบในการจดัการความ
ขดัแยง้ของพวกเขา เยาวชนชนชัน้ล่างเตบิโตท่ามกลางปัญหาความขดัแยง้ และการถูกกระท า
ดว้ยความรุนแรงจากสงัคมรอบขา้งและเจา้หน้าทีร่ฐั พวกเขาถูกผลกัใหเ้ผชญิกบัปัญหาและแรง
กดดนัทีห่นกัหน่วงตลอดเวลา รปูแบบการจดัการความขดัแยง้แบบเผชญิหน้า-ปะทะ-ตอบโต้
เป็นทางเลอืกไมม่ากทีพ่วกเขามใีนการจดัการความขดัแยง้และการเจรจาต่อรองกบัปัญหาใน
ชวีติประจ าวนั   การเผชญิหน้ากบัเจา้หน้าทีร่ฐัเป็นหนึ่งในการส่งสญัญาณถงึความไมพ่อใจต่อ
การกดขีข่องเจา้หน้าทีร่ฐัทีพ่วกเขาเคยเจอและการใชค้วามรุนแรงของเจา้หน้าทีร่ฐัต่อการชุมนุม
ทีพ่วกเขาเชื่อว่าตวัเองมสีทิธอินัชอบธรรมในการแสดงออกทางการเมอืง การถูกด าเนินคดหีรอื
ตดิคุกเป็นเรือ่งใกลต้วัของเยาวชนชนชัน้ล่างจ านวนมาก เป็นตน้ทุนทีพ่วกเขาพรอ้มจ่ายหาก
สามารถท าใหร้ฐับาลสนใจปัญหาและสรา้งการเปลีย่นแปลงได ้

 

ปัจจยัที ่ 4: การชุมนุมทางการเมอืงเป็นทางเลอืกทางเดยีวทีม่แีละก าหนดความเป็นความตาย
ของชวีติพวกเขา เยาวชนทีเ่พิง่เริม่ลมืตาอา้ปากและเตม็ไปดว้ยความหวงัทีจ่ะสรา้งเนื้อสรา้งตวั 
กลบัพบว่าความฝันทัง้หมดพงัทลายลงและถูกดงึกลบัไปสู่ความยากจนหลงัวกิฤตโิควดิ-19 

ความเดอืนรอ้นของพวกเขาหนกัหนาและตอ้งการความช่วยเหลอืจากภาครฐัโดยทนัท ี ดงันัน้
พวกเขาจงึเลอืกวธิกีารทีพ่วกเขาท าไดท้นัท ี โดยหวงัว่าจะสามารถกดดนัใหร้ฐัไดย้นิและ
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ตอบสนองต่อปัญหาของพวกเขาไดม้ากกว่าวธิกีารสนัตวิธิแีบบทีผ่่านมา แมว้่าพวกเขาอาจจะ
ถูกด าเนินคดหีรอืถูกจบั แต่พวกเขากพ็รอ้มยอมแลก เพราะพวกเขาไม่มอีะไรเหลอือกีแลว้  

 

5. วิธีการและโครงสร้างการเคล่ือนไหวและระดมทรพัยากร 

การเคลื่อนไหวแบบเครอืข่ายปมเชอืก (Knot Network Movement)  

- กลุ่มขนาดเลก็ – ปัจเจก และกลุ่มทีม่ขีนาดไมเ่กนิ 10-15 คน เป็นอสิระจากกนั และเป็น
การรวมตวัแบบหลวมๆ ทัง้ในการระดมมวลชนและทรพัยากร ทัง้แบบมชีื่อกลุ่มและไม่มี
ชื่อกลุ่ม  

- กลุ่มขนาดเลก็ทีม่คีวามหลากหลาย – ทัง้ทีม่แีละไมม่ปีระสบการณ์การชุมนุม กลุ่มที่
เน้นการเผชญิหน้าขัน้สงูและเน้นการเผชญิหน้าระดบัต ่า กลุ่มสนบัสนุน  

- แต่ละกลุ่มเชื่อมโยงกนัอย่างหลวมๆ ทัง้กลุ่มทีม่แีละไม่มชีื่อ แต่ทัง้หมดเป็นเพยีงการ
ช่วยประสานการเคลื่อนไหวอยา่งหลวมๆ ไมส่ามารถควบคุมหรอืชีน้ าทศิทางการ
เคลื่อนไหวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืเป็นระบบ 

ชุมนุมออฟไลน์ (off-line) ทีใ่ช ้TikTok-Twitter-Facebook เสรมิเลก็น้อย 

- การเคลื่อนไหวผ่านการรวมกลุ่มและการสื่อสารในโลกออฟไลน์ โดยเน้นการสื่อสารแบบ
ปากต่อปาก และความสมัพนัธท์างสงัคมหลากหลายรปูแบบทีผ่กูพนักนัมาตัง้แต่ก่อน
การชุมนุม (pre-existing network) เป็นกลไกหลกัในการระดมผูเ้ขา้รว่มชุมนุมของกลุ่ม
เคลื่อนไหวขนาดเลก็ทีม่คีวามสมัพนัธก่์อนการเขา้รว่มชุมนุม และการสรา้งเครอืขา่ย
ใหมเ่มือ่มาเขา้รว่มการชุมนุม 

- สื่อออนไลน์มบีทบาทในบางส่วน เช่น เป็นแรงบนัดาลใจเริม่ตน้ทีท่ าใหส้นใจการเมอืง
และการเขา้รว่มการชุมนุม การตดิตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Twitter และ 
Tiktok 

 

6. ทางออกและการแก้ไขปัญหาการชุมนุมท่ีแยกดินแดง  

ทางออก 1: รบัฟังเสยีงของเยาวชนชนชัน้ล่าง 

สิง่ทีเ่ยาวชนทีด่นิแดงตอ้งการมากทีสุ่ดคอื การทีร่ฐัรบัฟังปัญหาของพวกเขา เปิดเวทพีดูคุย
เจรจา และลดการใชค้วามรุนแรงกบัพวกเขา  

ทางออก 2: ผลกัดนันโยบายทีเ่ขา้ใจเยาวชนชนชัน้ล่าง 
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ยกระดบัชวีติความเป็นอยูข่องพวกเขาใหพ้น้จากความยากจน การถูกกดขีโ่ดยโครงสรา้งและ
กลไกรฐั และการใหพ้วกเขาไดม้โีอกาสเขา้ถงึสวสัดกิารของรฐั   
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บทท่ี 1 บทน า 

 

ท่ามกลางการขยายตวัของการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงโดยกลุ่มเยาวชน ทีป่ฏบิตักิารเพื่อเรยีกรอ้ง
การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง สรา้งประชาธปิไตย และไดร้ฐับาลทีพ่วกเขาตอ้งการ ตลอดช่วงเดอืน
สงิหาคม-ตุลาคม 2564 การเคลื่อนไหวนี้มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากการเคลื่อนไหวของเยาวชนในช่วงปี 
2563 และตน้ปี 2564 ในหลากหลายมติ ิ ขณะทีก่ารเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวในช่วงก่อนหน้าเน้น
แนวทางสนัตวิธิ ี การเคลื่อนไหวเชงิสญัลกัษณ์ ตลอดจนการผลกัดนัขอ้เรยีกรอ้งเพื่อใหเ้กดิการแกไ้ข
ปัญหาเชงิโครงสรา้งอย่างเป็นรปูธรรมและแหลมคม ไมว่่าจะเป็นการปฏริปูการศกึษา การแกไ้ข
รฐัธรรมนูญ การเปลีย่นแปลงฝ่ายบรหิารดว้ยการยุบสภาและเลอืกตัง้ใหมใ่นกตกิาใหม ่ การปฏริปูระบบ
ราชการและการใชจ้่ายงบประมาณของรฐั และทีส่ าคญัคอืการปฏริปูสถาบนักษตัรยิ ์ แต่ในช่วงหลาย
เดอืนทีผ่่านมา เรากลบัเหน็การเตบิโตขึน้ของการเคลื่อนไหวทีเ่น้นการเผชญิหน้า-ปะทะ-และตอบโต้
กลบัเจา้หน้าทีด่ว้ยหนงัสติก๊ลกูแกว้ ลกูกระทบ พลุยกัษ์ การเขา้ยดึแยกดนิแดง การเผาทรพัยส์นิของรฐั
อยา่งป้อมต ารวจ ไฟจราจร หรอืรถต ารวจ โดยมุง่เน้นขอ้เรยีกรอ้งใหน้ายกลาออก แมว้่าทางเจา้หน้าที่
ความมัน่คงจะเขา้ควบคุมการชุมนุมดว้ยวธิกีารทีย่กระดบัมากกว่าทีผ่่านมา ไมว่่าจะเป็นใชแ้ก๊สน ้าตา 
การฉีดน ้าความดนัสงูผสมสารเคม ี การใชก้ระสุนยางทีม่คีวามถีแ่ละรนุแรงขึน้ รวมทัง้การบุกเขา้จบักุม
และด าเนินคดผีูชุ้มนุมหลายรอ้ยคนในชุมชนและบนอาคาร แต่กไ็มไ่ดท้ าใหก้ารเคลื่อนไหวทางการเมอืง
ในรปูแบบน้ีหายไป ปรากฏการณ์นี้ท าใหส้งัคมต่างตัง้ค าถาม ว่าเราจะท าความเขา้ใจสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้
อยา่งไร คณะผูว้จิยัจงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ในการศกึษาวจิยัการก่อตวัและพฒันาการของการชุมนุมนี้ 
ผ่านการเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหอ์ย่างรอบดา้นและเป็นระบบ 

 

ค าถามหลกัของการวิจยั 

1. ผูเ้ขา้รว่มชุมนุมคอืใคร มภีูมหิลงัทางเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งไร และมอุีดมการณ์ทางการเมอืงเช่น
ไร 

2. เหตุใดผูชุ้มนุมจงึตดัสนิใจเขา้รว่มการชุมนุมทีบ่รเิวณแยกดนิแดง และมขีอ้เรยีกรอ้งอะไรบา้ง 

3. เหตุใดผูชุ้มนุมจงึเลอืกสนบัสนุนวธิกีารเรยีกรอ้งแบบเผชญิหน้า-ปะทะ-ตอบโตเ้จา้หน้าทีร่ฐั 

4. รปูแบบการเคลื่อนไหวของการชุมนุมโดยเยาวชนทีแ่ยกดนิแดงมลีกัษณะอยา่งไร 

5. อะไรคอืทางออกหรอืทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหาการชุมนุม การเผชญิหน้า และความรุนแรงทีแ่ยก
ดนิแดง 
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วิธีการเกบ็ข้อมลู 

- การเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง: ผูชุ้มนุมในพืน้ที ่ ทีอ่ยู่แนวหน้า และเขา้รว่มการชุมนุมยาวนาน โดย
พยายามเลอืกแบบกระจายความหลากหลายทัง้เพศ วยั พาหนะ อุปกรณ์ทีม่ ี รปูแบบและระดบั
การแสดงออก 

- สมัภาษณ์เชงิลกึ:  

o ผูช้่วยวจิยัด าเนินการสมัภาษณ์ในพืน้ทีก่ารชุมนุม (onsite interview) ผูชุ้มนุมในพืน้ที ่ที่
อยูแ่นวหน้า และเขา้รว่มการชุมนุมยาวนาน  

o การสมัภาษณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ (online interview) โดยผูช้่วยวจิยั
ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูการตดิต่อผูชุ้มนุมในพืน้ที ่ ทีอ่ยูแ่นวหน้า และเขา้รว่มการชุมนุม
ยาวนาน จากนัน้จงึดต่อผูเ้ขา้รว่มชุมนุมหลงัการชุมนุมเพื่อสมัภาษณ์เชงิลกึผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น Line Google Meet Zoom และโทรศพัท ์เพื่อเสรมิขอ้จ ากดัดา้น
ความต่อเนื่องในการพดูคุยในพืน้ทีก่ารชุมนุมทีรุ่นแรงและไมแ่น่นอนสงู การสมัภาษณ์
เช่นน้ีจะท าใหไ้ดพ้ดูคุยในบรรยากาศทีเ่ป็นมติร โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ไมต่อ้งเปิดเผยตวัตน 
ซึง่ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีล่กึและจรงิมากขึน้ เมือ่เทยีบกบัการสมัภาษณ์ในพืน้ทีก่ารชุมนุมทีม่ ี
การใชค้วามรุนแรงและการจบักุม 

- ค าถามสมัภาษณ์: การสมัภาษณ์เน้นค าถามหลกัของงานวจิยั 4 ขอ้ (ภาคผนวก 1: ค าถาม
สมัภาษณ์)  

o ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นภมูหิลงัทางเศรษฐกจิและสงัคม 

▪ อาย ุ 
▪ เพศ และ เพศสภาพ  
▪ พืน้ฐานครอบครวัทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  
▪ ภมูลิ าเนา 

▪ ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยั เช่น บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮาส ์บา้นเช่า หรอืชุมชนแออดั  
▪ การศกึษา เช่น ระดบัการศกึษา ผลการเรยีน  
▪ วธิกีารเดนิทางมารว่มชุมนุม 

▪ ไดร้บัผลกระทบจากโควดิหรอืไม ่อยา่งไร  
o ความคดิเหน็ทางการเมอืงและสาเหตุการเขา้รว่มการชุมนุม  

▪ เหตุใดจงึเขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดง ปัญหาใดทีท่ าใหต้อ้งออกมา และ
ตอ้งการเรยีกรอ้งอะไร  

▪ เริม่สนใจและตื่นตวัทางการเมอืงเมือ่ไหร ่ 
▪ รบัรูข้า่วสารขอ้มลูผ่านช่องทางใด 

▪ มารว่มการชุมนุมกบัใคร ใครชกัชวน และตดิต่อสื่อสารกนัผ่านช่องทางใด 

▪ เคยเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงก่อนหน้านี้ไหม  
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▪ คดิเหน็อยา่งไรกบัขอ้เสนอและยทุธศาสตรข์องแต่ละกลุ่ม 

● ขอ้เรยีกรอ้ง เช่น นายกตอ้งลาออก ปฏริปูสถาบนักษตัรยิ ์ ยบุสภา 
เลอืกตัง้ใหม ่แกไ้ขรฐัธรรมนูญ ปัญหาปากทอ้ง ปัญหาโควดิ เป็นตน้ 

● ยทุธศาสตร ์เช่น สนัตวิธิ ีเผชญิหน้า มแีกนน า ไม่มแีกนน า เป็นต้น 

o รปูแบบการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดง 

▪ มกีารรวมกลุ่มหรอืการสรา้งเครอืขา่ยในการชุมนุมอยา่งไร  
▪ การอยูแ่นวหน้าในช่วงสปัดาหท์ีผ่่านมาไดท้ าอะไรบา้งและดแูลตวัเองอยา่งไร  
▪ มขีอ้กงัวลหรอืความกลวัต่อการข่มขูอ่ย่างการถูกจบักุม การถูกตัง้ขอ้หา การ

ถูกท ารา้ยรา่งกายโดยกระสุนยางและแก๊สน ้าตา หรอืปฏบิตักิารณ์อื่น ๆ ของ
เจา้หน้าทีร่ฐัหรอืไม ่ 

▪ คดิว่าการยกระดบัการชุมนุมแบบเผชญิหน้าจะช่วยใหข้อ้เรยีกรอ้งประสบ
ความส าเรจ็ไดห้รอืไม ่ 

o ความปรารถนา ความฝัน และสิง่ทีอ่ยากบอกต่อผูบ้รหิารประเทศ 

▪ อะไรคอืสิง่ทีคุ่ณอยากได ้อยากเหน็ และอยากเป็นในวนันี้ 
▪ อะไรคอืความฝันของคุณ อยากเหน็อนาคตของตวัเองในอกี 10 ปีขา้งหน้าเป็น

อยา่งไร 

▪ อยากบอกอะไรกบัผูม้อี านาจและผูใ้หญ่ 
- อุปสรรค 

o การสรา้งความเชื่อใจเพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มลูไวใ้จและใหส้มัภาษณ์เป็นเรือ่งยากมาก เนื่องจาก
ผูชุ้มนุมกงัวลต่อความปลอดภยัในการเขา้ถงึตวัตนกบัคนแปลกหน้าในทีชุ่มนุม เรือ่ง
การถูกจบักุม และเรือ่งการบดิเบอืนขอ้มลูของสื่อบางส านกัเพื่อโจมตผีูชุ้มนุม ดงันัน้ 
การเกบ็รายชื่อและการตดิต่อจงึเป็นไปอยา่งยากล าบาก โดยในหลายกรณ ี แมจ้ะใหช้ื่อ
และขอ้มลูตดิต่อ แต่อตัราการตอบรบัการสมัภาษณ์อยูใ่นอตัรารอ้ยละ 50 เท่านัน้ หาก
ไดช้ื่อและเบอรต์ดิต่อ 10 ราย จะมผีูใ้หส้มัภาษณ์เพยีง 5 รายเท่านัน้  

 

โครงสร้างรายงาน  

ในการน าเสนอขอ้มลูและบทวเิคราะหเ์กีย่วกบัการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในตลอดเดอืนสงิหาคมถงึ
ตุลาคม 2564 รายงานวจิยัชิน้น้ีจะเริม่ตน้ดว้ยการวเิคราะหค์ุณลกัษณะเบือ้งตน้ทางเศรษฐกจิ-สงัคม-

การเมอืง ของผูชุ้มนุม เช่น อาย ุสถานะทางเศรษฐกจิ ครอบครวั การศกึษา อาชพี การรบัรูข้า่วสาร 
ประสบการณ์การทางการเมอืง ความสมัพนัธก์บัรฐัและนโยบายของรฐั (บทที ่2) เพื่อน าไปสู่การท า
ความเขา้ใจปัจจยัทีท่ าใหพ้วกเขาตดัสนิใจเขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดง ทัง้ปัจจยัเชิงโครงสรา้งและ
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ปัจจยัผลกัดนัเฉพาะหน้า เช่น ความรุนแรงจากรฐัหรอื ผลกระทบจากโควดิ-19 ตลอดจนเพื่อศกึษา
เป้าประสงคห์ลกัและรองทีผู่ชุ้มนุมตอ้งการ (บทที ่3) 

นอกเหนือจากประเดน็เรือ่งพวกเขาเป็นใครและเหตุใดจงึเขา้รว่มการชุมนุม ในบทที ่4 จะ
น าเสนอบทวเิคราะหถ์งึปัจจยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงรปูแบบในการแสดงออกทางการเมอืงของการ
ชุมนุมจากสนัตวิธิแีละเชงิสญัลกัษณ์มาสู่การเคลื่อนไหวทีเ่น้นการเผชญิหน้า-ปะทะ-ตอบโตเ้จา้หน้าที ่ 
และในบทที ่5 รายงานชิน้น้ีจะน าเสนอการเปลีย่นแปลงของรปูแบบการระดมการเคลื่อนไหว จากเดมิที่
เน้นการสื่อสารและแสดงออกผ่านโลกออนไลน์ สู่การจดัชุมนุมและการระดมผูส้นับสนุนผ่านโลกออฟไลน์ 
ทีเ่น้นการสื่อสารแบบปฏสิมัพนัธโ์ดยตรงมากกว่าบนโซเชยีลมเีดยี ในช่วงสุดทา้ยของรายงานบทที ่6 จะ
น าเสนอภาพการเปรยีบเทยีบระหว่างการชุมนุมในปี 2563 กบัการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงว่ามคีวาม
แตกต่างหรอืเหมอืนกนัในมติใิดบา้ง และทีส่ าคญัอะไรคอืทางออกหรอืทางเลอืกในการก้าวขา้มความ
ขดัแยง้นี้ 
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บทท่ี 2 ผูเ้ข้าร่วมการชุมนุมแยกดินแดงในช่วงเดือนสิงหาคม-ตลุาคม 2564 คือใคร?  

 

ท่ามกลางการขยายตวัอยา่งต่อเนื่องของการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงตลอดช่วงเดอืนสงิหาคมถงึ
ตุลาคม 2564 หลายฝ่ายตัง้ค าถามถงึองคป์ระกอบของผูชุ้มนุมทีม่ลีกัษณะแตกต่างจากการชุมนุมของ
เยาวชนในปีทีผ่่านมา พวกเขาคอืใคร เป็นคนหนุ่มสาวกลุ่มเดยีวกบัการเคลื่อนไหวในปีทีผ่่านมาหรอื
เปล่า ในบทนี้น าเสนอขอ้มลูเพื่ออธบิายถงึคุณลกัษณะของผูชุ้มนุมผ่านการเกบ็ขอ้มลูสถานภาพเชงิ
เศรษฐกจิและสงัคมของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเฉพาะเงือ่นไข ซึง่ขอ้คน้พบเบือ้งตนพบว่าผูชุ้มนุมส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มคนทีแ่ตกต่างจากการชุมนุมในปีทีผ่่านมา แมว้่าในเชงิอายแุลว้ ผูชุ้มนุมส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชน
เช่นเดยีวกบัการชุมนุมในปีทีผ่่านมา แต่พวกเขามใิช่ลกูหลานชนชัน้กลางในเมอืง ไมใ่ช่นกัเรยีนจาก
โรงเรยีนมธัยมชัน้น า หรอืนิสตินกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั แต่พวกเขาคอืลกูหลานของประชาชนชนชัน้
ล่างทีสุ่ดของความเหลื่อมล ้าในสงัคมไทยในทุกมติ ิ แต่อยา่งไรกด็ ี จากผลการเกบ็ขอ้มลูพบว่า แมว้่าจะ
มาจากพืน้เพทีม่ทีุนทางสงัคมและเศรษฐกจิต ่า แต่ในช่วงก่อนวกิฤตกิารณ์โควดิ-19 ผูชุ้มนุมส่วนใหญ่เริม่
ประสบความส าเรจ็ในการลมืตาอา้ปากและเลีย้งดตูวัเองไดแ้ลว้ ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าพวกเขามใิช่อนัธพาล
หรอืเดก็แวน้ทีไ่ม่มอีนาคตเหมอืนกบัทีส่งัคมมอง นอกจากนัน้ยงัมผีูชุ้มนุมกลุ่มน้อยทีเ่ป็นลกูหลายชนชัน้
กลางทีม่ปีระสบการณ์เขา้รว่มการชุมนุมก่อนหน้านี้ แต่ไมพ่อใจต่อผลของการเคลื่อนไหวในปีทีผ่่านมา 
และอยากเหน็การเปลีย่นแปลงรปูแบบการชุมนุมทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ในการกดดนัรฐับาลเพื่อใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลง 

 

กลุ่มท่ี 1: ลกูหลานชนชัน้ล่างท่ีบากบัน่จนเร่ิมสามารถเล้ียงตนเองได้แล้วก่อนโรคระบาดโควิด-

19 

ผูเ้ขา้รว่มชุมนุมมอ็บดนิแดงคอืลกูหลานชนชัน้ล่างทีสุ่ดของสงัคม (bottom of the pie) ของ
ความเหลื่อมล ้าในสงัคมไทย ทีพ่ยายามทุกวถิทีางในการก้าวขา้มทุนตดิลบในทุกมติ ิ ไมว่่าจะเป็น
เยาวชนทีม่าจากพืน้ฐานครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน หลุดจากระบบการศกึษา ครอบครวัทีไ่มส่มบูรณ์ ท า
ใหข้าดโอกาสทางเศรษฐกจิ จนตอ้งถูกผลกัเขา้สู่ตลาดแรงงานตัง้แต่อายยุงัน้อย พวกเขาอยูใ่นแรงงาน
นอกระบบทีห่ล่อเลีย้งสงัคมเมอืง นอกจากนัน้ พวกเขายงัเป็นกลุ่มทีผ่่านประสบการณ์การถูกกระท า กด
ขี ่ และล่วงละเมดิโดยเจา้หน้าทีร่ฐั แต่อยา่งไรกด็ ี แมว้่าเยาวชนเหล่านี้จะตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคมากมาย 
แต่พวกเขากพ็ยายามทุกวถิทีางในการท ามาหาเลีย้งชพี พยายามสรา้งเนื้อสรา้งตวั จนสามารถเลีย้งดู
ตนเองไดใ้นช่วงก่อนโควดิ-19  
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พวกเขาคอืเยาวชนคนรุ่นใหม ่ 

จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งผูชุ้มนุม 30 คนพบว่า ผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมกว่ารอ้ยละ 40 เปอรเ์ซน็ต์
เป็นเยาวชนผูม้อีายตุ ่ากว่า 18 ปี เยาวชนทีอ่ายุน้อยทีสุ่ดจากการเกบ็ขอ้มลูคอื 13 ปี นอกจากเยาวชน
แลว้ ผูเ้ขา้รว่มในวยัระหว่าง 21 - 24 ปีมขีนาดมากเป็นอนัดบัสองคอื รอ้ยละ 34 (ตารางที ่2.1: สดัส่วน
อายกุลุ่มตวัอยา่งของผูเ้ขา้ร่วมการการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564) 

 

ตารางที ่2.1 สดัส่วนอายกุลุ่มตวัอยา่งของผูเ้ขา้รว่มการการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-

ตุลาคม 2564 

 

ช่วงอายขุองผูใ้หส้มัภาษณ์ จ านวนรอ้ยละ 

น้อยกว่า 18 ปี 40 

19 ปี - 20 ปี 13 

21 ปี - 24 ปี 34 

มากกว่า 25 ปีขึน้ไป  13 

รวมทัง้หมด  100 

 

ลกูหลานชนชัน้ล่าง 

ผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 65 เป็นลกูหลานชนชัน้ล่างทีม่พีืน้ฐานครอบครวัที่
ยากจน ขาดความมัน่คงทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ โดยงานชิน้น้ีประเมนิจากปัจจยัหลายดา้น เช่น 
การจา้งงานขอผูป้กครอง ความสามารถในการส่งเสยีบุตรหลาน ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยั ฯลฯ (ตารางที ่2.2: 

สถานะทางเศรษฐกจิของผูป้กครองผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 
2564) ผูใ้หข้อ้มลูกว่ารอ้ยละ 80 เตบิโตในครอบครวัทีพ่่อแมอ่ยูภ่ายใตก้ารจา้งงานแบบชัว่คราว งาน
บรกิารค่าจา้งต ่า ไม่มงีานท าเป็นระยะๆ และไมส่ามารถหารายไดม้าเลีย้งดพูวกเขาไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
(ตารางที ่ 2.3: สถานะการจา้งงานของผูป้กครองผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-

ตุลาคม 2564)  
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ตารางที ่2.2 สถานะทางเศรษฐกจิของผูป้กครองผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-

ตุลาคม 2564 

 

สถานะดา้นเศรษฐกจิของผูป้กครอง จ านวนรอ้ยละ 

ยากจน  65 

พอมพีอใช ้ 31 

พอมเีงนิเกบ็  4 

ร ่ารวย 0 

รวมทัง้หมด  100 

 

ตารางที ่2.3 สถานะการจา้งงานของผูป้กครองผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-

ตุลาคม 2564 

 

สถานะการท างาน จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ท างานประจ า 6 20 

ท างานชัว่คราว 24 80 

รวมทัง้หมด 30 100 

 

นอกจากการจา้งงานแลว้ ความไม่มัน่คงและคุณภาพทีอ่ยูย่งัเป็นตวับ่งชีท้ีส่ าคญัอกีปัจจยัหนึ่งที่
สะทอ้นถงึความยากล าบากของคนกลุ่มน้ี ผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมกว่ารอ้ยละ 67 จดัอยู่ในกลุ่มุคนทีป่ระสบ
ปัญหาความมัน่คงดา้นทีอ่ยู่อาศยั พวกเขาอยูใ่นทีอ่ยูอ่าศยัประเภทเช่า และครอบครวัยงัไมม่ี
ความสามารถในการซือ้หรอืมรีายไดท้ีม่ ัน่คงพอทีจ่ะผ่อนจา่ยเพื่อซือ้บา้นเป็นของตนเอง มเีพยีงรอ้ยละ 
33 เท่านัน้ทีค่รอบครวัมทีีอ่ยูอ่าศยัถาวร แต่กย็งัตอ้งอาศยัอยูร่ว่มกนัเป็นครอบครวัขยาย โดยหน่ึง
ครวัเรอืนอาจมปีระชากรตัง้แต่ 4 – 15 คน (ตารางที ่ 2.4: ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมที่
แยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564) เช่น ปีเตอร ์ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 18 ปี แมข่องปี
เตอรเ์สยีไปตัง้แต่เขายงัเดก็ ส่วนพ่อเป็นผูป่้วยตดิเตยีง เขาอาศยัอยูอ่ย่างแออดักบัญาตพิีน้่องจ านวน 15 

คนในแฟลตสองหอ้งของการเคหะแห่งชาต ิ หอ้งหนึ่งหกคนอกีหอ้งหนึ่งเกา้คน ซึง่ประกอบดว้ยพีช่ายทัง้
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สามคน พีส่ะใภ ้ หลาน รวมทัง้พ่อตาและแม่ยายของพีส่ะใภ้1 หรอืแอนนา ผูชุ้มนุมเพศหญงิ อาย ุ 24 ปี 
สถานภาพแมเ่ลีย้งเดีย่ว ยา้ยเขา้มาอยูใ่นกรงุเทพฯกบัครอบครวัจากภาคอสีาน พ่อ แม ่ น้องสาว เธอ 
และลกูวยัหา้ขวบของเธอ โดยเช่าอพารท์เมนตอ์ยู่รวมกนัหา้คนทีย่่านรามค าแหง สมาชกิทีท่ างานไดใ้น
ครอบครวันัน้รบัจา้งรายวนั รายไดป้ระมาณ 14,000 - 16,000 บาทต่อเดอืนก่อนโควดิ และลดลงเหลอื 
8,000-10,000 บาทในช่วงโควดิ ตวัเธอเองกไ็มส่ามารถท างานไดเ้ท่าเดมิเนื่องจากตอ้งดูแลลกูทีต่อ้ง
เรยีนออนไลน์ ดงันัน้ ดว้ยรายไดท้ีน้่อยและไมแ่น่นอน ท าใหพ้วกเขาตอ้งอยูร่ว่มกนัเพื่อประหยดั
ค่าใชจ้่าย และตอ้งกนัเงนิไวจ้า่ยหน้ีสนินอกระบบ จงึไม่มเีงนิเกบ็พอทีจ่ะซือ้บา้นเป็นของตนเอง2

 

 

ตารางที ่2.4 ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 
2564 

 

ลกัษณะทีพ่กัอาศยั จ านวน (คน) รอ้ยละ 

บา้นเช่า 15  67 

บา้นของตนเอง 8  33 

รวมทัง้หมด 23  100 

แมว้่ารฐับาลไทยในทุกยคุทุกสมยัทีผ่่านมาจะอ้างองิถงึปัญหาความเหลื่อมล ้าในสงัคมไทยและ
พยายามแกไ้ขปัญหาดงักล่าว แต่รฐับาลส่วนใหญ่กไ็มป่ระสบความส าเรจ็ในการผลกัดนันโยบายหรอื
มาตรการทีด่พีอทีจ่ะลดความเหลื่อมล ้าและช่วยยกระดบัชวีติของคนในระดบัล่าง และขาดมาตรการ
ช่วยเหลอื ปกป้อง และสรา้งโอกาสใหก้บัชนชัน้ล่างของไทยและลกูหลานของพวกเขา นบัวนัความ
เหลื่อมล ้าในสงัคมไทยกลบัยิง่ทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยถ่างออกจาก
กนัขึน้ทุกท ี 

 

คนรุน่ใหมท่ีห่ลุดจากระบบการศกึษาตัง้แต่อายุยงัน้อย  

จากการส ารวจพบว่าผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมทัง้หมดเป็นกลุ่มคนทีม่กีารศกึษาในระดบัต ่ากว่าอุดมศกึษา 
หรอืในอกีนยัยะหนึ่งคอื พวกเขาคอืเยาวชนทีห่ลุดออกจากระบบการศกึษาตัง้แต่อายยุงัน้อย จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 30 คน ผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมดไมม่ใีครจบปรญิญาตร ีผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มุใหญ่ทีสุ่ดคอื รอ้ยละ 57  จบ

                                                           
1
 ปีเตอร,์ ผูใ้หส้มัภาษณ์, 21 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 

2
 แอนนา, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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การศกึษาเพยีงระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ผูใ้หข้อ้มลูกว่า 16 เปอรเ์ซน็ตห์ลุดออกจากระบบการศกึษา
ตัง้แต่จบชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 และกว่ารอ้ยละ 27 สามารถจบการศกึษาสงูสุดเพยีงชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
6 หรอืเทยีบเท่า (ตารางที ่ 2.5: ระดบัการศกึษาของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมที่แยกดนิแดงในช่วงเดอืน
สงิหาคม-ตุลาคม 2564) แมว้่าจากการสมัภาษณ์ ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่จะไมไ่ดร้ะบุว่าปัญหาของระบบ
การศกึษาคอืปัจจยัหลกัทีท่ าใหพ้วกเขาออกมาชุมนุมทีแ่ยกดนิเดนิ แต่เมือ่สมัภาษณ์เชงิลกึกพ็บว่า การ
ออกจากระบบการศกึษาตัง้แต่อายยุงัน้อยท าใหพ้วกเขาขาดโอกาสและทางเลอืกในชวีติ ทัง้หมดตอ้ง
เริม่ตน้ใชช้วีติทีท่ างานหนกัตัง้แต่อายยุงัน้อย    
 

ตาราง 2.5 ระดบัการศกึษาของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564 

 

จบระดบัการศกึษา จ านวน รอ้ยละ 

ประถมศกึษาปีที ่6 หรอืเทยีบเท่า (กศน.ป.6) 5 16 

มธัยมศกึษาปีที ่3 หรอืเทยีบเท่า (กศน.ม.3) 17 57 

มธัยมศกึษาปีที ่6 หรอืเทยีบเท่า (กศน.ม.6,ปวช) 8 27 

ระดบัปรญิญาตร ี(ปวส.) 0 0 

ระดบัปรญิญาโท 0 0 

ระดบัปรญิญาเอก 0 0 

รวมทัง้หมด 30 100 

จากการส ารวจพบว่า ปัญหาดา้นการเงนิของครอบครวั ปัญหาคุณภาพการศกึษาทีไ่มส่อดคลอ้ง
กบัวถิกีารท ามาหากนิ และวฒันธรรมความรนุแรงในโรงเรยีนเป็นสาเหตุหลกัทีผ่ลกัดนัใหผู้ใ้หข้อ้มลูที่
เขา้รว่มชุมนุมเหล่านี้ตอ้งออกจากระบบการศกึษาตัง้แต่อายยุงัน้อย 

ปัญหาดา้นเศรษฐกจิของครอบครวั:  

ผูใ้หข้อ้มลูจ านวนมากระบุว่า ปัญหาหลกัทีท่ าใหเ้ขาเลอืกทีจ่ะลาออกจากโรงเรยีนคอื รายไดข้อง
ผูป้กครองทีไ่มเ่พยีงพอต่อการส่งเสยีใหพ้วกเขาสามารถอยูใ่นระบบการศกึษาต่อไปได ้ หลายคนตอ้ง
หลุดออกจากการศกึษาเนื่องจากค่าใชจ้่ายในการเรยีนในโรงเรยีนสงูเกนิกว่าทีค่รอบครวัจะสามารถจา่ย
ได ้ 
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การศกึษาไมส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ:  

ปัญหาประสทิธภิาพการสอนและเนื้อหาของหลกัสตูรทีไ่มส่อดคลอ้งกบัชวีติจรงิของเยาวชนจาก
หลากหลายชนชัน้ หลากหลายเป้าหมายและวถิชีวีติ โดยเฉพาะส าหรบัชนชัน้ล่างทีม่คีวามตอ้งการหา
เลีย้งตนเองตัง้แต่เดก็ เยาวชนผูเ้ขา้รว่มชุมนุมอธบิายว่า พวกเขาตดัสนิใจไมเ่รยีนต่อหรอืลาออกจาก
โรงเรยีนกลางคนัเน่ืองจากเนื้อหาในโรงเรยีนไมส่อดคลอ้งกบัความอยูร่อดของพวกเขา การใชเ้วลาและ
ทุ่มเทเงนิทองเพื่อเรยีนหนงัสอืในโรงเรยีนเป็นเรือ่งเปล่าประโยชน์ ไมส่ามารถน าไปใชท้ ามาหากนิ 
การศกึษาในโรงเรยีนไมไ่ดน้ าเสนอทางเลอืกในการอยู่รอด ดแูลตวัเอง หรอืยกระดบัชวีติความเป็นอยู่
ของเยาวชนทีม่ทีุนทางสงัคมและเศรษฐกจิต ่า   

โรงเรยีนเตม็ไปดว้ยความรุนแรง:   ปัญหาวฒันธรรมความรนุแรงในโรงเรยีน ผูใ้หข้อ้มลูหลายคน
ใหข้อ้มลูว่า การถูกล่วงละเมดิในโรงเรยีนทัง้โดยเพื่อนและคุณคร ู ทีม่ต่ีอพวกเขาทีเ่ป็นคนยากจนทีสุ่ดใน
ชัน้เรยีน เป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัทีท่ าใหต้ดัสนิใจออกจากโรงเรยีน ในขณะทีโ่รงเรยีนควรเป็นพืน้ที่
ปลอดภยัและใหก้ารปกป้องเยาวชนจากความรนุแรงจากสิง่แวดลอ้มภายนอก ไม่ว่าจะเป็นชุมชนแออดั
ในสงัคมเมอืง ครอบครวัทีเ่ตม็ไปดว้ยแรงกดดนัทางเศรษฐกจิ แต่ปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีนทัง้จาก
คร ู วฒันธรรมอ านาจนิยม และการขาดความเขา้ใจในการจดัการกบัความรุนแรงในหมูน่กัเรยีนกลบั
กลายเป็นพืน้ทีใ่หมข่องความรุนแรงทีเ่ยาวชนชัน้ล่างตอ้งเผชญิ หลายต่อหลายคนมองว่า โรงเรยีน
กลายเป็นทีก่ดทบัและท ารา้ยพวกเขามากกว่าเดมิ การหลุดออกจากระบบโรงเรยีนเป็นทางออกหนึ่งเพื่อ
หลกีหนีความรนุแรงทีพ่วกเขาตอ้งเผชญิ  

โรงเรยีนการขาดระบบดแูลและประคบัประคองเยาวชนผูเ้ปราะบาง: จากปัญหาการขาดความ
เขา้ใจและประสทิธภิาพของโรงเรยีนทีม่ต่ีอเดก็ลุ่มเปราะบางเหล่านี้ เมือ่พวกเขาเผชญิปัญหาหรอืหลุด
ออกจากระบบการศกึษาแลว้ โรงเรยีนจงึไม่มกีลไกในการท าความเขา้ใจ ประคบัประคอง หรอืตดิตามให้
เยาวชนชนชัน้ล่างใหส้ามารถอยูห่รอืกลบัมาสู่ระบบการศกึษาเลย  

เคน เพศ ชาย อาย ุ 21 ปีเล่าถงึชวีติของตนทีต่อ้งออกจากโรงเรยีนตัง้แต่มธัยมศกึษาปีที ่ 2 

เนื่องจากสถานภาพครอบครวัทีย่ากจน เขาตอ้งเดนิเทา้สามถงึสีก่โิลเมตรไปโรงเรยีน หรอืโบกรถผูอ้ื่น
ไปโรงเรยีน3

 ในขณะทีแ่อนนา เพศหญงิ อาย ุ24 ปีเลอืกไมเ่รยีนต่อหลงัจากจบชัน้ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

เพราะรูส้กึว่า “เรยีนต่อไปกไ็มไ่ดง้านดีๆ  ท า เงนิเดอืนกต็ ่า ไมว่่าจะจบสงูยงัไงเงนิเดอืนกไ็มม่ากไปกว่า
นี้” นอกจากนัน้ เคนยงัถูกเพื่อนในโรงเรยีนกลัน่แกลง้และรงัแกอยา่งรนุแรง แต่เมือ่แจง้เรือ่งเหล่านี้กบัคร ู
ครกูลบัเลอืกทีจ่ะเมนิเฉยและผลติซ ้าความรุนแรงดงักล่าว โดยมองว่าการปล่อยใหเ้ดก็นกัเรยีนโดน
                                                           
3
 เคน, ผูใ้หส้มัภาษณ์  11 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 



21 

 

กระท าเช่นนี้จะเป็นการฝึกความอดทน เมือ่เคนไมส่ามารถทนได ้ สุดทา้ยจงึตอ้งลาออกมาท างานตัง้แต่
ยงัเป็นเยาวชน4

 

เคน ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 21 ปี ถูกกลัน่แกลง้จากเพื่อนในโรงเรยีนดว้ยเหตุผลทีว่่าเขาเป็น
คนทีต่วัเลก็ ผวิด า และยากจนทีสุ่ดในโรงเรยีน เขาถูกเพื่อนๆ กลัน่แกลง้อยูเ่สมอ แมแ้ต่เงนิจะซือ้อาหาร
กลางวนักม็ไีมเ่พยีงพอ นอกจากจะถูกกลัน่แกลง้จากเพื่อนแลว้ ทศันคตจิากระบบในโรงเรยีนกท็ าใหเ้ขา
กลายเป็นเหยือ่ตลอดมา เคนเล่าว่า บ่อยครัง้ทีส่ ิง่ของหรอืเงนิของเพื่อนในโรงเรยีนหาย เขาจะถูก
กล่าวหาว่าเป็นคนขโมยไปเพยีงเพราะว่าเขาเป็นคนจน แมจ้ะพยายามพดูคุยและปรบัความเขา้ใจกบั
เพื่อนแลว้กไ็มเ่ป็นผล เพื่อนในโรงเรยีนไมค่บหาดว้ยเพราะคดิว่าเขาเป็นคนทีช่อบลกัเลก็ขโมยน้อย 
ในขณะทีค่รกูไ็มไ่ดช้่วยเหลอือะไร ดว้ยคดิว่าการปล่อยไปเช่นน้ีจะท าใหเ้ขาเตบิโตขึน้มาไดเ้องและการ
อดทนต่อการถูกรงัแกกเ็ป็นวธิหีนึ่งในการฝึกความอดทน  

จสัมนิ เยาวชนเพศหญงิ อาย ุ 17 ปี อธบิายถงึสาเหตุทีเ่ธอตดัสนิใจลาออกจากโรงเรยีนหลงัจบ
การศกึษาชัน้มธัยมปีที ่3 วา่ การศกึษาในโรงเรยีนทีเ่ธอเคยศกึษาอยูน่ัน้ไมไ่ดใ้หค้วามรูท้ีด่พีอ สิง่ที่เรยีน
ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้ ครไูมต่ัง้ใจสอน “หนูรูส้กึว่าเรยีนไปกไ็มไ่ดอ้ะไรเลย ครกูบ็อกว่าใหถ้าม พอ
ถามกบ็อกว่าท าไมไมต่ัง้ใจฟัง แต่ทีเ่ราถามกเ็พราะเราไมเ่ขา้ใจเรากเ็ลยถาม แต่พอเราถามกม็าบอกเรา
แบบน้ีหนูเลยรูส้กึว่ามนัไมใ่ช่” และดว้ยสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนทีเ่ป็นโรงเรยีนหญงิลว้น ท าใหเ้ธอ
และเพื่อนๆ จ านวนหน่ึงถูกล่วงละเมดิทัง้ทางเพศและถูกกลัน่แกลง้ในทางอื่นๆ ดว้ย ส่งผลใหน้กัเรยีน
ประมาณรอ้ยละ 10 ในโรงเรยีนของเธอตดัสนิใจไมเ่รยีนต่อในระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ และครจู านวนมาก
กไ็มไ่ดต้ดิตามใหน้กัเรยีนกลบัมาเรยีน ไมไ่ด้ใส่ใจว่านกัเรยีนจะเรยีนต่อหรอืไม่5 
 

ครอบครวัไมส่มบรูณ์กบัการขาดโอกาสทางเศรษฐกจิ 

จากการส ารวจพบว่า โดยรวมกว่ารอ้ยละ 60 ของตวัอยา่งกลุ่มผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดง
เตบิโตท่ามกลางครอบครวัทีไ่มส่มบูรณ์ ไมว่่าจะเป็นพ่อหรอืแมเ่ลีย้งเดีย่ว ซึง่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการเลีย้งดูบุตรหลาน ส่งผลใหเ้ยาวชนกลุ่มน้ีขาดโอกาสทัง้ทางดา้นทางเศรษฐกจิ 
การศกึษา และสงัคม ในหลายกรณถีูกทอดทิง้จากทัง้พ่อและแมใ่หอ้ยูภ่ายใตก้ารดแูลของญาต ิ หรอืตอ้ง
เลีย้งดตูนเองตัง้แต่เดก็ จากการส ารวจมเีพยีง 12 จาก 30 คนทีม่คีรอบครวัทีพ่รอ้มทัง้พ่อและแม ่(ตาราง 
2.6: สถานภาพผูป้กครองของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564)  

 

                                                           
4
 แอนนา, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 

5
 จสัมนิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  10 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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ตาราง 2.6 สถานภาพผูป้กครองของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 
2564  

 

สถานภาพครอบครวั  จ านวน (คน) รอ้ยละ 

พ่อกบัแม ่ 12 40 

พ่อเลีย้งเดีย่ว 1 3 

แมเ่ลีย้งเดีย่ว 8 27 

ญาตทิีไ่มใ่ช่พ่อแมด่แูล 6 20 

อยูโ่ดยล าพงั  3 10 

รวมทัง้หมด 30 100 

 

งานวจิยัก่อนหน้านี้พบว่า ปัญหาการหย่ารา้งส่งผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อครอบครวัและความ
อยูร่อดของเยาวชน ในหลายกรณ ี สถานภาพทางเศรษฐกจิของครอบครวัจะตกต ่าลงประมาณ 0.25-0.5 

ช่วงชัน้ โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครวัทีม่คีวามเปราะบางทางเศรฐกจิอยูแ่ลว้ จากชนชัน้กลางระดบัล่าง
อาจตกลงสู่ชนชัน้ล่าง จากชนชัน้ล่างอาจจะกลายเป็นครอบครวัยากจน จากครอบครวัยากจนอาจตกลง
ต ่ากว่าเสน้ความยากจน6

  

ในกรณผีูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดง การหย่ารา้งของผูป้กครองมไิดม้ผีลต่อเพยีงการขาดทีพ่ึง่พาทาง
จติใจของเยาชน แต่การหยา่รา้งส่งผลต่อความสามารถของครอบครวัในการเลีย้งดบูุตรของพ่อและแม่
เลีย้งเดีย่ว เนื่องจากการเลีย้งดบูุตรหลานจากรายไดข้องพ่อหรอืแมโ่ดยล าพงัท าใหค้วามสามารถในการ
เลีย้งดบูุตรหลานลดน้อยลง และลดโอกาสและความสามารถการยกระดบัคุณภาพชวีติและกา้วขา้มเสน้
ความยากจนของเยาวชนระดบัล่าง นอกจากนัน้ หากพ่อหรอืแมเ่ลีย้งเดี่ยวไม่มคีวามสามารถในการหา
รายได ้ ในหลายกรณีน าไปสู่การทอดทิง้เยาวชนอกีดว้ย จากการสมัภาษณ์เราพบตวัอยา่งมากมายทีก่าร
หยา่รา้งหรอืครอบครวัไมส่มบรูณ์ดว้ยเหตุปัจจยัต่างๆ ทีน่ ามาซึง่ความยากล าบากในการหาเลีย้ง
ครอบครวัของผูป้กครองของเยาวชนเหล่านี้ และส่งผลใหพ้วกเขากลายเป็นเยาวชนทีข่าดโอกาสในหลาย
ดา้น เยาวชนชนชัน้ล่างทีม่าจากครอบครวัทีแ่ตกแยกมแีนวโน้วทีห่ลุดออกจากระบบการศกึษาเนื่องจาก

                                                           
6
 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 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Leopold%2C+Thomas
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Bol%2C+Thijs
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ปัญหาทางเศรษฐกจิ และตอ้งท างานเพื่อเลีย้งดตูวัเองและครอบครวัตัง้แต่อายยุงัน้อย และนัน่คอืปัญหา
พืน้ฐานทีส่ าคญัทีส่รา้งแรงกดดนัใหก้บัคนทีม่อีายุน้อยเหล่านี้  

เดวดิ เยาวชนเพศชาย อายุ 17 ปี และน้องชายอกีสองคน อยูภ่ายใตก้ารดแูลของตาและยายมา
ตัง้แต่วยัเยาวห์ลงัจากทีพ่่อและแมห่ย่ารา้งกนั โดยทัง้พ่อและแมไ่มเ่คยส่งเสยีเขาเลย ภาระการดแูลพวก
เขาทัง้สามคนตกอยูท่ีต่าและยายซึง่มรีายไดน้้อยมาก ยายตกงานและส่วนตารบัจา้งเลีย้งแพะทีจ่งัหวดั
ชยันาท หลงัจากจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เดวดิตดัสนิใจไมเ่รยีนต่อและเริม่หางานท า เพื่อช่วยเหลอืยาย
ทีต่กงาน และใหน้้องชายอกีสองคน ซึง่ยงัเรยีนอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 และประถมศกึษาปีที ่2 ไดเ้รยีน
ต่อไป  งานทีเ่ดวดิท าส่วนใหญ่เป็นงานใชแ้รงงานและยากล าบาก ช่วงแรกเขาเริม่ตน้ดว้ยการเป็น
แรงงานก่อสรา้งและแรงงานยกปลาขึน้จากกระชงั จากนัน้เขากเ็ริม่เขา้มาท างานในกรงุเทพฯ เป็น
พนกังานรบัส่งอาหาร7

 

บรูซ๊ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ19 เตบิโตท่ามกลางภาวะพ่อแมแ่ยกทางกนัตัง้แต่เดก็ บรูซ๊เลอืกที่
จะออกจากการศกึษาตัง้แต่หลงัจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 และเริม่ท ามาหาเลีย้งตวัเองตัง้แต่อาย ุ 13 ปี 
เขาเริม่ตน้ดว้ยการท างานสุ่มเสีย่งหลายงาน เช่น เดก็เดนิโพยบอล รบัจา้งทวงหนี้ แต่เมือ่เริม่โตขึน้ เขา
พยายามถอยห่างจากธุรกจิสเีทา และพยายามหนัไปท างานอื่นๆ ทีสุ่จรติ เช่น ลา้งรถแมคโครและ
เครือ่งจกัรก่อสรา้ง ขบัรถรบัส่งอาหาร เขาพยายามสะสมทุนและเริม่ลงทุนธุรกจิของตนเอง ซึง่คอืตู้
หยอดตุ๊กตา แต่เมือ่เจอวกิฤตโควดิ ธุรกจิทีเ่คยลงทุนไวก้ไ็ดร้บัความเสยีหาย8

 

          

แรงงานนอกระบบอายุน้อยทีห่ล่อเลีย้งสงัคมเมอืง  

จากการส ารวจพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูจ านวนมากตอ้งเผชญิกบัปัญหาแรงกดดนัดา้นเศรษฐกจิ จน
พวกเขาตอ้งเริม่หาเลีย้งชพีและเขา้สู่การจา้งงานตัง้แต่อายยุงัน้อย แต่เนื่องจากเป็นเยาวชน พวกเขา
ตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารจา้งงานนอกระบบ ค่าจา้งต ่า ไม่เป็นธรรม และไมส่ามารถเขาถงึระบบสวสัดิการ
แบบแรงงานทีเ่ป็นผูใ้หญ่ได ้ในหลายกรณ ีพวกเขาตอ้งเริม่ตน้หาเลีย้งตนเองและครอบครวัตัง้แต่อาย ุ13 

ปี9
 นอกจากนัน้ กว่ารอ้ยละ 60 อยูใ่นการจา้งงานนอกระบบ มเีพยีงรอ้ยละ 13 เท่านัน้ทีอ่ยูใ่นการจา้ง

งานในระบบ (ตาราง 2.7: รปูแบบการจา้งการของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืน
สงิหาคม-ตุลาคม 2564)  

แมว้่าการท างานของพวกเขาจะมบีทบาทอย่างส าคญัยิง่ในการหล่อเลีย้งใหก้รุงเทพฯสามารถ
บรโิภคสนิคา้และการบรกิารราคาถูก เพื่อตอบสนองต่อการบรโิภคของคนไทยและดงึดดูนกัท่องเทีย่วใน
ทุกระดบั แต่การจา้งงานแบบนอกระบบหรอืในระบบทีร่ายไดต้ ่ามากท าใหห้ลายคนขาดความมัน่คงใน
                                                           
7
 เดวดิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  18 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 

8
 บรู๊ซ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 

9
 บรู๊ซ, เดวดิ,ปีเตอร,์ ผูใ้หส้มัภาษณ์, สงิหาคม-กนัยายน 2564 
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ชวีติและไมส่ามารถเขา้ถงึสวสัดกิารต่างๆ ของรฐั เช่น เยาวชนหลายคนทีอ่ายตุ ่ากว่า 15 ปีไมส่ามารถ
สมคัร ม.40 ไดเ้นื่องจากไมเ่ขา้เกณฑป์ระกนัสงัคมของผูป้ระกอบอาชพีอสิระ  

 

ตาราง 2.7 รปูแบบการจา้งการของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564 

 

รปูแบบการจา้งงานของผูใ้หส้มัภาษณ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ท างานชัว่คราวนอกระบบ 18 60 

ไมไ่ดท้ างาน (ก าลงัศกึษา) 8 27 

ท างานประจ า 4 13 

ท างานขา้ราชการ  0 0 

รวมทัง้หมด 30  100 

 

พอลล่า ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ17 ปี เริม่ท างานรบัจา้งทัว่ไปตัง้แต่อายุยงัไมถ่งึ 15 ปี พอลล่า
เล่าว่า เธอไมส่ามารถสมคัรโครงการเยยีวยาตามมาตรการหลายอยา่งของรฐัไดเ้นื่องจากอายไุมถ่งึ 18 

ปี10
  หรอื ดเิอโกผู้ใ้หข้อ้มลู เพศชาย อาย ุ 19 ปีทีต่กงานเพราะรา้นอาหารถูกสัง่ปิด11

 อกีจ านวนหนึ่ง 
เช่น บรูซ๊ อาย ุ 19 ปีเบนจามนิ อาย ุ 19 ปี ธโีอ อาย ุ 22 ปี เดวดิ อาย ุ 17 ปี เป็นพนกังานขบั
รถจกัรยานยนตส์่งอาหาร ทีร่ายไดไ้มแ่น่นอน และไดร้บัผลกระทบดา้นรายไดจ้ากวกิฤตโควดิ-19

12
 

ในขณะทีบ่างคนประกอบอาชพีขายของตามตลาดหรอืขายของออนไลน์ เช่น โดมนิิค เพศชาย อาย ุ 16 

ปี  จสัมนิ เพศหญงิ อาย ุ17 ปี เปาโลเพศชาย อาย ุ27 ปี ทีพ่อเจอวกิฤตโควดิ-19 กท็ าใหร้ายไดจ้ากตรง
นี้หายไปเช่นกนั13

 

 

เยาวชนชนชัน้ล่างผูถู้กกดขีโ่ดยระบบราชการและรฐัไทย  

นอกจากโครงสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิของครอบครวัและความรุนแรงในโรงเรยีนแลว้ ผูชุ้มนุม
ทีแ่ยกดนิแดงยงัเป็นกลุ่มคนทีเ่ปราะบางทีสุ่ดทีต่อ้งเผชญิกบัความรุนแรงจากเจา้หน้าทีร่ฐัในหลากหลาย
รปูแบบ แน่นอนว่าปัญหาการคอรร์ปัชนัและการใชค้วามรุนแรงของเจา้หน้าทีร่ฐักบัชนชัน้ล่างเป็นสิง่ที่
รบัรูก้นัโดยทัว่ไปในสงัคมไทย แต่จากการเกบ็ขอ้มลูท าใหเ้ราพบว่า ลกูหลานของชนชัน้ล่างเป็นกลุ่มทีม่ ี
                                                           
10

 พอลล่า, ผูใ้หส้มัภาษณ์,  30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
11

 ดเิอโก,้ ผูใ้หส้มัภาษณ์,  31 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 
12

 บรู๊ซ, เบนจามนิ, ธโีอ, เดวดิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์ สงิหาคม - กนัยายน 2564 กรุงเทพฯ  
13

 โดมนิิค, จสัมนิ , เปาโล, ผูใ้หส้มัภาษณ์ สงิหาคม - กนัยายน 2564 กรุงเทพฯ  
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แนวโน้มจะถูกกระท าดว้ยอ านาจของเจา้หน้าทีร่ฐัไดง้า่ยทีสุ่ดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากพวกเขาเป็นเยาวชนที่
เตบิโตในสิง่แวดลอ้มสงัคมชุมชนแออดั ครอบครวัทีเ่ปราะบางต่อการถูกล่วงละเมดิ และการรายลอ้มดว้ย
ธุรกจิสเีทา จงึส่งผลใหเ้ขาเป็นกลุ่มคนทีม่แีนวโน้มเขา้สู่เง ือ่นไขทีน่ าไปสู่การถูกกระท าโดยเจา้หน้าทีร่ฐั  

จากการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ทัง้โดยตรงกบัตนเองและผูใ้กลช้ดิ
หรอืรบัรูจ้ากผูค้นรอบขา้ง ไมว่่าจะเป็นการถูกรดีไถเรยีกค่าคุ้ มุครอง การถูกกวาดจบัรา้นคา้หาบเรแ่ผง
ลอย การถูกยดัคดยีาเสพตดิ การถูกจบักุมในฐานะผูเ้สพและผูค้า้ยาเสพตดิรายยอ่ย การบงัคบัใช้
กฎหมายทีเ่ขม้งวดไมเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างชนชัน้ล่างกบักลุ่มชนชัน้ทีม่อีภสิทิธิ ์ เช่น การเรยีกตรวจ
รถจกัรยานยนตรแ์ละรถกระบะมากกว่ารถเก๋ง ประสบการณ์ในดา้นลบเหล่านี้ทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีร่ฐั
อยา่งต่อเนื่อง สรา้งทศันคตใินเชงิลบและส่งผลต่อความไมไ่วใ้จ ความกลวั และความโกรธทีม่ต่ีอ
เจา้หน้าทีร่ฐัอยากลกึซึง้ หลายคนใหค้วามเหน็ว่า สิง่ทีพ่วกเขาถูกกระท ามนัเกดิขึน้กบัชนชัน้ล่าง
มากกว่าชนชัน้กลางและชนชัน้สงู ชนชัน้ล่างผูม้อี านาจต่อรองและอภสิทิธิน้์อยกว่าตอ้งตกเป็นเหยือ่และ
ผูต้อ้งหา เช่น การจบัผูเ้สพและผูข้ายรายยอ่ยเพื่อผลงานของเจา้หน้าทีม่ากกว่าการสาวถงึตน้ตอ 

จสัมนิผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ 17 ปี เล่าว่า เธอไมช่อบเจา้หน้าทีร่ฐัโดยเฉพาะต ารวจเลย 
เพราะรูส้กึว่า ต ารวจมกัใชก้ฎหมายเป็นอาวุธ ขม่เหงคนทีไ่ม่มทีางสูห้รอืคนทีไ่มม่ตีน้ทุน แต่ใน
ขณะเดยีวกนั ต ารวจเองกท็ าผดิกฎหมายดว้ยเช่นกนั เธอเล่าว่าตวัเธอเคยโดนต ารวจยดึบุหรีไ่ฟฟ้าและ
เรยีกเงนิค่าปรบั แต่เธอไมม่เีงนิจา่ยจงึเพยีงยดึของกลาง แต่หลงัจากนัน้ไมก่ีว่นั เธอกลบัเหน็ต ารวจคน
ดงักล่าวยนืสบูบุหรีไ่ฟฟ้าของเธอ นอกจากนัน้ เพื่อนรุน่พีข่องเธอยงัถูกต ารวจยดัของกลางเป็นยาเสพ
ตดิ ทัง้หมดส่งผลใหเ้ธอไมพ่อใจและมทีศันคตเิชงิลบต่อต ารวจตัง้แต่ก่อนเขา้รว่มการชุมนุม14

  

นาตาชา ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ 16 ปี เล่าถงึความรูส้กึทีฝั่งอยูใ่นใจของเธอถงึความไม่ชอบ
ต ารวจมานาน เนื่องจากเธอและคนใกลช้ดิมกัถูกต ารวจคุกคาม โดยครอบครวัของเธอทีท่ าอาชพีคา้ขาย
แผงลอยมกัจะถูกต ารวจมารดีไถเงนิเป็นประจ า15

 ในขณะทีบ่รู๊ซ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 19 ปีทีต่อ้ง
ยอมเขา้สู่อาชพีสเีทา ทัง้เดนิโพยบอล เดนิยา และทวงหนี้ เนื่องจากครอบครวัยากจนและตอ้งออกจาก
โรงเรยีนตัง้แต่จบชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ดว้ยอายทุีไ่มถ่งึ 13 ปี ตลอดเสน้ทางในการเอาตวัรอดในวยัเดก็ 
เขามปีระสบการณ์เผชญิหน้ากบัเจา้หน้าทีร่ฐัอยูบ่่อยครัง้16

  และเดวดิ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 17 ปี ที่
โตมากบัตาและยายตัง้แต่อายยุงัเลก็ เพราะพ่อตดิคุกกเ็ชื่อว่าพ่อของตนไมไ่ดท้ าผดิ แต่เป็นแพะ เขารูส้กึ
ว่ากระบวนการยตุธิรรมของประเทศนี้ไม่ยตุธิรรมกบัพวกเขาทีเ่ป็นคนจน และน่ีคอืปัญหาทีฝั่งใจมาโดย
ตลอดว่า สกัวนัหน่ึงเขาจะตอ้งเปลีย่นแปลงกระบวนการยตุธิรรมของไทยใหด้ขีึน้กว่านี้ใหไ้ด้17

 

                                                           
14

 จสัมนิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  10 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
15

 นาตาชา, ผูใ้หส้มัภาษณ์  12 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
16

 บรู๊ซ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 
17

 เดวดิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  18 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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ลกูหลานชนชัน้ล่างทีสุ่ดของสงัคมทีส่ามารถเอาตวัรอดไดแ้ลว้ก่อนโควดิ-19  

แมว้่าผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงส่วนใหญ่จะมภีูมหิลงัของชนชัน้ล่าง เตบิโตดว้ยทุนในชวีติทีต่ ่ามาก
ในทุกมติ ิ และตอ้งอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีอ่นัตรายและยากล าบาก แต่ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ขา้รว่มการ
ชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงกลบัเป็นคนหนุ่มสาวทีพ่ยายามก้าวขา้มอุปสรรค และในหลายกรณกีเ็ริม่สามารถท า
มาหาเลีย้งชพีและเลีย้งดตูนเองได ้ จากการเกบ็ขอ้มลู ผูชุ้มนุมส่วนใหญ่ออกจากระบบการศกึษาตัง้แต่
อายนุ้อย เขา้สู่ระบบแรงงาน และพยายามต่อสูแ้ละปรบัตวัทุกวถิทีางเพื่อยกระดบัฐานะและชวีติความ
เป็นอยู ่ กว่ารอ้ยละ 73 ท างานอย่างหนกัและท าหลายงาน (ตาราง 2.8: ระดบัความสามารถในการหา
รายไดข้องผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564 ก่อนวกิฤตกิารณ์โควดิ-

19) 

 

ตาราง 2.8 ระดบัความสามารถในการหารายไดข้องผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืน
สงิหาคม-ตุลาคม 2564 ก่อนวกิฤตกิารณ์โควดิ-19 

 

ระดบัความสามารถในการหารายได้ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ไมไ่ดท้ างาน (ก าลงัศกึษา)  8 27 

รายจ่ายมากกว่ารายได ้ 19 63 

มรีายไดส้มดุลกบัรายจา่ย สามารถด ารงชวีติปกต ิท างานมเีงนิเกบ็ 3 10 

รวมทัง้หมด 30 100 

 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า พวกเขาเป็นเดก็ทีถู่กท าใหเ้ป็นผูใ้หญ่ทีต่อ้งท างานหนกั ต่อสู ้
และปรบัตวัทุกวถิทีางในการท ามาหากนิตัง้แต่อายยุงัน้อยแลว้ และเริม่สามารถลมืตาอา้ปาก สรา้งเนื้อ
สรา้งตวั ยนืดว้ยล าแขง้ของตนเอง และเลีย้งดตูนเองไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่พาครอบครวั  หลายคนท างาน
หนกัจนเริม่มเีงนิเกบ็ สะสมทุนจนเริม่ท าธุรกจิของตนเองไดต้ัง้แต่อายยุงัน้อย  

ในช่วงก่อนวกิฤตการณ์โควดิ-19 พอลล่า เยาวชนเพศหญงิ อาย ุ17 ปี  เธอออกจากการศกึษา
ตัง้แต่มธัยมศกึษาที ่ 3 ตอ้งท างานตามรา้นอาหาร จนสามารถเลีย้งดตูวัเองและครอบครวัไดใ้นระดบั
หนึ่ง18

 หรอืปีเตอร ์ เยาวชนเพศชาย อาย ุ 18 ปีทีอ่อกจากการศกึษาตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาที ่ 6 และ

                                                           
18

  พอลล่า, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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พยายามท ามาหากนิจนพอเลีย้งชพีได้19
 หรอื เปาโล ผูใ้หส้มัภาษณ์เพศชาย อาย ุ 27 ปี ทีเ่คยท างาน

รบัจา้งมาแลว้หลายอยา่ง เคยท างานโรงงานจนโรงงานปิดตวัไป และไดอ้อกมาลงทุนขายของตามตลาด
จนรูส้กึว่าพออยูไ่ด ้ แต่เมือ่เจอกบัวกิฤตการณ์โควดิ-19 ท าใหร้ฐัสัง่ปิดตลาด เขาจงึขาดรายไดจ้ากตรงนี้
ไป20

 

 

กลุ่มท่ี 2: เยาวชนลูกหลานชนชัน้กลางท่ีเคยเคล่ือนไหวนับตัง้แต่ปีท่ีแล้ว และต้องการยกระดบั
การเคล่ือนไหวให้ได้ผลมากกว่าปีท่ีผ่านมา  

นอกเหนือจากเยาวชนชนชัน้ล่างแลว้ ในการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงยงัมเียาวชนลูกหลานชนชัน้
กลางเขา้รว่มการชุมนุมดว้ย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุน่ใหมท่ีเ่คยเขา้รว่มการชุมนุมประทว้งหลายครัง้
นบัตัง้แต่ปีทีผ่่านมา และยงัตอ้งการเคลื่อนไหวเพื่อผลกัดนัการเปลีย่นแปลงต่อไป แต่อยา่งไรกด็ ี พวก
เขาเป็นเพยีงส่วนน้อยของผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดง จากการส ารวจ มเีพยีงรอ้ยละ 4 ของผูใ้หข้อ้มลูทีม่ ี
สถานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัระดบัด ี และมรีอ้ยละ 20 ทีเ่คยเขา้รว่มการชุมนุมอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่
ปีทีผ่่านมา (ตารางที ่ 2.2: สถานะทางเศรษฐกจิของผูป้กครองผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วง
เดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564; ตารางที ่2.3: สถานะการจา้งงานของผูป้กครองผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยก
ดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564 และ ตารางที ่ 2.11: ประสบการณ์การเขา้รว่มการชุมนุม
ระหว่างปี 2563-2564) 

 

ตารางที ่2.11: ประสบการณ์การเขา้รว่มการชุมนุมระหว่างปี 2563-2564 

การเขา้รว่มชุมนุมของผูใ้หส้มัภาษณ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ชุมนุมอย่างต่อเนื่องช่วงเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 6 20 

ชุมนุมเป็นครัง้คราวช่วงเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 10 33 

ชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564 14 47 

รวมทัง้หมด 30 100 

 

ในการเขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดง หลายต่อหลายคนแสดงความเหน็ถงึความไมพ่อใจต่อ
ผลลพัธข์องการเคลื่อนไหวในปีทีผ่่านมา และสนับสนุนการเปลีย่นแปลงแนวทางและยกระดบัการ
                                                           
19

 ปีเตอร,์ ผูใ้หส้มัภาษณ์, 21 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
20

 เปาโล, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 31 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 
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เคลื่อนไหว จนผูม้อี านาจและสงัคมไดย้นิเสยีงของพวกเขาและยอมใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง แมว้่าหลาย
คนอาจจะไมเ่หน็ดว้ยกบัยุทธศาสตรก์ารเผชญิหน้ากบัเจา้หน้าทีร่ฐั แต่กย็งัมองไมเ่หน็แนวทางอื่นๆ ทีจ่ะ
กดดนัรฐัไดเ้ท่ากบัทีแ่ยกดนิแดง นาตาชา ผูใ้หส้มัภาษณ์เพศหญงิ อาย ุ 16 ปี เล่าถงึความอดึอดักบั
ปฏบิตักิารของเจา้หน้าทีต่่อผูชุ้มนุม เขามองว่า ไมว่่าผูชุ้มนุมจะเรยีบรอ้ย สนัตวิธิเีพยีงใด หรอืชุมนุมใน
สถานทีใ่ด ทา้ยทีสุ่ด เจา้หน้าทีก่ป็ฏบิตักิารณ์แบบทีเ่ขามองว่ารุนแรงไมต่่างกนั “พีด่สู ิต่อใหไ้มใ่ช่ทีน่ี่ ต่อ
ใหเ้ป็นมอ็บอื่นท าอะไรมนั[ต ารวจ]กต็ ี อยูเ่ฉยๆ มนักต็ ี ยนืเป็นระเบยีบแค่ไหนมนักต็อียูด่ ี มานี่เรายงัได้
เหน็ว่ามนักก็ลวัเป็น สะดุง้เป็นเหมอืนกนั”21

 ในขณะทีน่าธาน เพศชาย อาย ุ23 ปีทีก่ าลงัศกึษาดา้นการ
ออกแบบในระดบัปรญิญาตรเีหน็ว่า การเคลื่อนไหวแบบปีทีแ่ลว้เป็นแนวทางทีเ่ขาเคารพ และตวัเขาเอง
กช็ุมนุมมาตัง้แต่ปีทีแ่ลว้ แต่เหน็ว่าแนวทางดงักล่าวไมไ่ดท้ าใหร้ฐัสนใจ มหิน าซ ้ารฐัเองยงัใชค้วามรนุแรง
กบัผูชุ้มนุมเพิม่ขึน้ เขาจงัตดัสนิใจเขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงและปักหลกัอยูท่ีน่ี่แทน22

 

                                                           
21

 นาตาชา, ผูใ้หส้มัภาษณ์  12 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
22

 นาธาน, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 13 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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บทท่ี 3 เหตใุดพวกเขาจึงออกมาชุมนุมท่ีดินแดง 

 

หลงัจากทีเ่ราไดเ้หน็ภาพว่าผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงคอืใครในบทก่อนหน้านี้ ในบทน้ีจะท าการ
วเิคราะหเ์หตุผล ปัจจยั และทีม่าทีท่ าใหค้นรุน่ใหมช่นชัน้ล่างเหล่านี้ตดัสนิใจเขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิ
แดง แมว้่าในบทที ่ 2 จะมกีารระบุถงึความเดอืดรอ้นและความยากล าบากในชวีติที่ผูใ้หข้อ้มลูตอ้งเผชญิ 
แต่จากงานศกึษาวจิยัเกีย่วกบัขบวนการเคลื่อนไหวทัว่โลกก่อนหน้านี้ระบุว่า ปัญหาความเดอืนรอ้นและ
ยากล าบากในชวีตินัน้แมว้่าจะสรา้งความไมพ่อใจใหก้บัชนชัน้ล่าง แต่กไ็มใ่ช่ปัจจยัหลกัทีก่ระตุ้นใหเ้กดิ
การก่อตวัขึน้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ที่ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากปัญหาเชงิโครงสรา้งตดัสนิใจ
ออกมาชุมนุมหรอืมปีฏบิตักิารทางการเมอืง ดงัทีเ่ราจะเหน็ว่า แมว้่าทัว่โลกและสงัคมไทยจะมคีนจนและ
คนดอ้ยโอกาสจ านวนมาก แต่กม็ใิช่ว่าคนจนทุกคนจะลุกขึน้มาชุมนุมประทว้ง23

  

ดงันัน้ ในการพจิารณาปัจจยัทีส่่งผลใหเ้กดิการก่อตวัขึน้ของขบวนการเคลื่อนไหวของคนรุน่ใหม่
ชนชัน้ล่างทีแ่ยกดนิแดงงานชิน้น้ีจงึพยายามพจิารณาไปยงัปัจจยัอื่นๆ ทีไ่ปไกลกว่าเพยีงปัญหาเชงิ
โครงสรา้งทีช่นชัน้ล่างในสงัคมไทยตอ้งเผชญิตลอดมา จากการเกบ็ขอ้มลูงานวจิยัชิน้น้ีพบว่าปัจจยัที่
ส าคญัหลกัสามประเดน็ใหญ่ ทีก่ระตุ้นและผลกัดนัใหค้นหนุ่มสาวเหล่านี้กลา้เขา้รว่มการชุมนุมไดแ้ก่ 
หนึง่ ผลกระทบอย่างหนกัจากนโยบายการจดัการการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ของรฐับาลทีผ่ลกัให้
ผูค้นรุน่ใหมท่ีเ่ปราะบางและเกอืบประสบความส าเรจ็ในการลมืตาอา้ปากตอ้งกลบัไปสู่ความยากจน และ
ความสามารถของพวกเขาในการเชื่อมโยงปัญหาดงักล่าวกบัโครงสรา้งของรฐั สอง ท่าทแีละปฏบิตักิาร
ของรฐัทีม่ต่ีอคนรุน่ใหม ่ ไม่ว่าจะเป็นการยนืกรานไม่ยอมตอบสนองต่อขอ้เสนอการปฏริปูของคนรุน่ใหม่
ทีผ่่านมาเลย การใชม้าตรการควบคุมฝงูชนของเจา้หน้าทีค่วามมัน่คงทีเ่กนิสดัส่วนและรนุแรงกบั
เยาวชนคนรุ่นใหม ่ และ สาม ปัจจยัดา้นการเตบิโตของความคดิทางการเมอืงของคนหนุ่มสาวเหล่านี้ 
โดยเฉพาะความเชื่อมัน่ในสทิธเิสรภีาพและพลงัในการเปลีย่นแปลงเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งเสรมิความ
เชื่อมัน่ต่อพลงัและความเป็นไปไดใ้นการผลกัดนัการเปลีย่นแปลงของพวกเขาเอง  

นอกจากปัจจยัทีผ่ลกัดนัใหพ้วกเขาออกมาอยูบ่นทอ้งถนนแลว้ ในส่วนทีส่องของบทน้ียงั
น าเสนอเป้าหมายหลกัและบทวเิคราะหเ์หตุทีม่าของขอ้เรยีกรอ้งจากดนิแดง ว่าพวกเขาตอ้งการอะไร

                                                           
23

 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) 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Sidney%20Tarrow&eventCode=SE-AU
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และอยากผลกัดนัการเปลีย่นแปลงในระดบัใด โดยเน้นทีเ่ป้าหมายหลกัสองประการ ไดแ้ก่ การส่งเสยีงให้
ผูใ้หญ่ในบา้นเมอืงรบัรูถ้งึปัญหาของพวกเขา และการเรยีกรอ้งใหน้ายกลาออก  
 

วิกฤติการณ์โควิด-19และการวิเคราะหปั์ญหาเชิงโครงสร้าง 

แมว้่าทีผ่่านมา คนหนุ่มสาวเหล่านี้จะเตบิโตท่ามกลางภมูหิลงัของชนชัน้ล่างและตอ้งเผชญิกบั
ปัญหาเชงิโครงสรา้งจ านวนมากมาย (ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปในบทที ่ 2) ไมว่่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ปัญหาความแตกแยกในครอบครวัทีส่่งผลโดยตรงต่อโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของคนรุน่ใหมร่ะดบัล่าง ปัญหาความลม้เหลวของระบบการศกึษาในการสรา้งพืน้ฐานและ
ประคบัประคองเยาวชนชนชัน้ล่างใหม้คีวามสามารถในการท ามาหาเลีย้งชพี และปัญหาการถูกคุกคาม
โดยเจา้หน้าทีร่ฐั แต่นัน่ไม่ไดท้ าใหพ้วกเขาลุกขึน้มาชุมนุมประทว้ง ในทางตรงกนัขา้ม ส่วนใหญกลบั
พยายามต่อสูฝ่้าฟันอุปสรรคต่างๆ ดว้ยตนเอง พยายามท างานหนกั เพื่อเลีย้งดตูวัเอง ครอบครวั และ
สรา้งชวีติทีด่กีว่าในอดตี แต่ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้ใ้หข้อ้มลูเกอืบทัง้หมดตดัสนิใจเขา้รว่มการชุมนุมคอื 
ความไมพ่อใจต่อผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 และนโยบายของรฐัทัง้ในการป้องกนั
การแพรเ่ชือ้และการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ  

ทัง้หมดมไิดเ้พยีงส่งผลกระทบในเชงิลบต่อพวกเขา แต่ท าลายชวีติทีด่กีว่าเดมิทีพ่วกเขาเคย
พยายามสรา้งจนประสบความส าเรจ็ระดบัหนึ่งแลว้ก่อนหน้านี้ และในการอธบิายการกลบัสู่ความยากจน
ในครัง้นี้ พวกเขามไิดโ้ทษโชคชะตาฟ้าลขิติ แต่เชื่อมโยงปัญหาทีพ่วกเขาเผชญิกบัโครงสรา้งทาง
การเมอืงและนโยบาย  ผูใ้หข้อ้มลูทุกคนระบุเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ปัญหาทัง้หมดมาจากความผดิพลาด
และการขาดประสทิธภิาพในการท างานของรฐับาลชุดปัจจบุนั ซึง่นัน่คอืปัจจยัทีท่ าใหพ้วกเขาตดัสนิใจ
เขา้รว่มการชุมนุม โดยเฉพาะหลายคนทีเ่ริม่เขา้รว่มการชุมนุมในช่วงตน้เดอืนสงิหาคม 2564 ภายใต้
การรณรงคเ์ดนิจากอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตยไปบา้นนายกรฐัมนตรภีายใตก้ารน าของกลุ่มทะลุฟ้า พวก
เขาใหข้อ้มลูว่า พวกเขาตดัสนิใจเขา้รว่มเพื่อเดนิทางไปบา้นนายกฯเพื่อเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลรบัฟังปัญหา
ของพวกเขาและอยากกดดนัใหร้ฐัแกไ้ขปัญหาทีพ่วกเขาเผชญิ 

 

วกิฤตโิรคระบาดโควดิ-19และนโยบายการแกไ้ขปัญหาของรฐัดงึพวกเขากลบัไปสู่ความยากจน  

หากไดข้อ้สรุปว่า กลุ่มคนยากจนไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 มากกว่าชนชัน้กลางและชน
ชัน้สงู การเป็นเยาวชนและลกูหลานของคนยากจนกท็ าใหพ้วกเขากลายเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบหนกั
ทีสุ่ด ผูชุ้มนุมทีด่นิแดงทุกรายไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโควดิอยา่งรนุแรงในหลากหลายมติ ิ เรือ่งเล่า
มากมายจากการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงอธบิายถงึผลจากนโยบายของรฐัทีด่บัฝัน
และดงึพวกเขากลบัไปสู่ความยากจน ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากนโยบายการป้องกนัการ
แพรก่ระจายของโรคโควดิ-19 แบบไมไ่ดส้ดัส่วนกบัปัญหา นโยบายการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบทีไ่ม่
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เพยีงพอและไมท่ัว่ถงึ การหลุดออกจากระบบการศกึษาและโอกาสในการเขา้ถงึระบบการศกึษาทีม่ ี
คุณภาพและคุม้ค่ากบัต้นทุนทีพ่วกเขาตอ้งเสยีไปเน่ืองจากการเรยีนออนไลน์ การขาดโอกาสในการ
เขา้ถงึวคัซนีและการตรวจคดักรองโรคทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสในการไดง้านของพวกเขา และ
ในหลายกรณ ี พวกเขาสมัผสัถงึความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึระบบการรกัษาเมือ่เขาและครอบครวัตดิโค
วดิ-19 เมือ่เทยีบกบัคนกลุ่มอื่นๆ ทีม่ฐีานะสงูกว่า (ตาราง 2.9: รปูแบบผลกระทบจากวกิฤตกิารณ์โควดิ-

19 และผลจากนโยบายของรฐัในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วง
เดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564) การออกมาเขา้รว่มการชุมนุมทีด่นิแดงเป็นการแสดงออกใหร้ฐับาล
รบัทราบถงึความเดอืนรอ้น ภาวะขาดการเยยีวยา และตอ้งการใหร้ฐับาลรบัผดิชอบต่อผลกระทบที่
เกดิขึน้จากนโยบายตวัเอง 

 

ตาราง 2.9: รปูแบบผลกระทบจากวกิฤตกิารณ์โควดิ-19 และผลจากนโยบายของรฐัในการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564 

 

ผลกระทบช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 จ านวน / 30 (คน) รอ้ยละ 

ขาดโอกาสการเขา้ถงึวคัซนี 27 90 

ถูกลดรายไดก้ารท างานและเงนิเดอืน 14 47 

ถูกใหอ้อกจากงาน  10 33 

เขา้ไมถ่งึมาตรการเยยีวยาของรฐั 5 17 

สมาชกิในครอบครวัมผีูต้ดิเชือ้โรคโควดิ-19  3 10 

สมาชกิในครอบครวัเสยีชวีติจากการฉีดวคัซนีหรอืโรคโค
วดิ-19 

1 3 

 

ในฐานะทีค่นรุ่นใหมเ่หล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบและลกูจา้งชัว่คราวในภาคบรกิารและ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว พวกเขาไดร้บัผลกระทบทนัทจีากการลดเวลาการเปิดบรกิารหรอืการปิด
กจิการของธุรกจิต่างๆ พวกเขาเป็นกลุ่มแรกทีถู่กใหอ้อกจากงาน เป็นกลุ่มแรกทีถู่กลดเงนิเดอืน 
นอกจากนัน้ ความกลวัทีม่จีากโรคระบาดท าใหห้ลายคนตดัสนิใจงดออกไปท างาน ซึง่ทัง้หมดส่งผลต่อ
รายไดแ้ละความอยูร่อดของพวกเขา ผูใ้หข้อ้มลูกว่ารอ้ยละ 80 เล่าถงึประสบการณ์การถูกเลกิจา้ง การ
ถูกลดเงนิเดอืน จากไมเ่คยท างานกต็อ้งเริม่หางานท า แต่กห็าไมไ่ด ้หรอืตอ้งท างานหนกัเพิม่มากขึน้เพื่อ
หารายไดเ้สรมิ  
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หลายคนทีเ่คยลมืตาอ้าปากและช่วยเหลอืตนเองได ้ เริม่มงีานท าจนสามารถเลีย้งตวัเอง และเริม่
มคีวามหวงัในการยกระดบัชวีติความเป็นอยู่ทีด่กีว่าเดมิ ความฝันและความหวงัของพวกเขาดบัทนัที
ท่ามกลางวกิฤตกิารณ์โรคระบาดและนโยบายของรฐับาล หลายคนถูกดงึกลบัไปสู่สภาวะยากจนและไม่
สามารถเลีย้งดตูวัเองไดอ้กีครัง้ หลายคนกลบัไปสู่จดุเริม่ตน้ทีต่ดิลบและความยากจนทีพ่วกเขาเกอืบจะ
สามารถกา้วขา้มมนัมาไดแ้ลว้ การถูกเลกิจา้งท าใหห้ลายคนตอ้งน าเงนิเกบ็ทีม่อียู่มาใช ้ จากเดมิทีห่าได้
เพยีงพอใชว้นัต่อวนักเ็ริม่ไม่พอใช ้หลายคนเริม่ไม่มเีงนิจา่ยค่าเช่าบา้น  

นาตาชา เดก็สาวอาย ุ 16 ปี ยงัเรยีนอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 เล่าใหฟั้งว่า วกิฤตการณ์โควดิ - 

19 ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องครอบครวั จากทีเ่ธอเรยีนหนงัสอืแค่เพยีงอย่างเดยีว เธอตอ้งพยายามหา
งานนอกเวลาท าเพิม่ดว้ย เช่น งานรา้นอาหาร ปัม๊น ้ามนั แต่กไ็มส่ามารถหาได้24

 หรอื แอนนา หนึ่งใน
ผูใ้หส้มัภาษณ์ เพศหญงิ อาย ุ 24 ปีบอกว่า ทุกวนัน้ีทีบ่า้นมคีนท างานไดอ้ยูแ่ค่สองคน แต่รายไดล้ดลง
มาก ตอ้งหาเลีย้งคนในครอบครวัหา้คน มหีนี้สนิอยูม่าก และแมแ้ต่เงนิจะจ่ายค่าเช่าบา้น กต็ดิมาหลาย
เดอืนแลว้25

 บรูซ๊ หนึ่งในผูใ้หส้มัภาษณ์เพศชาย อาย ุ19 ปีเล่าว่า เขาตอ้งออกจากระบบการศกึษาตัง้แต่
ชัน้ประถมศกึษาที ่ 6 เคยตดิยาแลว้เลกิได ้ เคยท างานสเีทามาหลายรปูแบบ เคยท างานใชแ้รงงานมา
หลายรปูแบบ จนกระทัง่ออกมาเป็นพนกังานขบัรถเดลเิวอรี ่ และพอมเีงนิทุนไปลงทุนกบัเพื่อนอยูบ่า้ง 
แต่พอมมีาตรการต่างๆ ออกมา กท็ าใหเ้ขาขาดรายไดไ้ป นอกจากนี้ ยงัมอีกีหลายคนทีข่ายของออนไลน์
แลว้ขายไมไ่ดแ้ละถูกใหอ้อกจากงาน26

 

แมว้่ารฐับาลจะมนีโยบายการเยยีวยาหลายอยา่ง ต่อกไ็มเ่พยีงพอและไม่ทัว่ถงึ เมือ่เทยีบกบั
รายไดแ้ละโอกาสทีพ่วกเขาสญูเสยีไป และส าหรบัเยาวชนทีเ่ป็นแรงงาน พวกเขาไมไ่ดอ้ะไรเลยจาก
มาตรการเยยีวยา ผูใ้หข้อ้มลูจ านวนมากทีเ่ป็นแรงงานและมอ่ีายตุ ่ากว่า 15 ปีและ 18 ปีไมไ่ดร้บัการ
เยยีวยาจากรฐัใดๆ เลย เนื่องจากไม่มมีาตรการมารองรบัในส่วนนี้ รวมทัง้ไมส่ามารถเขา้ถงึระบบ
สวสัดกิารใดๆ ไมส่ามารถเป็นผูป้ระกนัตนได ้ท าใหข้าดสทิธทิีพ่งึมใีนฐานะแรงงานไป27

 

ในดา้นผลกระทบจากโรคโดยตรงนัน้ มหีลายกรณีทีพ่วกเขาสมัผสัถงึความเหลื่อมล ้าในการ
เขา้ถงึระบบการรกัษาเมือ่เขาและครอบครวัตดิโควดิ-19 ผูใ้หส้มัภาษณ์หลายคนเล่าเรือ่งในลกัษณะ
คลา้ยกนัว่า ตนและครอบครวัมปัีญหาในการเขา้ถงึวคัซนี เช่น จองแลว้ไมไ่ดต้ามทีจ่อง นดัไปแลว้ไมไ่ด้
ฉีด บางคนมญีาตใิกลช้ดิหรอืตนเองตดิเชือ้โควดิ-19 แต่ไมไ่ดไ้ปรกัษาทีโ่รงพยาบาล และมผีูท้ีญ่าติ
ใกลช้ดิเสยีชวีติหลงัจากฉีดวคัซนีดว้ย ปัญหาทีส่่งผลกระทบโดยตรงและเป็นอุปสรรคต่อความอยู่รอด
ของคนรุน่ใหมเ่หล่านี้มากทีสุ่ดคอื ปัญหาการเขา้ถงึวคัซนีและการตรวจคดักรองโรค เนื่องจากการเป็น
เยาวชนหรอืคนอายไุมเ่กนิ 18 ปีท าใหพ้วกเขากลายเป็นกลุ่มสุดทา้ยของสงัคมทีไ่ดร้บัวคัซนี (ตาราง 

                                                           
24

 นาตาชา, ผูใ้หส้มัภาษณ์  12 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
25

  แอนนา, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
26

 บรู๊ซ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 
27

  พอลล่า, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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2.10: จ านวนผูไ้ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ในกลุ่มผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืน
สงิหาคม-ตุลาคม 2564)  

 

ตาราง 2.10 จ านวนผูไ้ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ในกลุ่มผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในช่วงเดอืน
สงิหาคม-ตุลาคม 2564 

การไดร้บัวคัซนีของผูใ้หส้มัภาษณ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ยงัไมไ่ดร้บัวคัซนี  28 94 

วคัซนีเขม็ที ่1  0 0 

วคัซนีครบ 2 เขม็ 1 3 

วคัซนีบสูเตอรเ์ขม็ที ่3 1 3 

รวมทัง้หมด 30 100 

 

ยิง่ไปกว่านัน้ การไมส่ามารถเขา้ถงึวคัซนีและการตรวจโควดิยงัเป็นอุปสรรคส าคญัในการเขา้ถงึ
การจา้งงานของเยาวชน ในหลายกรณ ีนายจา้งก าหนดรบับุคคลทีไ่ดร้บัวคัซนีหรอืมผีลตรวจ PCR แลว้
เท่านัน้จงึจะสามารถเขา้ท างานได ้ หรอืหลายคนทีท่ างานรบัส่งอาหาร ในหา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้
ก าหนดเงือ่นไขเขม้งวดทีก่ดีกนัคนทีย่งัไมไ่ดร้บัวคัซนีและผลการตรวจโรคในการเขา้ไปรบัอาหารใน
รา้นคา้ ดงันัน้ ส าหรบัพวกเขา การไมส่ามารถเขา้ถงึวคัซนีหรอืการตรวจคดักรองไมไ่ดห้มายถงึเพยีง
ความเสีย่งต่อโรคเท่านัน้ แต่หมายถงึโอกาสในการท ามาหากนิและความอยู่รอดของพวกเขา ผูใ้ห้
สมัภาษณ์จ านวนหนึ่งตกงานทนัทเีมือ่ตรวจพบว่าตดิเชือ้โควดิ-19 และไมส่ามารถกลบัเขา้ไปท างานได้
อกีเลย ในขณะทีบ่างคนทีเ่ป็นลกูจา้งรายวนันัน้ เมือ่ตอ้งลดวนัท างานลงจากนโยบายต่างๆ ของรฐั กท็ า
ใหพ้วกเขาขาดรายไดไ้ปในวนัทีไ่มไ่ดม้าท างาน หรอืบางคนทีม่รีายไดจ้ากการขายสนิคา้แบบรบัมาขาย
ไปแบบวนัต่อวนักร็ายไดต้ ่าลงมาก ผูท้ างานภาคบรกิารอื่นๆ เช่น จกัรยานยนตร์บัจา้ง กร็ายไดล้ดลง
เนื่องจากคนไมอ่อกจากบา้นเช่นกนั  “หนูสมคัรอะไรไม่ไดเ้ลยพี ่คนละครึง่ เราชนะ ม.33 สมคัรไมไ่ดเ้ลย
สกัอยา่ง วคัซนีหนูกย็งัไมไ่ดส้กัเขม็”28

 

นอกจากนัน้ การอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดัยงัส่งผลใหพ้วกเขามโีอกาสตดิโควดิไดง้า่ย และหาก
พวกเขาตดิโควดิกห็มายถงึการขาดงาน การถูกลดเงนิเดอืน หรอืถงึขัน้ถูกใหอ้อก หรอืหากของสมาชกิ
ครอบครวัคนใดคนหนึ่งป่วยหรอืเสยีชวีติ กจ็ะส่งผลทนัทต่ีอโอกาสในการอยูร่อดทางเศรษฐกจิ ทีอ่ยู่
อาศยั และการศกึษาของเยาวชน ตวัอยา่งเช่น ครอบครวัของพอลล่า ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ 17 ปี 
                                                           
28

  แอนนา, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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เป็นตวัอยา่งทีช่ดัเจนในกรณนีี้ พ่อเสยีชวีติหลงัจากรบัวคัซนีไดห้กวนั จากทีพ่่อเคยเป็นเสาหลกัของบา้น
ตอ้งเปลีย่นเป็นแมแ่ทนทีท่ างานคนเดยีว รายไดล้ดลงแต่ตอ้งเลีย้งดคูนในครอบครวัถงึเจด็ชวีติ และตอ้ง
ใชห้นี้ทีเ่กดิขึน้ในช่วงทีพ่่อยงัมชีวีติอยูด่ว้ย29

 

นอกจากผลกระทบดา้นเศรษฐกจิแลว้ ผลกระทบดา้นการศกึษายงัมผีลเชงิลบทีร่นุแรงต่อ
เยาวชนชัน้ล่างอยา่งทีห่ลายคนไมส่ามารถจนิตนาการถงึได ้ ในขณะที่การเรยีนออนไลน์ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการเรยีนรูข้องลกูหลานชนชัน้กลางและสงู แต่ส าหรบัลกูหลานชนชัน้ล่าง การเรยีนออนไลน์
ผลกัใหพ้วกเขาตอ้งหลุดจากระบบการศกึษาทนัท ี จากสถติภิาพรวมนับ้ตัง้แต่มกีารระบาดของโควดิ มี
เยาวชนกว่า 43,060 คน หรอื 14.6% ตอ้งหลุดออกจากระบบโรงเรยีนในปี 2564 และมนีกัเรยีนยากจน
หรอืยากจนพเิศษที ่ “มคีวามเสีย่ง” ทีจ่ะหลุดออกจากระบบการศกึษารวมประมาณ 1.9 ลา้นคน ซึง่เป็น
สดัส่วนทีส่งูมากเมือ่เทยีบกบัเดก็ทัง้หมดในช่วงวยัเรยีนการศกึษาภาคบงัคบัทีม่ปีระมาณ 9 ลา้นคน30

 

ซึง่แน่นอนว่า เยาวชนทีเ่ขา้รว่มการชุมนุมเป็นหนึ่งในจ านวนเหล่านัน้ หลายคนเล่าถงึประสบการณ์ที่
พวกเขาตดัสนิใจยตุกิารเรยีนทัง้เหตุผลการเงนิของครอบครวัหลงัประสบปัญหาโควดิ และคุณภาพการ
เรยีนการสอนทีรู่ส้กึว่าไมไ่ดร้บัความรูอ้ะไร ไมคุ่ม้ค่าทีพ่วกเขาจะเรยีนต่อไปเมื่อเทยีบกบัการออกมาหา
งานท า จสัมนิ ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ 17 ปี เมือ่เรยีนจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 กต็ดัสนิใจไมเ่รยีนต่อ
เพราะรูส้กึว่าเรยีนออนไลน์ไมรู่เ้ร ือ่ง และออกมาท างาน31

 หรอืนาตาชา ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ 16 ปี 
แมจ้ะยงัอยูใ่นระบบการศกึษา แต่กส็ะทอ้นให้เราฟังว่า ตัง้แต่มโีควดิ เธอกแ็ทบจะทิง้การเรยีน ทัง้ๆ ที่
ก่อนหน้านี้ เธอท างานส่งการบา้นครเูสมอ แต่ตัง้แต่เกดิโควดิ เธอเรยีนไม่รูเ้ร ือ่งและแทบจะไมท่ า
การบา้นส่งเลย32

 ปีเตอร ์ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 18 ปีทีต่อ้งออกจากการศกึษาในระบบปกตติัง้แต่จบ
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 เนื่องจากทางบา้นไมส่ามารถประคบัประคองค่าใชจ้่ายได ้ จงึตอ้งออกมาท างาน
และพยายามกลบัไปเรยีนต่อในระบบการศกึษานอกโรงเรยีน แต่พอประสบปัญหาโควดิ กต็ดัสนิใจไม่
ศกึษาต่อ33

 

นอกจากนัน้ ผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีศ่กึษาอยูใ่นสถาบนัอาชวีะยงัใหค้วามเหน็ถงึปัญหาทีพ่วกเขา
ตอ้งเผชญิภายใตร้ะบบการเรยีนออนไลน์ทีรุ่นแรงกว่าการศกึษาในระบบสามญัทัว่ไป ในขณะทีน่กัเรยีน
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ชัน้มธัยมปลายและมหาวทิยาลยัไมต่อ้งลงมอืปฏบิตั ิ สามารถเรยีนดว้ยตนเองผ่านการอ่านและการท า
แบบฝึกหดั แต่ส าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีเทคนิคและอาชวีะ โดยเฉพาะสายช่าง พวกเขาแทบจะไม่ได้
ประโยชน์อะไรเลยจากการเรยีนออนไลน์ การเรยีนโดยไมไ่ดล้งมอืปฏบิตัทิ าใหค้่าเทอมของเขาตลอด
ช่วงสองปีของการเรยีนออนไลน์ช่วงโควดิเปล่าประโยชน์ พวกเขารูว้่า การเรยีนจบโดยไม่มทีกัษะจรงิจะ
ส่งผลต่อการหางานท าในอนาคตอยา่งแน่นอน ในขณะทีห่ลายคนกูก้ยศ. (กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษา) และตอ้งใชห้นี้ใหก้บัรฐับาลทนัททีีเ่รยีนจบ แต่พวกเขาอาจกลายเป็นคนตกงานทนัทเีมือ่
เศรษฐกจิดขีึน้เพราะคนรุน่ต่อไปทีม่ทีกัษะมากกว่าจะไดง้านแทนพวกเขา แดเนียล ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย 
อาย ุ 26 ปีเล่าใหฟั้งว่า ช่วงทีพ่ลเอกประยุทธเขา้มาเป็นนายกรฐัมนตร ี เขาเพิง่จบปวช. และในช่วงนัน้
โรงงานหลายแห่งเริม่ปิดตวัไป เขาไมส่ามารถหางานท าได ้ แต่กไ็ดกู้ย้มืเงนิจากกองทุนกูย้มืเพื่อ
การศกึษามาท าโปรเจคแลว้ และกต็อ้งใชค้นื แต่กย็งัหาใชไ้มไ่ดส้กัท ีและกเ็ป็นเรือ่งยากทีเ่ขาจะเรยีนต่อ 
เขาเชื่อว่าเขาตามเยาวชนคนรุ่นใหมไ่มท่นัแล้ว เนื่องเดก็ในทุกวนัน้ีมทีกัษะต่างๆ เหนือกว่าเขาไป
หมดแลว้34

 

 

การวเิคราะหท์ีม่าของปัญหาผ่านโครงสรา้งรฐั  

แน่นอนว่าผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากวกิฤตการณ์โควดิ-19 ส่งผลต่อคนรุ่ นุใหมท่ีต่อ้งหาเชา้กนิค ่า
เหล่านี้อยา่งรุนแรง แต่ปัจจยัทีน่่าสนใจและส าคญัยิง่กว่าทีผ่ลกัใหพ้วกเขาออกมาอยู่บนทอ้งถนนคอื 
ความสามารถในการเชื่อมโยงผลกระทบจากโควดิ-19 กบัปัญหาเชงิโครงสรา้งและนโยบายของรฐับาล 
ตรงกนัขา้มกบัชนชัน้ล่างกลุ่มอื่นๆ ทีอ่าจจะเคยโทษโชคชะตา บุญกรรม หรอืยอมจ านนต่อผูม้อี านาจ 
คนรุน่ใหมเ่หล่านี้มทีกัษะการวเิคราะหเ์ชื่อมโยงปัญหาทีพ่วกเขาเผชญิทัง้ในแต่ละวนัและปัญหาเฉพาะ
หน้า ไมว่่าจะเป็นความรนุแรงของรฐัในทีชุ่มนุม ผลกระทบทีพ่วกเขาไดร้บัจากนโยบายการแก้ปัญหาโค
วดิ-19 ว่าเป็นปัญหาในเชงิโครงสรา้งของรฐัและรฐับาล พวกเขาไมไ่ดม้องปัญหาเหล่านี้ในกรอบอนุรกัษ์
นิยมทีเ่ชื่อว่าเป็นเรือ่งของบุญกรรมและโชคชะตาฟ้าลขิติ แมว้่าเขาจะมไิดเ้ชื่อมโยงปัญหาทัง้หมดกบั
สถาบนักษตัรยิแ์บบทีเ่ยาชนชนชัน้กลางวเิคราะหใ์นช่วงปีทีผ่่านมา แต่พวกเขาอธบิายปัญหาทงัหมด
ผ่านปัญหาเชงิโครงสรา้งของรฐั บทบาทของรฐับาล ปัญหาระบบราชการและเจา้หน้าทีร่ฐัทีใ่ชอ้ านาจโดย
มชิอบ ซึง่รฐัตอ้งรบัผดิชอบต่อการแกไ้ขปัญหา  

สิง่ทีผู่ใ้หข้อ้มลูเกอืบทุกคนระบุคอื ผลกระทบจากนโยบายของรฐับาลในการจดัการกบัปัญหา
การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 นัน้เชื่อมโยงกบัปัจจยัเชงิโครงสรา้งทีพ่วกเขาอดึอดัคบัขอ้งใจมา
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ยาวนาน ส าหรบัพวกเขา โควดิเป็นปัญหาใหมท่ีเ่ป็นเพยีงยอดภเูขาน ้าแขง็ของปัญหาทีพ่วกเขาพบเจอ
มาโดยตลอด 35

 

 

ปัจจยักระตุ้น: การเพิกเฉย ความรนุแรง และความสามารถในการแก้ไขวิกฤติโควิด-19 ของรฐั
ไทย 

ปัจจยัทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งทีผู่เ้ขา้รว่มการชุมนุมระบุอยา่งชดัเจนว่าปัจจยัหลกัทีก่ระตุน้ให้
พวกเขาตดัสนิใจออกมาเขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงคอื การทีร่ฐับาลไมย่อมรบัขอ้เสนอและการไม่
ยอมปฏริปูตามสิง่ทีค่นรุน่ใหมเ่รยีกรอ้งมาตลอดในปีทีผ่่านมา การใชม้าตรการควบคุมฝงูชนของ
เจา้หน้าทีค่วามมัน่คงทีเ่กนิสดัส่วนและรนุแรงกบัเยาวชนคนรุ่นใหม ่ 

 

การไมต่อบสนองต่อขอ้เสนอการปฏริปูของคนรุ่นใหม่ 

การทีร่ฐับาลไม่ยอมรบัฟังปัญหาและขอ้เรยีกรอ้งในการปฏริปูของพวกเขาตลอดมาเป็นปัจจยั
ส าคญัทีท่ าใหเ้ยาวชนและคนรุ่นใหมท่ีเ่คยรว่มกนัชุมนุมตัง้แต่ปีทีแ่ลว้เขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดง 
แมใ้นปีทีผ่่านมา การชุมนุมของคนรุน่ใหม่จะประสบความส าเรจ็ระดบัหนึ่ง โดยเฉพาะในการท าใหส้งัคม
และผูใ้หญ่ไดย้นิปัญหาของพวกเขาและไดร้บัรูถ้งึศกัยภาพของคนรุ่นใหมใ่นการน าเสนอทางเลอืก แต่
ส าหรบัรฐับาลภายใตก้ารน าของนายกรฐัมนตร ีประยทุธ ์จนัทรโ์อชา กลบัไม่มที่าทใีนการใหค้วามส าคญั
กบัปัญหาหรอืพยายามเริม่ตน้การแก้ปัญหา 

ตลอดหนึ่งปีทีผ่่านมา รฐับาลยอมเจรจาและประนีประนอมกบักลุ่มผลประโยชน์หลากหลายกลุ่ม 
ทีลุ่กขึน้ชุมนุมทางการเมอืงเพื่อกดดนัรฐับาล ไมว่่าจะเป็นเกษตรกรรายยอ่ย กลุ่มธุรกจิ กลุ่มวชิาชพี 
กลุ่มผูป้ระกอบการ หรอืแมแ้ต่ชนกลุ่มน้อยต่างๆ แต่ส าหรบัการชุมนุมของคนรุน่ใหมท่ีเ่กดิขึน้อยา่ง
ต่อเนื่องและเขม้ขน้ รฐับาลกลบัเพกิเฉยและไมม่ที่าทปีระนีประนอม ไมเ่ปิดพืน้ทีร่บัฟังความคดิหรอืการ
พดูคุยอยา่งเขา้ใจ รอบดา้น และเท่าเทยีมกนั ไมผ่ลกัดนัการปฏริปูและการเปลีย่นแปลงตามขอ้เสนอของ
กลุ่มเยาวชน ไมว่่าจะเป็นขอ้เรยีกรอ้งทีแ่หลมคมอย่างการปฏริปูสถาบนักษตัรยิ ์ หรอืขอ้เสนอทีพ่ดูถงึ
ปัญหาพืน้ฐานในสงัคมไทยอยา่งการปฏริปูการศกึษา การแกไ้ขปัญหาประสทิธภิาพของระบบราชการ 
หรอืการคอรร์ปัชนัในกองทพัและต ารวจ การไม่ยอมประนีประนอมของรฐัต่อขอ้เรยีกรอ้งและการ
เคลื่อนไหวของเยาวชนในปีทีผ่่านมาส่งผลใหเ้ยาวชนยงัคงเขา้รว่มการชุมนุมต่อไป แมร้ปูแบบการ
ชุมนุมและการเคลื่อนไหวจะเปลีย่นแปลงไปกต็าม การเขา้รว่มการชุมนุมทีด่นิแดงเป็นการยนืยนัสิง่ที่
พวกเขาเรยีกรอ้งและตอ้งการใหร้ฐับาลเหน็ว่า เยาวชนมตีวัตนและยงัคงเรยีกรอ้งการปฏริปูเพื่อนาคต
ของพวกเขาอยา่งไมท่อ้ถอย  
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จสัมนิเป็นเยาวชนคนหนึ่งทีห่ลุดออกจากการศกึษา แต่ตวัเธอเองใหค้วามสนใจกบัประเดน็ของ
เยาวชนและการศกึษามาก เธอเล่าว่าเธอตอ้งการเหน็การปฏริปูการศกึษาเช่นกนั แต่เหตุทีต่วัเธอเลอืก
มาชุมนุมทีด่นิแดง แทนทีจ่ะเป็นการไปรว่มชุมนุมกบักลุ่มนกัเรยีนเลว หรอืกลุ่มอื่นๆ ทีเ่คลื่อนไหวดา้น
ประเดน็การศกึษาโดยเฉพาะ กเ็พราะเธอเชื่อว่า36

 ผูใ้หญ่ในบา้นเมอืงนี้มองพวกเขาเหมอืนเป็นเดก็ตวั
เลก็ๆ เชื่องๆ สัง่ใหท้ าอะไรกไ็ด ้ แมเ้ธอจะเหน็ว่าสิง่ทีก่ลุ่มเหล่านัน้แสดงออกเป็นสิง่ทีด่ ี แต่เธอเชื่อว่า
ผูใ้หญ่ในบา้นเมอืงกย็งัไมส่นใจ ซึง่การมาทีน่ี่จะท าใหร้ฐับาลสนใจได ้ในขณะทีเ่ดวดิทีห่ลุดจากการศกึษา
เช่นกนั กย็งัหวงัทีจ่ะกลบัไปเรยีนหนงัสอืใหไ้ด ้ และมคีวามฝันทีอ่ยากเป็นนกักฎหมายเพื่อทีจ่ะแกไ้ข
ระบบยตุธิรรมของประเทศนี้37

 

 

การใชค้วามรุนแรงของรฐัต่อการชุมนุม 

ในขณะทีต่ลอดปีกว่าๆ ทีผ่่านมา การเคลื่อนไหวของเยาวชนเน้นการแนวทางสนัตวิธิ ี การ
เคลื่อนไหวเชงิสญัลกัษณ์ และการแสดงพลงัในเชงิจ านวนของผูชุ้มนุม แต่ภาพทีส่งัคมรบัรูค้อื การ
เริม่ตน้ใชม้าตรการทีเ่ขม้งวด รนุแรงและเกนิกว่าสดัส่วนของพฤตกิรรมของผูชุ้มนุม ทีเ่ริม่ตน้ตัง้แต่เดอืน
ตุลาคม 2563 เป็นตน้มา จากนัน้มาตรการในการควบคุมฝงูชนและการจดัการการชุมนุมกไ็ต่ระดบัและ
รนุแรงขึน้เรือ่ยๆ  

จากการเกบ็ขอ้มลู มาตรการจดัการและควบคุมการชุมนุมของเจา้หน้าทีค่วามมัน่คงทีถู่กมองว่า
เป็นความรุนแรงทีเ่กนิสดัส่วนพฤตกิรรมของผูชุ้มนุมถูกระบุว่าเป็นปัจจยัหลกัทีท่ าใหเ้ขาตดัสนิใจเขา้รว่ม
การชุมนุมทีแ่ยกดนิแดง ภาพพฤตกิรรมการใชค้วามรุนแรงของเจา้หน้าทีค่วามมัน่คงสองระลอกทีส่ าคญั
ทีก่ระตุน้ส านึกทางการเมอืงท าใหต้ดัสนิใจเขา้รว่มการชุมนุมคอื  

หนึง่ ความรนุแรงทีเ่จา้หน้าควบคุมฝงูชนใชก้บัผูชุ้มนุมในช่วงเดอืนกุมภาพนัธแ์ละมนีาคม 
โดยเฉพาะในช่วงวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์ ทีเ่จา้หน้าทีถ่บีรถจกัรยานยนต ์ รุมท ารา้ยผูชุ้มนุม และใชค้วาม
รนุแรงกบัอาสาพยาบาล เช่น ภาพทีต่ ารวจควบคุมฝงูชนวิง่ไล่กวดผูชุ้มนุม ทุบตผีูชุ้มนุม เอาหน้ากดกบั
พืน้ มกีารใชก้ระสุนยางไล่ยงิผูชุ้มนุมตัง้แต่สนามหลวงไปจนถงึอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย จนมี
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็จ านวนมาก ไปจนถงึการใชค้วามรุนแรงต่อผูชุ้มนุมบรเิวณสะพานวนัชาต ิ หรอืในกรณทีี่
แยกเกยีกกาย ทีท่างเจา้หน้าทีย่งิแก๊สน ้าตาไมต่ ่ากว่าหา้ลกูไปบรเิวณรถพยาบาลทีจ่อดเรยีงกนัอยู่สาม
คนั  

สอง การยกระดบัการใชก้ระสุนยาง แก๊สน ้าตา การฉีดน ้าดว้ยสารเคม ี และทีส่ าคญัคอืการเขา้
รวบจบักุมผูชุ้มนุมดว้ยหน่วยเคลื่อนทีเ่รว็ทีด่นิแดงนับตัง้แต่ช่วงตน้ของการชุมนุม เช่น ภาพทีต่ ารวจ
ควบคุมฝงูชนวิง่เขา้มาเตะผูชุ้มนุมเขา้ทีท่อ้งและลากไปกบัพืน้ ภาพทีม่ผีู้ถูกยงิดว้ยแก๊สน ้าตาเขา้ทีเ่บา้
ตา และภาพทีม่กีารถบีผูชุ้มนุมทีข่บัรถจกัรยานยนตอ์ยู่จนรถลม้ 
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ภาพเหล่านี้สรา้งสรา้งความไมพ่อใจ ความโกรธ และกระตุน้ใหค้นรุ่นใหม่ทีไ่มเ่คยสนใจการเมอืง
หรอืชุมนุมตอ้งมาเขา้รว่ม เนื่องจากพวกเขารูส้กึว่า เพื่อนของพวกเขาและเยาวชนก าลงัถูกท ารา้ย ถูก
เจา้หน้าทีร่ฐักระท าในระดบัทีเ่ขายอมรบัไมไ่ด ้ การรวมตวักนัทีด่นิแดงเป็นการบอกรฐัและเจา้หน้าที่
ความมัน่คงว่าพวกเขาเป็นอกีหนึ่งเสยีงทีไ่มย่อมรบัพฤตกิรรมดงักล่าวของเจา้หน้าทีร่ฐัในการคุกคาม
ประชาชน  

จอรจ์ หนึ่งในผูใ้หส้มัภาษณ์เพศชาย อาย ุ 24 ปี เล่าว่า เขารูว้่ามกีารชุมนุมมาสกัพกัแลว้ แต่
ไมไ่ดอ้อกมา ตอนทีต่ดัสนิใจออกมาคอืวนันัน้ไปท างานแลว้เลกิเรว็ เขาเหน็ภาพจากสื่อว่ามผีูห้ญงิโดน
ท ารา้ยทุบตแีลว้ทนไมไ่ด ้ จงึวนรถออกมาดแูละหลงัจากนัน้กม็าเรือ่ยๆ38

 ส่วนนาตาชา ผูใ้หส้มัภาษณ์
เพศหญงิ อาย ุ 16 ปีเล่าว่า ตอนแรกกอ็ยูบ่า้นเฉยๆ แต่พอเหน็ภาพทีค่นโดนจอ่ยงิแลว้ถบี
รถจกัรยานยนตใ์หล้ม้กร็ูส้กึทนไมไ่ด ้เลยชวนเพื่อนทีอ่ยู่ดว้ยกนัแลว้กส็ตารท์รถออกมาทนัที39

  

 

การขยายตวัของความคิดทางการเมืองเร่ืองสิทธิเสรีภาพและพลงัสามญัชนในการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง 

ปัจจยัทีน่่าสนใจมากอกีปัจจยัหน่ึงคอื การเตบิโตขึน้ของความคดิทางการเมอืงทีข่ยายตวัในหมู่
คนรุน่ใหมเ่หล่านี้ โดยเฉพาะดา้นเสรภีาพ สทิธทิางการเมอืง และพลงัการเปลีย่นแปลงทีพ่วกเขาคน
ธรรมดาสามารถท าได ้ แมว้่าคนรุ่นใหมใ่นพืน้ทีก่ารชุมนุมทีด่นิแดงส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาทีไ่มส่งู แต่
พวกเขากลบัเชื่อมัน่ในสทิธเิสรภีาพในการแสดงออกทางการเมอืงของปัจเจกบุคคล  

 

ความตระหนกัรูแ้ละความเชื่อมัน่ในสทิธเิสรภีาพ 

ความตระหนกัและเชื่อมัน่อยา่งมากในสทิธเิสรภีาพในการแสดงออกทางการเมอืงของคน
ธรรมดาในหมูผู่ชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงเป็นปรากกฏการณ์ทีน่่าสนใจมาก พวกเขาเชื่อจรงิๆ ว่า การออกมา
ชุนนุมเพื่อแสดงออกทางการเมอืงบนทอ้งถนนเป็นสทิธอินัชอบธรรมของทุกคน ประโยคแรกๆ ของการ
สมัภาษณ์หลายต่อหลายครัง้ พวกเขาตอบดว้ยการเริม่ตัง้ค าถามว่าเหตุใดเจา้หน้าทีต่ ารวจจงึไม่ยอมให้
พวกเขาชุมนุมและใชค้วามรุนแรงในการจบักุมพวกเขา ทัง้ที่สิง่ทีพ่วกเขาท าเป็นเรือ่งถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

ค าตอบแรกๆ ทีห่ลายคนตอบเมือ่เราถามว่าท าไมจงึออกมาชุมนุมทางการเมอืงคอื มาเพื่อ
เรยีกรอ้งสทิธ ิเสรภีาพ หรอืประชาธปิไตย ไมค่ าใดกค็ าหนึ่ง ไมว่่าพวกเขาจะเขา้ใจค าเหล่านี้ว่าอยา่งไรก็
ตาม แต่ค าเหล่านี้กอ็ยูใ่นความคดิทีฝั่งในระบบจติส านึกของพวกเขาไปแลว้ ว่ามนัเป็นสิง่ส าคญั ไมต่่าง
จากอดตี ทีผู่ใ้หญ่หลายคนกอ็าจจะอธบิายไมไ่ดว้่าบุญกรรมคอือะไร แต่กร็ูส้กึว่าเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัเขา 
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นิโคลสั ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ21 ปี บอกกบัเราว่า เขาตอ้งการเรยีกรอ้งเสรภีาพ และประชาธปิไตย40
 

หรอือยา่งแพททรคิทีบ่อกว่าออกมาเพื่อเรยีกรอ้งสทิธขิองเขา และอกีหลายๆ คนทีก่ล่าวว่าออกมาเพื่อ
สทิธแิละเสรภีาพ41

   

 

เชื่อมัน่ว่าพวกเขาสามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงได้ 

แมว้่าหลายฝ่ายจะประเมนิว่าการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงอาจจะไมส่ามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงได ้
แต่จากเนื้อหาการใหส้มัภาษณ์จ านวนมากสะทอ้นว่า พวกเขาเชื่อมัน่ในสิง่ทีพ่วกเขาท าและจะสามารถ
สรา้งการเปลีย่นแปลงได ้

บทสมัภาษณ์จ านวนมากสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ผูท้ีเ่ขา้รว่มการชุมนุมทีด่นิแดงเชื่อว่าตนจะสามารถ
สรา้งการเปลีย่นแปลงไดแ้มจ้ะตอ้งใชเ้วลานานกต็าม พวกเขาอาจไมไ่ดค้ดิว่าจะตอ้งชนะในทนัท ีแต่พวก
เขาเชื่อว่าถา้ยงัไม่ชนะกจ็ะออกมาเรือ่ยๆ นาตาชา  ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ16 ปี กล่าวกบัเราว่า “หนู
ไมรู่ห้รอกว่าจะชนะไม่ชนะ แต่กต็อ้งออกมา ใหม้นัสะดุง้สะเทอืนบา้ง คนเคา้ออกมากนัขนาดนี้หนูยงัไม่
เขา้ใจว่าพวกมนัจะกนิอิม่นอนหลบักนัอยูไ่ดย้งัไง42

 ในขณะทีจ่อรจ์ ผูใ้หส้มัภาษณ์อกีรายหนึ่ง กล่าวกบั
เราว่า “ถา้ถามว่าหมดหวงัไหม คนรุน่ผม เมือ่ผมโดนแลว้ ผมไมย่อมโดนฝ่ายเดยีว ถงึเรามแีค่มอืเทา้ ถงึ
เราสูไ้มไ่หว กจ็ะมคีนทีจ่ะออกมาแทนรุ่นผม ผมว่าถา้ไมต่ดิเคอรฟิ์ว ต่างจงัหวดัจะมาเขา้รว่มดว้ย”43

  

นอกจากนัน้ ความสามารถในการเชื่อมโยงปัญหาเชงิโครงสรา้งเหล่านี้ยงัสมัพนัธก์บัความ
ตระหนกัรูใ้นสทิธแิละเสรภีาพของเขา เพราะในหลายครัง้ทีม่กีารสมัภาษณ์ เมือ่ผูใ้หข้อ้มลูตอบว่าออกมา
เพื่อเรยีกรอ้งสทิธ ิ เสรภีาพ และประชาธปิไตย ค าถามทีผู่ส้มัภาษณ์ถามต่อไปกค็อื แลว้สิง่เหล่านี้ส าคญั
อยา่งไร ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวนมากตอบโดยอยูบ่นฐานความเชื่อทีว่่า สทิธ ิ เสรภีาพ และประชาธปิไตย 
จะน ามาซึง่ “ชวีติทีด่ขี ึน้” พวกเขาเชื่อว่า เมือ่มสีทิธ ิ เสรภีาพ และประชาธปิไตย พวกเขาจะไดง้าน
กลบัคนืมา จะมวีคัซนีทีด่ใีช ้ จะมเีศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ เพราะเขาเหน็ว่า การอยูภ่ายใตร้ฐับาลของพลเอก
ประยทุธน์ัน้ท าใหพ้วกเขาไมส่ามารถท ามาหากนิอยา่งปกตไิด ้ พวกเขาไมส่ามารถไดร้บัการ
รกัษาพยาบาลทีเ่พยีงพอและเท่าเทยีมได ้ ส าหรบัพวกเขา ความบอบช ้าเหล่านี้เกดิจากการออกค าสัง่
ของพลเอก ประยทุธ ์ ทีไ่ปจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ ทางเศรษฐกจิและระบบสาธารณสุขของพวกเขา 
ความสามารถในการเชื่อมโยงของเยาวชนทีอ่อกมาชุมนุมจงึต่างจากการเคลื่อนไหวเพื่อปากทอ้งแบบ
ดัง้เดมิทีเ่ป็นการเคลื่อนไหวรายประเดน็ เช่น ขอใหร้ฐับาลช่วยเรือ่งราคาพชืผลการเกษตร หรอืขอให้
รฐับาลขึน้ค่าแรง แต่พวกเขาเชื่อมโยงว่าหากมสีทิธ ิ เสรภีาพ และ ประชาธปิไตยแลว้ สิง่อื่นๆ กจ็ะดขีึน้
ตามมาเอง44
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เป้าหมายการชุมนุมและข้อเรียกร้อง  

ในขณะทีส่งัคมมองว่าพวกเขาคอืวยัรุ่นกวนเมอืง เดก็แวน้ทีเ่หน็การเขา้รว่มการชุมนุมหรอืการ
ก่อความวุ่นวายเป็นเรือ่งสนุก แต่จากการเกบ็ขอ้มลูคนรุ่นใหมท่ีเ่ขา้รว่มการเขา้รว่มการชุมนุมทีด่นิแดง
แลว้ พวกเขาต่างมเีป้าหมายทีห่นกัแน่นและชดัเจนหลกัๆ ทีส่ าคญัสองประการคอื การส่งเสยีงใหผู้ใ้หญ่
ในบา้นเมอืงไดร้บัรูถ้งึปัญหาของพวกเขา และการเรยีกรอ้งใหน้ายกลาออก  
 

เพื่อส่งเสยีงใหผู้ใ้หญ่ไดย้นิและรบัรูถ้งึปัญหา 

จากการเกบ็ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลูระบุว่า เป้าหมายหลกัของการเขา้รว่มการชุมนุมทีด่นิแดงคอื การ
ส่งเสยีงใหผู้ใ้หญ่ไดย้นิและรบัรูถ้งึปัญหาของพวกเขา โดยเฉพาะปัญหาดา้นเศรฐกจิ และการใชค้วาม
รนุแรงของเจา้หน้าทีร่ฐั และความผดิหวงัทีม่ต่ีอท่าทขีองรฐับาลทีไ่มเ่คยเปิดพืน้ทีเ่จรจาและใหโ้อกาสได้
พดูถงึปัญหาของพวกเขา  

ในการเกบ็ขอ้มลู นกัวจิยัมกัจะถูกปฏเิสธการใหส้มัภาษณ์ แต่เมือ่ผูชุ้นนุมจ านวนมากปฏเิสธ
หลายคน ในบรเิวณนัน้กจ็ะพดูใหก้ าลงัใจผูใ้หส้มัภาษณ์ว่าใหพ้ดูคุยและตอบค าถามเขา[นกัวจิยั] คนอื่น
จะไดรู้ถ้งึปัญหาของเรา คนอื่นจะไดฟั้งเราบา้ง เมือ่ไดพ้ดูคุยกนั ผูใ้หข้อ้มลูจ านวนมากกล่าวกบันกัวจิยั
ว่า ทีอ่อกมาเพราะตอ้งการใหผู้ใ้หญ่ในบา้นเมอืงฟังเสยีงเขาบา้ง พอลล่า ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ17 ปี 
กล่าวว่า ทีอ่อกมาเพราะตอ้งการเดนิไปใหถ้งึหน้าบา้นพลเอก ประยทุธ ์ เพื่อทีจ่ะไดต้ะโกนใหสุ้ดเสยีงให้
นายกรฐัมนตรอีอกมาฟังเสยีงประชาชนบา้ง45

  

 

เรยีกรอ้งใหน้ายกฯลาออก  

นอกจากความตอ้งการใหปั้ญหาของพวกเขาเป็นทีร่บัรูใ้นพืน้ทีส่าธารณะและใหผู้ใ้หญ่ใน
บา้นเมอืงไดย้นิเขาแลว้ ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงส่วนใหญ่บอกว่า เป้าหมายสงูสุดที่
ตอ้งการเพื่อแกไ้ขปัญหาของพวกเขาคอื เรยีกรอ้งให ้ “นายกฯ” ลาออก ซึง่เป้าหมายสงูสุดนี้แตกต่างกบั
ของเยาวชนชนชัน้กลางทีเ่คลื่อนไหวก่อนหน้า ทีม่เีป้าหมายผลกัดนัการเปลีย่นแปลงในระดบัทีม่ากกว่า 
ไมว่่าจะเป็นการปฏริปูสถาบนักษตัรยิ ์ การแกไ้ขรฐัธรรมนูญ และการยบุสภาเลอืกตัง้ใหม ่ รอ้ยละ 90 

ของผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ขา้รว่มชุมนุมที่แยกดนิแดงมองว่า การลาออกของนายกฯจะช่วยแกปั้ญหาทีพ่วกเขา
เผชญิอยูไ่ด ้หลายคนมองว่า นายกฯเป็นทีม่าของปัญหาทัง้หมด ในขณะทีบ่างคนคดิว่า อยา่งน้อยกเ็ป็น
การเริม่ตน้ใหม ่เพราะหากนายกฯลาออก กอ็าจน าไปสู่การเลอืกตัง้ใหม ่ 
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งานวจิยัชิน้น้ีเสนอว่า เป้าหมายในการเคลื่อนไหวนี้ของมอ็บดนิแดงจ ากดัอยูท่ี ่ “นายกฯลาออก” 
ไมไ่ดย้กระดบัไปสู่ขอ้เรยีกรอ้งทีท่ะลุเพดานแบบเยาวชนชัน้กลางในการเคลื่อนไหวในปีทีผ่่านมา 
เนื่องจากสองปัจจยัทีส่ าคญัไดแ้ก่  

หนึง่ ขอ้จ ากดัในขอ้มลูและความรูเ้กี่ยวกบัโครงสรา้งรฐัทีก่วา้งขวางและลกึซึง้ เมือ่เทยีบกบัคน
รุน่ใหมช่นชัน้กลางในปีทีแ่ลว้ ดงัทีไ่ดน้ าเสนอก่อนหน้านี้ คนรุน่ใหมท่ีแ่ยกดนิแดงถงึรอ้ยละ 47 ทีเ่พิง่เรมิ
สนใจและตื่นตวัทางการเมอืงไมน่านก่อนหน้าหรอืเพิง่เริม่ตน้ในช่วงเขา้รว่มการชุมนุมในเดอืนสงิหาคม
และตุลาคมทีผ่่านมา (ตารางที ่2.11: ประสบการณ์การเขา้รว่มการชุมนุมระหว่างปี 2563-2564) มกีรอบ
คดิและขอ้มลูในการท าความเขา้ใจถงึทีม่าของปัญหาการเมอืงเรือ่งนโยบายสาธารณะจ ากดัอยูเ่ฉพาะใน
โครงสรา้งฝ่ายบรหิารทีม่บีทบาทโดดเด่นในพืน้ทีส่ ื่อ พวกเขายงัขาดความเขา้ใจต่ออ านาจฝ่ายนิติ
บญัญตั ิ รฐัธรรมนูญ ระบบราชการ และอ านาจเหนือรฐัธรรมนูญอื่นๆ ทีก่ ากบันโยบายและการบงัคบัใช้
นโยบาย ในจ านวน 30 คน มผีูใ้หข้อ้มลูเพยีงหา้คนทีพ่ดูถงึทางออกดว้ยการยบุสภาเลอืกตัง้ใหม ่ และ
สองคนทีใ่หค้วามส าคญักบัการปฏริปูสถาบนักษตัรยิเ์ป็นอนัดบัแรก โดยไม่มใีครระบุถงึการแกไ้ข
รฐัธรรมนูญ ตวัอยา่งเช่น ธโีอ ผูใ้หข้อ้มูลเพศ ชาย อาย ุ22 ปี อธบิายว่า เหตุทีเ่ขาเรยีกรอ้งตอ้งการให้
นายกฯลาออกมากทีสุ่ดเพราะนายกเป็นผูร้บัผดิชอบสิง่ต่างๆ และเป็นผูม้หีน้าทีแ่ก้ปัญหาแต่แกไ้มไ่ด ้ใน
ส่วนเรือ่งรฐัธรรมนูญนัน้ ธโีอบอกว่า ตนเป็นคนหาเชา้กนิค ่า เป็นคนท างานปกตไิมไ่ดค้ดิว่ามนักระทบ
อะไรกบัเรามากนกั46

  

เมือ่ถามเจาะลกึลงไปเรือ่งขอ้เสนอเรือ่งการปฏริปูสถาบนักษตัรยิ ์ ทีถู่กน าเสนอโดยการ
เคลื่อนไหวระลอกก่อนหน้านี้ หลายคนมองว่า แมพ้วกเขาจะรบัรูถ้งึขอ้มลูปัญหา แต่ประเดน็เรือ่งกษตัรยิ์
ดเูป็นเรือ่งทีห่่างไกลจากปัญหาในชวีติของพวกเขา หลายคนมองว่า สถาบนักษัตรยิม์ใิช่ทีม่าทีส่ าคญั
ทีสุ่ดของของปัญหา แมว้่าอาจจะมกีารใชจ้่ายงบประมาณของรฐั แต่พวกเขายงัไมเ่หน็ภาพความ
เชื่อมโยงระหว่างสถาบนักษตัรยิก์บัปัญหาดา้นนโยบายสาธารณะทีก่ระทบกบัพวกเขาโดยตรง 
ตวัอยา่งเช่น ปีเตอร ์ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 18 ปี กล่าวว่า เขาตอ้งการให้นายกลาออกเพราะเขารูส้กึ
ว่า นายกรฐัมนตรเีป็นตน้ตอของปัญหาต่างๆ ในประเทศนี้ แต่เมือ่ถามถงึรฐัธรรมนูญ เขาเองกย็งัไม่
แน่ใจนกั และในส่วนสถาบนักษตัรยิน์ัน้ เขาตอบว่า ตนกพ็อไดย้นิเรือ่งต่างๆ มาบา้ง แต่กร็ูส้กึยงัไมแ่น่ใจ 
รูส้กึว่าตอ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิก่อน47

  ในขณะทีบ่รูซ๊ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ19 ปีกล่าวกบัเราว่า มอ็บปีที่
แลว้เป็นมอ็บคนรูห้นงัสอื ในขณะทีม่อ็บปีนี้ เป็นมอ็บของคนไมรู่ห้นงัสอื แต่เรากอ็อกมาดว้ยอุดมการณ์
เดยีวกนั48

   

สอง ปัญหาของผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงมคีวามเรง่ด่วน จงึตอ้งการการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ผลเป็น
รปูธรรมทนัท ี หากเราพจิารณาถงึปัญหาของการชุมนุมทีด่นิแดงว่าคอืผลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้
จากนโยบายการแกไ้ขปัญหาโควดิของรฐั ทีส่่งผลกระทบต่อความอยูร่อดและปัญหาเฉพาะหน้าในชวีติ
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ของเขา สิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการคอื การเปลีย่นแปลงทีต่อ้งเหน็ผลตอนน้ีและทนัท ี มใิช่เพียงการ
เปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งทีซ่บัซอ้นและใชร้ะยะเวลา  

ในขณะทีข่อ้เรยีกรอ้งของคนรุ่นใหมช่นชัน้กลางในปีทีผ่่านมาเรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงและการ
ปฏริปูรฐัในระดบัโครงสรา้ง ไมว่่าจะเป็นการแกไ้ขรฐัธรรมนูญ การปฏริปูกองทพั การยบุสภาเลอืกตัง้
ใหม ่ การจ ากดัอ านาจทุนผูกขาด และการปฏริปูสถาบนักษตัรยิ ์ แต่ส าหรบัผูชุ้มนุมทีแ่ยกดินแดงแลว้ 
พวกเขาใหค้วามส าคญักบัการพจิารณารฐัในฐานะผูก้ าหนดและบงัคบัใชน้โยบายทีเ่กีย่วขอ้งและส่ง
ผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง ส าหรบัพวกเขา รฐัคอืรฐับาลและคณะรฐัมนตร ี การผลกัดนัการ
เปลีย่นแปลงทีจ่ะส่งผลต่อความอยูร่อดต่อพวกเขาอย่างชดัเจนและทนัทคีอืการเปลีย่นแปลงผูม้อี านาจสงู
สดูในฝ่ายบรหิาร กล่าวคอื การเปลีย่นแปลงผูน้ ารฐับาลหรอืนายกรฐัมนตร ี ส าหรบัพวกเขา นายกฯคอื
ตวัแทนของรฐั ผูส้ ัง่การ และผูท้ีต่อ้งรบัผดิชอบต่อผลทีต่ามมาของนโยบายทีผ่ดิพลาด การเปลีย่นแปลง
ตวัผูน้ านัน้เป็นทัง้สญัลกัษณ์และจดุเริม่ตน้ในการเปลีย่นแปลงและปฏริูปนโยบายทีเ่หน็ผลในทนัท ี นาตา
ชา ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิอาย ุ16 ปี กล่าวว่า “พีเ่ชื่อหนูไหม ถา้พรุ่งนี้นายกลาออก ทุกอยา่งจบ ดนิแดงไม่
มมีอ็บแลว้” เธออธบิายต่อไปว่า เพราะนายกรฐัมนตรเีป็นผูส้ ัง่การทุกอย่าง ถา้เปลีย่นตวันายกฯได ้ ถา้
นายกฯออกไปได ้ทุกอยา่งกจ็ะเปลีย่นไป49
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บทท่ี 4 เหตใุดจึงเลือกใช้แนวทางการเคล่ือนไหวแบบเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้าท่ีรฐั 

 

 การเคลื่อนไหวของกลุ่มและเครอืขา่ยคนรุ่นใหม่นบัตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์ ปี 2563 ต่างเริม่ต้น
ดว้ยการเน้นแนวทางสนัตวิธิ ี แมว้่าในระยะต่อมา แต่ละกลุ่มจะมขีอ้เรยีกรอ้งและน าเสนอแนวทางในการ
ปฏริปูและเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางการเมอืงทีแ่ตกต่างกนั แต่แทบทุกกลุ่มกย็งัคงยนืยนัยุทธศาสตรใ์น
การเคลื่อนไหวแบบสนัตวิธิ ี กลุ่มทีพ่ยายามผลกัดนัแนวทางอื่นๆ ที่เน้นการเผชญิหน้าหรอืเปิดโอกาสให้
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงใชค้วามรนุแรงจะถูกลดทอนความชอบธรรมและเบยีดขบัจากขบวน แต่นบัตัง้แต่ตน้
เดอืนสงิหาคม ปี 2564 เป็นตน้มา การชุมนุมของคนรุ่นใหมก่ลุ่มใหญ่ก่อตวัขึน้พรอ้มกบัการเคลื่อนไหว
ดว้ยแนวทางทีแ่ตกต่างจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้อยา่งสิน้เชงิ โดยเริม่ตน้ทีแ่ยกดนิแดงทีเ่น้นการทา้
ทาย เผชญิหน้า และตอบโตเ้จา้หน้าทีร่ฐั ใชแ้นวทางทีอ่าจถูกมองว่าเป็นความรุนแรง เช่น การขวา้งปา
สิง่ของและอุปกรณ์ทีท่ าใหเ้กดิเสยีงดงั การเผาสิง่ของต่างๆ และการเคลื่อนตวัไปยงัพืน้ทีท่ีร่ฐัก าหนดว่า
เป็นเขตหวงหา้ม 

เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ทีแ่ยกดนิแดง ในบทน้ีจะอธบิายถงึพฒันาการ
ยทุธศาสตรก์ารเคลื่อนไหวจากสนัตวิธิใีนปีทีผ่่านมา จนถงึการเปลีย่นแปลงสู่แนวทางทีเ่น้นการ
เผชญิหน้า-ปะทะ-ตอบโตก้บัรฐั และทีส่ าคญั คอืการน าเสนอขอ้คน้พบในการอธบิายทีม่าและเหตุผลของ
การเน้นแนวทางในลกัษณะนี้ของคนรุ่นใหม่ชนชัน้ล่าง ทีเ่คลื่อนไหวเพื่อท าใหส้งัคมไดย้นิปัญหาของ
พวกเขา และเพื่อเรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงทีเ่ริม่ตน้ดว้ยการลาออกของนายกรฐัมนตร ี ประยทุธ ์ จนัทร์
โอชา 

 

การเคล่ือนไหวแบบ “สนัติวิธี-ต่อสู้เชิงสญัลกัษณ์” ของคนรุ่นใหม่ในปี 2563 

ตลอดปี 2563 เราไดเ้หน็ปรากฏการณ์การเริม่ตน้และการขยายตวัของการเคลื่อนไหวของ
เยาวชน แมว้่าแต่ละกลุ่มจะมขีอ้เรยีกรอ้งและจดุเน้นเรือ่งขอ้เสนอการปฏริปูและการเปลีย่นแปลงที่
แตกต่างกนั แต่ในเชงิยทุธศาสตรก์ารเคลื่อนไหวในจดุเริม่ตน้นัน้ ทุกกลุ่มต่างเน้นการเคลื่อนไหวแบบ
สนัตวิธิ ีไมว่่าจะเป็นการชุนนุมประทว้งแบบไรอ้าวุธ การแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์ การเดนิขบวนเคลื่อนที่
จากจดุหนึ่งไปยงัอกีจดุหนึ่ง การท ากจิกรรมเชงิสรา้งสรรคเ์พื่อรณรงค ์ เน้นการใหข้อ้มลูและสรา้งความ
ตระหนกัรูถ้งึประเดน็ปัญหา และน าเสนอขอ้เรยีกรอ้งเรื่องการปฏริปูและการเปลีย่นแปลง  

แมว้่าในช่วงตน้ กลุ่มหลกัอยา่งเยาวชนปลดแอก (Free YOUTH) และแนวรว่มธรรมศาสตรแ์ละ
การชุมนุมจะมจีดุเน้นทีแ่ตกต่างกนัในขอ้เรยีกรอ้ง กล่าวคอื ในวนัที ่ 18 กรกฏาคม 2563 เยาวชนปลด
แอกเริม่ตน้ดว้ยสามขอ้เรยีกรอ้ง โดยเน้นการปฏริปูการเมอืงในรฐัสภาและกลไกภายใต้รฐัธรรมนูญ 
ไดแ้ก่ 1.ยบุสภา 2.รา่งรฐัธรรมนูญใหม ่และ 3.หยดุคุกคามประชาชน แต่ในวนัที ่10 สงิหาคม 2563 แนว
รว่มธรรมศาสตรแ์ละการชุมนุมกลบัตัง้ค าถามต่อสถาบนัอื่น ทีพ่วกเขาเชื่อว่ามอี านาจเหนือรฐัธรรมนูญ 
พรอ้มเสนอการปฏริปูสถาบนักษตัรยิผ์่านการประกาศ 10 ขอ้เรยีกรอ้งทีแ่หลมคม แมใ้นช่วงตน้ เยาวชน
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ปลดแอกจะไมม่ที่าททีีช่ดัเจนต่อการผลกัดนัเรือ่งสถาบนักษตัรยิ ์ ทีห่ลายกลุ่มในขณะนัน้มองว่าก้าวหน้า
เกนิกว่าทีส่งัคมไทยทีย่งัผกูตดิกบัแนวคดิกษตัรยิน์ิยมจะยอมรบัได ้ ซึง่อาจกดีกนัแนวรว่มบางกลุ่ม ที่
อยากเหน็การปฏริปูทางการเมอืงแต่ไมเ่หน็ดว้ยกบัการแตะตอ้งสถาบนักษตัรยิ ์ แต่ทา้ยทีสุ่ด ในวนัที ่ 16 

สงิหาคม 2563 เยาวชนปลดแอกทีร่ว่มกบัประชาชนปลดแอกกย็กระดบัขอ้เรยีกรอ้งใกลเ้คยีงกบัแนวรว่ม
ธรรมศาสตรแ์ละการชุมนุมมากขึน้ ซึง่คอืสามขอ้เรยีกรอ้ง สองจดุยนื และหน่ึงความฝัน  

“3 ขอ้เรยีกรอ้ง คอื 1.รฐับาลตอ้ง "หยดุคุกคามประชาชน" 2.รฐับาลตอ้ง "รา่งรฐัธรรมนูญ
ใหม่" 3.รฐับาลตอ้ง "ยบุสภา"  

2 จดุยนื คอื 1.ตอ้งไมม่กีารท ารฐัประหาร และ 2.ตอ้งไมม่กีารจดัตัง้รฐับาลแห่งชาต ิ

และ อกี 1 ความฝัน ทีค่ณะประชาชนปลดแอกหวงัใหเ้กดิขึน้ในประเทศไทย คอื การม ี      
ระบอบประชาธปิไตยทีม่กีษตัรยิอ์ยูภ่ายใตร้ฐัธรรมนูญ อยา่งแทจ้รงิ”  
นอกจากนัน้ยงัมคีวามไมล่งรอยในระยะต่อ ๆ มาถงึแนวทางการชุมนุม เช่น การสนบัสนุนการ

เคลื่อนไหวแบบไรแ้กนน าของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เพื่อเอือ้ใหม้แีนวน าใหม่ทีเ่ตบิโตจากกลุ่มเลก็ๆ และ
เกดิการเคลื่อนไหวแบบแนวราบมากขึน้ ในขณะทีแ่นวรว่มธรรมศาสตรเ์น้นการชุมนุมทีม่เีวทใีหญ่และ
การปราศรยัของแกนน าหลกัเพื่อดงึดดูมวลชน นอกจากนัน้ เรายงัเหน็ภาพความพยายามในการรวม
เครอืขา่ยเพื่อเสรมิพลงัซึง่กนัและกนั เช่น การจดัตัง้กลุ่มุ “ประชาชนปลดแอก” ซึง่เป็นการรวมตวักนั
ของเยาวชนปลดแอกและแนวรว่มกลุ่มอื่นๆ หรอืเป็น “คณะราษฏร 2563” อยา่งไรกด็ ี ทา้ยทีสุ่ดแลว้ 
แนวทางทีห่ลากหลายกท็ าใหก้ารรวมกลุ่มไมป่ระสบความส าเรจ็ และจบลงดว้ยการสลายองคก์รแนวรว่ม
และกลบัไปเคลื่อนไหวแยกกนัเช่นเดมิ  

แมจ้ะมคีวามไมล่งรอยกนัในขอ้เรยีกรอ้งและแนวทางการเคลื่อนไหว แต่สองกลุม่หลกักย็งัคง
เน้นสนัตวิธิ ี โดยมกีลุ่มยอ่ยอื่นๆ ทีเ่น้นแนวทางกจิกรรมการเคลื่อนไหวแบบสนัตวิธิดีว้ย เช่น กลุ่ม
นกัเรยีนเลว กลุ่มมอ็บเฟส (Mob Fest) หรอืกลุ่มใหม่ๆ  ทีเ่ตบิโตขึน้หลงัช่วงเดอืนตุลาคม 2563 อนัเป็น
ช่วงทีแ่กนน าของกลุ่มหลกัถูกจบักุมชัว่คราว เช่น กลุ่มทีม่ชีื่อสรอ้ยว่า “ปลดแอก” เช่น สุราปลดแอก 
ผูห้ญงิปลดแอก ฯลฯ หรอืกลุ่มทีม่คี าน าหน้าว่า “คณะราษ” เช่น คณะราษแดนซ ์คณะราษดรมั ฯลฯ หรอื
กลุ่มอื่นๆ ในต่างจงัหวดัเช่น กลุ่มเดก็เปรต กลุ่มขอนแก่นพอกนัท ี กลุ่มภาคนีกัเรยีน KKC กลุ่มภาคี
นกัเรยีนลา้นนา และกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มทะลุฟ้า กลุ่มนกัเรยีนไท กลุ่มไพรพ่ล กลุ่มเดก็ปากแจว๋ ฯลฯ 

กจิกรรมของทุกกลุ่มยงัเป็นการชุมนุมทัง้ใหญ่และยอ่ยทัว่กรงุเทพ เพื่อระดมการสนันบสนุนของ
ประชาชนในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ การชุมนุมส่วนใหญ่นัน้เน้นการปราศรยัทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัปัญหา 
และการจดักจิกรรมเชงิสญัลกัษณ์ เช่น การชูป้ายผา้ การแสดงละคร การจดันิทรรศการ การเดนิพาเรด 
การจดักจิกรรมงานศลิปะ การเตน้ร า การแสดงดนตร ี การยนืประทว้งหน้าเรอืนจ าหรอืโรงพกัทีม่กีาร
ด าเนินคดกีบัแกนน า การล่ารายชื่อเพื่อแสดงพลงัแบบจ านวนคน การแสดงพลงัคนรุน่ใหมใ่นโลก
ออนไลน์อยา่งทวติเตอรด์ว้ยการรทีวตีและตดิแฮชแทก็ การจดัท าอุปกรณ์สญัลกัษณ์ทีพ่ยายามสื่อถงึการ
ต่อสูด้ว้ยสนัตวิธิโีดยปราศจากอาวุธของผูด้อ้ยอ านาจ เช่น การชสูามนิ้ว การผกูโบวข์าว การเตน้แฮมทา
โร ่การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ป็นเป็ดยางสเีหลอืง การเปิดไฟจากโทรศพัท ์การใชหุ้่นฟางท าเป็นรปูศพ การ
ใชธ้งและผา้สแีดงชกัขึน้หรอืคลุมสถานทีต่่างๆ การใชธ้งสรีุง้ เป็นตน้ 
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นอกจากนี้ยงัมคีวามพยายามในการสรา้งกลไกในการป้องปรามความรุนแรงทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
แกนน าในปี 2563 เคลื่อนไหวผ่านการเรยีนรูบ้ทเรยีนในอดตี ซึ่งคอืการเผชญิหน้าระหว่างเจา้หน้าทีร่ฐั
กบัผูชุ้มนุมแนวหน้า จนน าไปสู่การสญูเสยีของฝ่ายผูชุ้มนุม ไมว่่าจะเป็นเสือ้แดง หรอืแมแ้ต่ในบางกรณี
อยา่งเสือ้เหลอืงทัง้ภายใตก้ารน าของพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย (พธม.) และคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการปฏริปูประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธปิไตยทีส่มบูรณ์แบบอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ (กปปส.) ในบรบิทของผูชุ้มนุมเหล่านี้ การใชค้วามรนุแรงต่อผูชุ้มนุมโดยรฐัจะเป็นเงือ่นไขส าคญั
ทีท่ าใหร้ฐัขาดความชอบธรรมจนน าไปสู่การลม้รฐับาลทีพ่วกเขาต่อตา้นในทีสุ่ด แต่กม็าพรอ้มดว้ยการ
บาดเจบ็ พกิาร และการเสยีชวีติของผูชุ้มนุม ในทางตรงกนัขา้ม การชุมนุมของคนเสือ้แดงนัน้ การใช้
ความรุนแรงของรฐัต่อผูชุ้มนุมไมน่ ามาซึง่การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลดต่ีอขบวนการ หน าซ ้าในทุกกรณ ี
โดยเฉพาะเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 ยงัน าไปสู่การบาดเจบ็ลม้ตายของมวลชนเป็นจ านวนมาก 

ดว้ยบทเรยีนดงักล่าว แกนน าบางกลุ่มจงึมคีวามพยายามในการสรา้งกลไกแนวหน้าเพื่อรกัษา
ความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ ท าหน้าทีป้่องกนัไมใ่หเ้จา้หน้าทีเ่ผชญิหน้าหรอืใชค้วามรุนแรงต่อผูชุ้มนุม 
เพื่อสรา้งความชอบธรรมใหก้บัการเคลื่อนไหวดว้ยสนัตวิธิแีละสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัเยาวชนและ
มวลชนว่าการชุมนุมทีพ่วกเขาจดัขึน้เป็นการชุมนุมทีป่ลอดภยัส าหรบัทุกคน ทัง้นี้มกีารจดัตัง้กลุ่มการด์
ซึง่ต่อมาพฒันาสู่กลุ่ม WeVo (We Volunteer) ผูท้ าหน้าทีใ่นการเป็นแนวหน้าในการชุมนุมและ
เดนิขบวน ดแูลมวลชนแนวหน้าไมใ่หเ้ขา้ประชดิหรอืประจนัหน้ากบัเจา้หน้าทีโ่ดยตรง คอยเจรจาต่อรอง
กบัต ารวจ และแกไ้ขสถานการณ์หากเจา้หน้าทีส่ลายการชุมนุมดว้ยความรนุแรง โดยกลุ่มแนวหน้า
เหล่านี้มกีารรบัอาสาสมคัร ฝึกอบรมใหค้วามรู ้ และปฏบิตักิารอย่างเป็นระบบเพื่อจดัระเบยีบการชุมนุม
และหลกีเลีย่งการเผชญิหน้า แมใ้นหลายครัง้เจา้หน้าทีจ่ะยกระดบัความรนุแรงดว้ยการใชแ้ก๊สน ้าตาและ
รถฉีดน ้าสารเคม ี หรอืมวลชนฝ่ายตรงขา้มจะพยายามเขา้ประชดิอย่างทีร่ฐัสภา แต่แกนน าและผูชุ้มนุมก็
ยงัคงรกัษาแนวทางสนัตวิธิ ีพรอ้มหลกีเลีย่งการเผชญิหน้ากบัเจา้หน้าทีแ่ละมวลชนฝัง่ตรงขา้มได้ 

แมว้่าในบางช่วงเวลาจะมบีางกลุ่มพยายามผลกัดนัการเคลื่อนไหวทีเ่น้นการเผชญิหน้าและทา้
ทายเจา้หน้าทีร่ฐั แต่กลุ่มอื่นๆ กจ็ะถอยห่าง กดดนั หรอืเบยีดขบัใหก้ลุ่มเหล่านัน้ลดบทบาทลง 
ตวัอยา่งเช่นกรณีมวลชนนกัเรยีนอาชวีะและกลุ่มการด์อาชวีะทีเ่ริม่ชแูนวทางการเผชญิหน้ากบัเจา้หน้าที่
รฐั ท าลายทรพัยส์นิของราชการ เช่น ป้อมต ารวจ ป้ายจราจร ฯลฯ ในกลางเดอืนตุลาคม 2563 แกนน า
จ านวนมากถูกจบักุม ซึง่ขณะนัน้กลุ่ม WeVo พยายามไมป่รากฏตวัในทีชุ่มนุมเนื่องจากกงัวลเรือ่งการ
ถูกจบักุม ท าใหก้ารชุมนุมในช่วงนัน้ไมม่กีารจดัการและดแูลชุมนุมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสนัตวิธิ ี
อยา่งไรกด็ ี การแสดงออกทางการเมอืงของกลุ่มอาชวีะกด็ าเนินอยูเ่พยีงไมน่าน มวลชนและแกนน ากลุ่ม 
WeVo ทีเ่ขา้รว่มการชุมนุมโดยไมเ่ปิดเผยตวักป็ระสบความส าเรจ็ในการเขา้หา้มปรามและเจรจาใหห้ยดุ
กจิกรรมดงักล่าว  

หรอืในอกีกรณทีีเ่ยาวชนปลดแอกพยายามเปลีย่นแปลงวธิกีารเคลื่อนไหวใหมโ่ดยเปิด
ขบวนการแบบใหม่ภายใตช้ื่อ REDEM (Restart Democracy) ทีเ่น้นพลงัมวลชน ไมมุ่ง่ชตูวับุคคล ไมม่ี
การปราศรยั ไมม่กีารด์ เป็นการชุมนุมแบบเคลื่อนขบวนไปยงัพืน้ทีท่ีร่ฐัยอมไมไ่ด ้ ไมว่่าจะเป็นท าเนียบ
รฐับาล เขตพระราชฐาน พืน้ทีศ่าล อาจกล่าวไดว้่าเป็นการเตรยีมมวลชนต่อสูห้ากเกดิรฐัประหารหรอืรฐั
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มกีารยกระดบัใชก้ฎหมายขัน้รุนแรง ในพืน้ทีชุ่มนุมจะเปิดโอกาสใหม้วลชนมสี่วนร่วม เช่น รือ้ถอนสิง่กดี
ขวาง เผาท าลายรปูภาพของผูน้ าประเทศ ฯลฯ ซึง่หลายครัง้กน็ าไปสู่การยกระดบัการปราบปรามที่
รนุแรงมากขึน้ของเจา้หน้าทีร่ฐั เช่นในวนัที ่ 20 มนีาคม 2564 ทีก่ลุ่ม REDEM นดัหมายการชุมนุมที่
สนามหลวง มผีูชุ้มนุมพยายามเผารปูกษตัรยิบ์รเิวณหน้าศาลฎกีา บางส่วนดงึตูค้อนเทนเนอรท์ีก่ ัน้กลาง
สนามหลวงลงมา จนต ารวจอา้งเป็นเหตุผลใชก้ าลงัปราบปรามขัน้รุนแรง แมผู้ชุ้มนุมจะพยายามเผารูป
กษตัรยิต่์อทีถ่นนราชด าเนิน แต่กไ็มส่ าเรจ็ เพราะเจา้หน้าทีร่ะดมยงิกระสุนยาง แก๊สน ้าตา และรถฉีดน ้า
เพื่อควบคุมสถานการณ์เสยีก่อน กลุ่มแนวรว่มต่างๆ ปฏเิสธการเป็นส่วนหนึ่งของ REDEM หรอืในอกี
กรณคีอืวนัที ่ 7 สงิหาคม 2564 ที ่ REDEM นดัหมายกนัทีอ่นุสาวรยีป์ระชาธปิไตยเพื่อไปยงั
พระบรมมหาราชวงั ก่อนต้องเปลีย่นแผนในพืน้ทีก่ารชุมนุมกระทนัหนั เนื่องจากต ารวจลอ้มปราบตัง้แต่
ยงัไมเ่ริม่ชุมนุม แต่เคลื่อนไปไดเ้พยีงแยกดนิแดงกถ็ูกสลายและมรีถควบคุมผูต้อ้งหาของต ารวจถูกเผา 
หลงัเหตุการณ์ดงักล่าว กเ็กดิแฮชแทก็แบนกลุ่มเยาวชนปลดแอกในทวติเตอร ์ ซึง่ตัง้ค าถามต่อเยาวชน
ปลดแอกอยา่งกวา้งขวาง บางส่วนกว็่าท าใหภ้าพลกัษณ์ขบวนไม่ด ี บา้งกว็่าท าไมไมย่ดึแนวทางสนัตวิธิ ี
บา้งกว็่าเป็นเปิดโอกาสใหร้ฐัใชค้วามรุนแรง  

โดยภาพรวม การชุมนุมในช่วงก่อนเดอืนสงิหาคม 2564 ประสบความส าเรจ็ในการรกัษา
แนวทางสนัตวิธิไีดด้ ี ในระดบัทีท่ าใหส้งัคมโดยรวมมมีุมมองต่อการเคลื่อนไหวของคนรุน่ใหมว่่ามคีวาม
เป็นสนัตวิธิ ี ผูชุ้มนุมจ านวนมากมัน่ใจว่าการชุมนุมของเยาวชนในช่วงดงักล่าวเป็นการชุมนุมทีป่ลอดภยั 
ซึง่แกนน าพยามอยา่งมากในการดแูลและป้องกนัไมใ่หเ้กดิสถานการณ์ทีจ่ะน ามาซึง่ความรุนแรง 

 

จากสนัติวิธีสู่การเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้าท่ีรฐั  

แมว้่าตลอดปี 2563 และตน้ปี 2564 ภาพลกัษณ์และยทุธศาสตรใ์นการเคลื่อนไหวของหลาย
กลุ่มจะพยายามผลกัดนัและยนืหยดัแนวทางสนัตวิธิ ี แต่ช่วงกลางปี 2564 กลบัมเีงือ่นไขใหมห่ลาย
ประการ อย่างการจบักุมแกนน าระลอกใหมแ่ละการยกระดบัความรุนแรงของรฐัต่อกลุ่มทีเ่น้นแนวทาง
สนัตวิธิ ี กลุ่มทีเ่หลอือยูบ่างส่วนกพ็ยายามเคลื่อนไหวแบบไมใ่หร้ฐัรูส้กึว่าถูกคุกคามมากทีสุ่ด ในมุมมอง
ของคนรุน่ใหม ่ ทัง้หมดนี้สะทอ้นว่านอกจากรฐัจะไมย่อมรบัขอ้เสนอของคนรุ่ นุใหมแ่ลว้ ยงักดทบั
ปัญหาอกีดว้ย อยา่งไรกด็ ี ผลลพัธข์องมาตรการปราบปรามการเคลื่อนไหวกลบัเป็นไปในทศิทางตรงกนั
ขา้ม นอกจากจะไมส่ามารถควบคุมกลุ่มเดมิไดแ้ลว้ ในช่วงตน้เดอืนสงิหาคม 2564 เรายงัไดเ้หน็การ
เคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวระลอกใหม ่ ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไปในบททีส่องและสามแลว้ มากไปกว่านัน้ เรายงั
ไดเ้หน็การเปลีย่นแปลงแนวทางการการเคลื่อนไหวทีแ่ตกต่างจากทีผ่่านมา โดยเน้นการเผชญิหน้าและ
ปะทะกบัเจา้หน้าทีร่ฐั  

นับ้ตัง้แต่การเริม่ต้นการเคลื่อนไหวของเยาวชนนบัตัง้แต่ตน้ปี 2563 เราไดเ้หน็การจบักุมแกน
น าหลายระลอก นับ้ตัง้แต่ช่วงกลางเดอืนตุลาคม 2563 เริม่มกีารบุกจ ากุมแกนน าหลากหลายกลุ่ม ไมว่่า
จะเป็นเยาวชนปลดแอก แนวรว่มธรรมศาสตรแ์ละการชุมนุม ดาวดนิ และอื่นๆ โดยช่วงแรกเป็นการคุม
ขงัเพยีงระยะสัน้ แต่ต่อมาในช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน หลงันายกประกาศว่าจะ “ใชก้ฎหมายทุก
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มาตราทุกฉบบั” ด าเนินคดกีบัผูชุ้มนุม การขงัแกนน ากเ็ริม่ขยายระยะเวลามากขึน้ ซึง่ทา้ยทีสุ่ดมกีาร
ปล่อยตวัในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์ในกลางปี 2564 แต่กม็กีารจบักุมแกนน าอกีเป็นระลอกทีส่าม เนื่องจาก
หลายกลุ่ม เช่น เยาวชนปลดแอก สหภาพคนท างาน ซบัพอรท์เตอรไ์ทยแลนด ์และอื่นๆ เริม่เคลื่อนไหว
ใหญ่พรอ้มกนัในวนัที ่ 18 กรกฎาคม 2564 ซึง่ก่อนหน้านี้ การชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ไดห้ยดุชะงกัไป
เนื่องจากโควดิระลอกใหมท่ีร่ะบาดแตะหลกัหมื่นในแต่ละวนั  

นอกจากนัน้ กลุ่มทีย่งัคงเหลอือยูอ่ยา่ง “ทะลุฟ้า” ซึง่เป็นหนึ่งในกลุ่มหลกัทีย่ดึแนวทางสนัตวิธิี
เขม้ขน้ เน้นการเคลื่อนไหวเชงิสญัลกัษณ์ การเจรจาต่อรอง ไมเ่น้นการเผชญิหน้า ไมว่่าจะเป็นกจิกรรม 
เดนิทะลุฟ้า การตัง้หมูบ่า้นทะลุฟ้า การนัง่ใหจ้บัโดยไม่ตอบโต ้การจดัขบวนแห่เทยีนพรรษาไล่เผดจ็การ 
การเดนิขบวนไปยงัสถานทีต่่างๆ และอื่นๆ นอกจากนัน้ ทะลุฟ้ายงัเป็นกลุ่มทีไ่มร่ะบุ “การปฏริปูสถาบนั
กษตัรยิ”์ เน้นแต่ขบัไล่นายกรฐัมนตร ี ซึง่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลกัทีร่ฐัยงัยอมใหก้ลุ่มนี้เคลื่อนไหวไดบ้า้ง 
และถูกคุกคามน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเปรยีบเทยีบ แต่ในการเคลื่อนไหวช่วงสงิหาคม 2564 เป็นตน้มา 
รฐักลบัมที่าทคีุกคามกลุ่มทะลุฟ้ารุนแรงขึน้มากขึน้กว่าเดมิ เช่น กจิกรรมเดนิรวมตวัไปบา้นประยทุธใ์น
วนัที ่13 สงิหาคม 2564 ทีถู่กปราบปรามอยา่งรนุแรงจนกระท าใหน้ายธนตัถ ์ธนากจิอ านวย หรอื ไฮโซ
ลกูนทั ถูกกระสุนแก๊ซน ้าตาเขา้ทีบ่รเิวณเบา้ตา จนท าใหส้ญูเสยีการมองเหน็ หรอืการจดักจิกรรมกฬีาสี
ทีอ่นุสาวรยีป์ระชาธปิไตย กถ็ูกปราบอยา่งรวดเรว็ การพยายามเดนิไปยงัท าเนียบรฐับาลในหลายๆ วนั 
กถ็ูกปราบปรามอยา่งรนุแรง นอกจากจะใชก้ระสุนยาง แก๊สน ้าตา และรถฉีดน ้าผสมสารเคมแีลว้ ยงัมี
การใชต้ ารวจควบคุมฝงูชนและชุดเคลื่อนทีเ่รว็ขึน้รถจกัรยานยนตข์บัไล่และระดมยงิกระสุนยางใส่ผู้
ชุมนุม รวมถงึมกีารเรง่การด าเนินคดแีละออกหมายจบัสมาชกิทะลุฟ้าเพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั  

ท่ามกลางเงือ่นไขทีร่ฐัใชค้วามรนุแรงกบักลุ่มการเคลื่อนไหวก่อนหน้าแมแ้ต่กลุ่มทีเ่น้นแนวทาง
สนัตวิธิเีขม้ขน้ นับตัง้แต่ตน้เดอืนสงิหาคม 2564 เราไดเ้หน็มวลชนบางส่วนเริม่เปลีย่นแนวทางการ
ชุมนุมและไมท่ าตามแกนน า ทัง้ทะลุฟ้า ซึง่เน้นขบัไล่นายก และคารม์อ็บของ ณฐัวุฒ ิ ใสยเกือ้ และ 
สมบตั ิ บุญงามอนงค ์ ซึง่เน้นการเคลื่อนทีร่อบกรงุเทพ ต่างกพ็ยายามเลีย่งการเผชญิหน้ากบัเจา้หน้าที ่
โดยทะลุฟ้านัน้เหน็ไดจ้ากการตดัสนิใจหยดุขบวนเพยีงแค่ทีแ่ยกดนิแดงเมือ่มแีนวโน้มเผชญิหน้ากบั
เจา้หน้าที ่ ส่วนคารม์อ็บนัน้เหน็ไดจ้ากการหลกีเลีย่งการหยดุรถหน้ากรมทหารราบที ่ 1 แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้
จากทัง้สองมอ็บคอื ผูชุ้มนุมจ านวนหนึ่งไมย่อมท าตามแนวทางของแกนน า มกีารเดนิขบวนเลยแยกดนิ
แดงต่อไป หรอืจอดรถท ากจิกรรมหน้ากรมทหารราบที ่1 แมจ้ะตอ้งเผชญิหน้ากบัเจา้หน้าทีร่ฐัทีบ่รเิวณตู้
คอนเทนเนอร ์ ซึง่รฐัใชเ้ป็นอุปกรณ์ป้องกนัการเขา้ใกลพ้ืน้ทีห่วงหา้ม ผลทีต่ามมาคอืการเผชญิหน้าและ
การปะทะกบัเจา้หน้าทีค่วบคุมฝงูชน ขณะทีเ่จา้หน้าทีใ่ชแ้ก๊สน ้าตา ฉีดน ้าแรงดน้สูงผสมสารเคม ี หรอืยงิ
กระสุนยาง แต่มวลชนกไ็ม่ล่าถอย พรอ้มตอบโตด้ว้ยขวดน ้า ลกูแกว้ ลกูกระทบ พลุ จากผูชุ้มนุมหลาย
รอ้ยคนทีย่นืยนัไมห่ยดุเคลื่อนขบวนตามทีแ่กนน ารอ้งขอ  

ตลอดช่วงเดอืนสงิหาคมถงึตน้เดอืนตุลาคม 2564 ทัง้สองฝ่ายต่างปรบัยทุธวธิแีละแนวทางการ
เคลื่อนไหวเสมอ โดยในช่วงแรก การปะทะเกดิขึน้ทุกวนัในช่วงเยน็ถงึหวัค ่าก่อน 21.00 น. ซึง่เป็น
ก าหนดเวลาหา้มออกนอกเคหะสถานตามขอ้ก าหนดมาตรา 9 ของพ.ร.ก.การบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่ 27)  เพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายโรคโควดิ-19 แต่ต่อมาการ
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ชุมนุมกย็าวนานมากขึน้ ผูชุ้มนุมเริม่เขา้ไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ในบรเิวณแยกดนิแดง บางครัง้กเ็ขา้ใกลเ้ขต
กองทพัมากขึน้ โดยเฉพาะหน้ากรมดุรยิางคท์หารบก เริม่มกีารเผาท าลายทรพัยส์นิของรฐั โดยเฉพาะ
สญัลกัษณ์ของต ารวจทหาร เช่น ป้อมต ารวจ ไฟจราจร กลอ้งวงจรปิด รถต ารวจ ซุม้รปูภาพ มกีาร
ปรบัเปลีย่นเวลาการชุมนุมเพื่อหลกีเลีย่งการถูกจบักุม นอกจากทีด่นิแดงแลว้ ยงัขยายพืน้ทีก่ารชุมนุม
ไปบรเิวณอื่นๆ ดว้ย เช่น แยกนางเลิง้รว่มกบัมอ็บทะลุฟ้า  

ในขณะทีฝ่่ายเจา้หน้าทีเ่องกเ็ปลีย่นแนวทางจากเผชญิหน้าเป็นการใชห้น่วยเคลื่อนทีเ่รว็ไล่
จบักุม การลอ้มจบัทุกดา้น การเขา้ยดึพืน้ทีก่่อนผูชุ้มนุม การเปลีย่นเวลาเขา้จบักุมแบบไมใ่หผู้ชุ้มนุมตัง้
ตวัได ้ การพรางตวัเขา้จูโ่จมผูชุ้มนุมไมใ่หท้ราบล่วงหน้า การบุกเขา้แฟลตดนิแดงทีผู่ชุ้มนุมใชเ้ป็นพืน้ที่
ปลอดภยั การยกระดบัการจบักุมโดยเพิม่จ านวนผูถู้กจบักุมมากขึน้เรือ่ยๆ จากช่วงต้นจบักุม 10-20 ราย
เป็นราวๆ 100 รายในครัง้เดยีว  

นอกจากนัน้ การปะทะระหว่างผูชุ้มนุมและเจา้หน้าทีย่งัทวคีวามรุนแรงมากขึน้ ฝัง่ผูชุ้มนุมหลาย
รายไดร้บับาดเจบ็สาหสัจากการถูกท ารา้ย ทัง้ถูกยงิทีท่า้ยทอยและมอื เยาวชนถูกยงิเขา้ทีศ่รษีะจนไดร้บั
บาดเจบ็สาหสั ถูกรมุท ารา้ยโดยเจา้หน้าที ่ ส่วนในฝัง่เจา้หน้าที ่ มตี ารวจไดร้บับาดเจบ็จากวตัถุระเบดิ
และถูกยงิเขา้ทีศ่รษีะไดร้บับาดเจบ็สาหสัหนึ่งราย 

 

ท่ีมาและเหตผุลการเคล่ือนไหวแบบเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้เจ้าหน้าท่ีรฐั 

 ท่ามกลางการเตบิโตขึน้ของคนหนุ่มสาวกลุ่มใหมแ่ละแนวทางการเคลื่อนไหวทีแ่ตกต่างจากเดมิ 
ในขณะทีส่งัคมมคี าอธบิายเกีย่วกบัรปูแบบการชุมนุมของมอ็บดนิแดงว่าทีม่อ็บเน้นความรุนแรง
เนื่องจากผูเ้ขา้รว่มชุมนุมคอืเยาวชนชนชัน้ล่าง ซึง่สงัคมไทยมภีาพจ าว่าเป็นพวกนิยมความรนุแรงและ
ชอบก่อปัญหาความวุ่นุวายใหก้บัสงัคม ซึง่ทัง้หมดเป็นภาพจ าและค าอธบิายทีถู่กครอบดว้ยกรณี
ปัญหา เช่น เดก็แวน้แก๊งมอเตอรไ์ซค ์การยกพวกตกีนัของนกัเรยีนอาชวีะ การชกต่อยกนัของวยัรุ่นเมา
สุราในสถานบนัเทงิ ปัญหายาเสพตดิของวยัรุ่นในสลมั และอาชญากรรมอื่นๆ ทีก่่อขึน้โดยวยัรุน่ชนชัน้
ล่าง ซึง่ขอ้สรปุนี้จะน าไปสู่รปูแบบในการจดัการปัญหาทีเ่น้นการปราบปรามและด าเนินคดกีบัเยาวชน 
แต่ตลอดระยะเวลา 2 เดอืนกว่าๆ ทีผ่่านมา เราจะเหน็ว่า มาตรการเหล่านี้ยงัไมส่ามารถหยดุรปูแบบการ
ชุมนุมของเยาวชนเหล่านี้ได ้ หน าซ ้ารปูแบบดงักล่าวยงัเริม่ขยายตวัไปยงัเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ดว้ย หาก
เราตอ้งแกไ้ขปัญหาทีป่รากฏอยู ่เราคงตอ้งยอมรบัว่าขอ้สรปุแบบเดมินัน้ไมเ่พยีงพอ  

ในส่วนน้ีของบทที ่ 4 จะพยายามวเิคราะหเ์หตุผลและทีม่าของการเปลีย่นแปลงทศิทางการ
เคลื่อนไหวทางการเมอืงจากสนัตวิธิแีบบเดมิ มาสู่การเคลื่อนไหวทีเ่น้นการเผชญิหน้า-ปะทะ-ตอบโต้
เจา้หน้าทีร่ฐั จากผลการเกบ็ขอ้มลูเชงิรบัจากตวัแทนผุ้ เูขา้รว่มการชุมนุมงานวจิยัชิน้น้ีพบว่า ผูชุ้มนุม
มองว่า แนวทางสนัตวิธิใีนแบบทีท่ีผ่่านมาไมไ่ดผ้ล ไมส่ามารถผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้ และ
พวกเขามองว่า ปฏบิตักิารณ์ทางการเมอืงของพวกเขาเป็นสิง่ทีไ่ม่รนุแรง การตอบโตต่้อรฐัแบบน้ีเมือ่
เทยีบกบัทีร่ฐักระท าต่อเขามนัน้อยกว่ามาก ส าหรบัพวกเขาแลว้ นี่คอืวถิกีารต่อสูข้องผูด้อ้ยอ านาจ 
นอกจากขอ้มลูทีร่ะบุโดยตรงต่อความคดิเหน็ทีม่ต่ีอความรุนแรงในการชุนมุนมแลว้ การวเิคราะหจ์าก
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ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัอื่นๆ ไมว่่าจะเป็นปัญหาความรุนแรงเชงิโครงสรา้งรอบตวัทีก่ ากบัรปูแบบใน
การจดัการความขดัแยง้ของคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ ปัญหาความอยู่รอดทีพ่วกเขาเผชญิในปัจจบุนัตอ้งการ
การแกไ้ขทนัท ี ดงันัน้ พวกเขาจงึพรอ้มทีจ่ะท าทุกวถิทีางและยอมสญูเสยีทุกอย่างทีจ่ะสามารถผลกัดนั
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทนัท ีเพราะพวกเขาไม่มอีะไรจะสญูเสยีอกีแลว้  
 

ปัจจยัที ่1: เมือ่สนัตวิธิแีบบทีผ่่านมาไมไ่ดผ้ล 

คนรุน่ใหมท่ีเ่ขา้รว่มการชุมนุมนบัตัง้แต่ปีทีผ่่านมาและยนืหยดัสนบัสนุนแนวทางสนัตวิธิไีดผ้่าน
ประสบการณ์ตรงและเหน็ภาพการใชค้วามรนุแรงของรฐัต่อเพื่อนรว่มการชุมนุมของพวกเขา พวกเขาไม่
พอใจผลลพัธข์องแนวทางสนัตวิธิแีบบเดมิ เพราะไม่มปีระสทิธภิาพพอทีจ่ะท าใหผู้ใ้หญ่รบัฟัง เขา้ใจ และ
ยอมผลกัดนัการแกไ้ขปัญหา  

ในดา้นหน่ึงพวกเขามองว่า สนัตวิธิไีมส่ามารถหยดุการใชค้วามรนุแรงของเจา้หน้าทีร่ฐัได ้ พวก
เขาตัง้ค าถามว่าเหตุใดเจา้หน้าทีย่งัคงใชค้วามรุนแรงกบักลุ่มต่างๆ ทีพ่ยายามยนืยนัการใชส้นัตวิธิ ี และ
ความรุนแรงโดยเจา้หน้าทีก่ลบัยิง่ยกระดบัมากขึน้ทุกท ี โดยเฉพาะในช่วงปี 2564 ทีร่ฐับาลเริม่ยกระดบั
การจดัการการชุมนุมจากเพยีงการฉีดน ้าไปสู่การใชแ้ก๊สน ้าตา กระสุนยาง และการจบักุมมวลชนทีม่ใิช่
แกนน าในปรมิาณมากและถี่ขึน้ นาธาน ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ23 ปี ผูท้ีเ่คยเขา้รว่มกบัมอ็บอื่นๆ ก่อน
หน้านี้บา้งเล่าใหเ้ราฟังว่า เขาสงัเกตว่ารฐัใชค้วามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา “มนัแรง
ขึน้อ่ะพี ่ ปีทีแ่ลว้มนักย็งิน ้าก่อนยงิแก๊สน ้าตา แลว้บางทคี่อยยงิกระสุนยาง รอบนี้ทัง้ไล่ต ี ไล่ยงิบุกเขา้ใน
บา้นคน ถบีรถคนอะไรยงังีอ่้ะพี ่มนัแรงขึน้เรือ่ยๆ”50

 

ในอกีดา้นหนึ่ง หลายคนประเมนิว่า สนัตวิธิแีบบทีผ่่านมาไมส่ามารถกดดนัใหร้ฐัยอมรบัปัญหา
และผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้ตลอดการเคลื่อนไหวนบัตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2563 พวกเขายงั
ไมเ่หน็ท่าทขีองรฐัในการรบัฟังความคดิและปัญหาของคนรุ่นใหม ่หรอืการผลกัดนัการเปลีย่นแปลงทัง้ใน
ระดบันโยบายและโครงสรา้งทางการเมอืงอยา่งจรงิจงั จสัมนิ ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ 17 ปี มองว่า 
มอ็บปีทีแ่ลว้ไปนัง่ฟังเฉยๆ มนัไม่มอีะไร การไปมอ็บในปีทีแ่ลว้ส าหรบัเธอเหมอืนเป็นการไปเพื่อให้
เจา้หน้าทีก่ระท าอยูฝ่่ายเดยีวและไมเ่หน็ว่าการกระท าเช่นนัน้จะเปลีย่นแปลงอะไรได ้ นอกจากเจบ็ตวั
โดยไมไ่ดอ้ะไรกลบัมา  ในขณะทีก่ารมาทีด่นิแดงนัน้ เธอยงัไดเ้หน็ความสะดุง้ สะเทอืนของฝัง่รฐั ไดเ้หน็
ว่าเจา้หน้าทีก่แ็ตกตื่นและต้องมกีารปรบัแผนปรบัยทุธศาสตรเ์รือ่ยๆ บา้ง ในขณะทีอ่กีหลายคนกร็ูส้กึว่า
การทีต่ ารวจปรบัยทุธศาสตรเ์ช่นนี้แปลว่ารฐัเหน็ ไดย้นิ หรอืรูส้กึอะไรขึน้มาบางอย่างแลว้เช่นกนั51

 

ท่ามกลางการใชค้วามรุนแรงของเจา้หน้าทีร่ฐัทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้ โดยเฉพาะในเดอืน
มถุินายนถงึกรกฏาคม 2564 หลายคนเริม่หนัไปสนบัสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มทีเ่น้นการเผชญิหน้า
และทา้ทายรฐัมากขึน้ เช่น การเคลื่อนไหวแบบเดนิขบวน และเมือ่ถงึช่วงตน้เดอืนสงิหาคมทีเ่ริม่มกีาร
เคลื่อนไหวแบบเผชญิหน้า เน้นการปะทะและตอบโตเ้จา้หน้าที ่พวกเขากเ็ริม่เขา้รว่มการชุมนุมทีด่นิแดง 
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 นาธาน, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 13 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
51

 จสัมนิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  10 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 



50 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์หลายคนเลอืกมาชุมนุมครัง้แรกในช่วงเดอืนสงิหาคม และบางคนทีเ่คยไปการชุมนุมอื่นมา
ก่อนพอถงึช่วงเดอืนสงิหาคมเป็นต้นมา พวกเขากเ็ปลีย่นจากทีไ่ปชุมนุมอื่นดว้ยมาเป็นปักหลกัอยูท่ีด่นิ
แดง เคน หนึ่งในผูใ้หส้มัภาษณ์ เล่าว่า ในปีทีแ่ลว้ตนไปชุมนุมแทบทุกที ่ แต่พอมาปีนี้ ตนเลอืกทีจ่ะ
ปักหลกัอยูด่นิแดงแทบทุกวนัเพราะรูส้กึว่า ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งตอบโตเ้จา้หน้าทีก่ลบัแลว้52

 หรอืนาธาน ซึง่
ทีปี่ทีแ่ลว้ไปชุมนุมมาหลายทีใ่นฐานะมวลชนอาสาของกลุ่มหนึ่ง แต่ปีนี้เลอืกทีจ่ะอยูท่ีด่นิแดง เพราะเขา
รูส้กึว่าการไปชุมนุมแบบเดมิขอ้จ ากดัเยอะ53

 หลายคนไมส่ามารถแสดงออกไดอ้ยา่งทีต่อ้งการเพราะมี
สายบงัคบับญัชาชดัเจน ในขณะทีท่ีด่นิแดง ทุกคนสามารถแสดงออกไดอ้ยา่งทีต่นเองตอ้งการ 

แมว้่าหลายคนจะไมเ่หน็ดว้ยกบัแนวทางการสูแ้บบเผชญิหน้าทีด่นิแดง แต่กเ็หน็ว่าการ
เคลื่อนไหวแบบสนัตวิธิแีบบเดมิทีชุ่มนุมอยูก่บัที ่ เน้นการปราศรยั การแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์ การ
เดนิขบวนแบบทีผ่่านมาอาจจะไมไ่ดผ้ล พวกเขาสนบัสนุนแนวทางการชุมนุมแบบมกีารเคลื่อนไหวและ
สรา้งแรงกดดนัเพยีงในระดบัหนึ่งเพื่อใหผู้ม้อี านาจไดย้นิ เช่น การเคลื่อนจากอนุสาวรยี์ชยัสมรภมูไิปยงั
ท าเนียบรฐับาลทีม่กีารเผชญิหน้าเพยีงเลก็น้อย แต่กเ็ขา้ใจเพื่อนๆ ทีด่นิแดงและเขา้รว่มการชุมนุม
เนื่องจากมองไมเ่หน็ทางเลอืกอื่น ตวัอยา่งเช่นแพททรคิ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย บอกเราว่า เขาเองสนบัสนุน
การเคลื่อนไหวทีด่นิแดง แมอ้าจจะไมเ่หน็ดว้ยกบัการปะทะทัง้หมด แต่เขารูส้กึว่าเขามาทีน่ี่เพื่อทีจ่ะคอย
ช่วยเหลอืคนทีต่อ้งการคนช่วยเหลอื เขามาเพื่อช่วยท าหน้าทีค่อยบอกว่าต ารวจมาจากทางไหน มาส่งน ้า
ใหค้นทีโ่ดนแก๊สน ้าตา มากนัคนเมือ่ต ารวจก าลงัมา และเขาเขา้ใจว่าถงึจดุหนึ่งมนัอาจจะไม่มทีางเลอืก
อื่นแลว้54

  

 

ปัจจยัที ่2: นี่คอืการต่อตา้นโดยประชาชนหรอือารยะขดัขนื (civil resistance) 

ผูชุ้มนุมหลายคนเชื่อว่าสิง่ทีพ่วกเขาท าคอืการต่อตา้นโดยประชาชนหรอือารยะขดัขนื (civil 

resistance) พวกเขามองว่าสิง่ทีต่นท าคอืเน้นการทา้ทายอ านาจรฐั การชุมนุมไมเ่คยท ารา้ยหรอืสรา้ง
ความเสยีหายใหก้บัเอกชนและผูค้นทัว่ไป เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรฐัทีป่ฏบิตักิบัพวกเขาและสรา้งความ
เดอืนรอ้นใหก้บัชุมชนรอบขา้ง ในการตอบโตก้บัรฐัพวกเขามเีพยีงหนงัสติก๊ ลกูแกว้ ขวดน ้า ลกูกระทบ 
ประทดัยกัษ์ และพลุ สิง่ทีพ่วกเขาตัง้ใจเผาท าลายคอืสิง่ทีต่นเหน็ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของฝ่ายความมัน่คง
ของรฐั เช่น ป้อมต ารวจ กลอ้งวงจรปิด ไฟจราจร และรถต ารวจ ในขณะทีเ่จา้หน้าทีร่ฐัใชก้ารฉีดน ้า
สารเคม ี แก๊สน ้าตา กระสุนยาง และหน่วยเคลื่อนทีเ่รว็ท ารา้ยรา่งกายพวกเขา ทัง้กระสุนยาง การขบัรถ
พุ่งชน การท ารา้ยพวกเขาขณะจบักุม ปฏบิตักิารณ์ของเจา้หน้าทีย่งัสรา้งความเดอืนรอ้นใหก้บัชุมชน
และผูท้ีส่ญัจรไปมา ไมว่่าจะเป็นการกระจายตวัของแก๊สน ้าตา การยงิกระสุนยางใส่อาคารบา้นเรอืนผูค้น 
แก๊สน ้าตาทีต่กใส่บา้นเรอืนจนไดร้บัความเสยีหาย หรอืการยงิกระสุนยางใส่ผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้ง  
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  เคน, ผูใ้หส้มัภาษณ์  11 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
53

  นาธาน, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 13 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
54

 แพททรคิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  19 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 



51 

 

นาธาน ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 23 ปี ระบุว่า เขาคดิว่าสิง่ทีเ่ขาท าหรอืสนบัสนุนไมไ่ดร้นุแรง
อะไร เป็นการต่อตา้นทัว่ไป ส่วนตวัเขาเองสนบัสนุนการเผาป้ายหรอืการทุบท าลายป้อมต ารวจในช่วง
การชุมนุมเพราะเขารูส้กึว่า “มนัเป็นสญัลกัษณ์อ่ะพี ่ เราไมไ่ดท้ าลายขา้วของคนไปทัว่ เราท าแค่ใหม้นั
เป็นสญัลกัษณ์ว่าคนเคา้โกรธ เคา้ทนไมไ่หวแลว้ ท าแต่กบัอะไรทีม่นัเป็นสญัลกัษณ์[ของรฐั]อ่ะ เราไมไ่ด้
จะท ารา้ยใครใหเ้จบ็ ใหต้ายเลย”55

  ในขณะทีปี่เตอร ์ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 18 ปี ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณ
แยกดนิแดงระบุว่าตวัเขาและคนแถวนี้เดอืดรอ้นจากสิง่ทีร่ฐักระท ามากกว่า เพราะบา้นเรอืนของผูค้น
ไดร้บัความเสยีหาย มกีารบุกเขา้ไปในเคหะสถานของผูค้น มบีา้นชาวบา้นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งไดร้บัความ
เสยีหาย “ผมอยูต่กึตรงน้ีใช่ไหมพี ่ เวลาคฝ.มาทยีงิแก๊สน ้าตายงิอะไรงี ้มนักล็อยเขา้หอ้งผม หลานผมอยู่
ดว้ย ไมก่ีข่วบ กร็อ้งไหแ้สบไปหมด ผมกส็งสารหลานนะ”56

 

นอกจากนัน้ หลายคนยงัระบุว่า ในการชุมนุม พวกเขาพยายามเลอืกพืน้ทีแ่ละจดุทีไ่ม่มชีุมชน
และสรา้งความเสยีหายใหน้้อยทีสุ่ด การเลอืกจุดชุมนุมและการยา้ยไปทีด่นิแดงเพราะไมใ่ช่พืน้ที่
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิหรอืเป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูค้นสญัจรจ านวนมาก และส่งผลกระทบต่อผูค้นน้อยทีสุ่ดเมือ่
เทยีบกบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ในกรงุเทพ และเมือ่ทราบถงึความเดอืนรอ้นทีชุ่มชนแฟลตดนิแดงไดร้บัจากการที่
พวกเขาชุมนุม พวกเขากก็ระจายตวัไปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ ใกลเ้คยีง เช่น แยกมติรไมตร ีเบนจามนิ ผูใ้หข้อ้มลู
เพศชาย อาย ุ19 ปี บอกเราว่า ณ จดุหนึ่งเมือ่ชาวบา้นบรเิวณแฟลตดนิแดงเริม่รูส้กึว่าเสยีงดงัหรอืได้รบั
อนัตรายมากขึน้จากการเขา้มาปราบปรามของเจา้หน้าที ่ ทางเขาจงึไปปักหลกัอยูห่น้ากรมดุรยิางค์
ทหารบกและบรเิวณแยกมติรไมตรเีนื่องจากบรเิวณนัน้ไมม่ผีูค้นอาศยั ส่วนมากเป็นศูนยร์าชการ 
เพื่อทีจ่ะไดไ้มต่อ้งกระทบกระทัง่หรอืสรา้งความเดอืดรอ้นร าคาญใหก้บัชาวบา้นบรเิวณนัน้57

  

 

ปัจจยัที ่3: ความรนุแรงเชงิโครงสรา้งรอบตวัคนหนุ่มสาวชนชัน้ล่างก ากบัรปูแบบในการจดัการความ
ขดัแยง้ของพวกเขา  

แมว้่าจากการสมัภาษณ์ ผูใ้หข้อ้มลูจะมไิดอ้ธบิายอยา่งตรงไปตรงมาว่าวธิกีารเคลื่อนไหวทีเ่น้น
การเผชญิหน้า ปะทะ และตอบโตเ้จา้หน้าทีร่ฐัเป็นผลมากจากการเรยีนรูร้ปูแบบการจดัการความขดัแยง้
ในสงัคมทีเ่ตม็ไปดว้ยความรุนแรงในชวีติของพวกเขา แต่การวเิคราะหผ์่านบรบิทแวดลอ้ม ปัญหาทีพ่วก
เขาเผชญิ และรปูแบบทีพ่วกเขาใชใ้นการจดัการกบัปัญหาเหล่านัน้ในแต่ละวนัก่อนหน้าเขา้รว่มการ
ชุมนุม กท็ าใหเ้ราพอสรุปในเบือ้งตน้ไดว้่าแนวทางการแสดงออกทางการเมอืงทีเ่น้นการเผชญิหน้าและ
การปะทะกบัเจา้หน้าทีส่่วนหนึ่งเป็นผลจากรปูแบบการจดัการความขดัแยง้ของเยาวชนชนชัน้ล่างทีถู่ก
ก ากบัโดยสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งความรนุแรงทีพ่วกเขาถูกกระท ามาโดยตลอด   

                                                           
55

  นาธาน, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 13 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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 ปีเตอร,์ ผูใ้หส้มัภาษณ์, 21 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
57

 เบนจามนิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 14 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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แมว้่าในสงัคมไทยจะมคีวามเชื่อบางอยา่งทีท่ าใหม้องเยาวชนเหล่านี้ว่าไมร่กัด ี และเชื่อว่าคนดี
อยูท่ีไ่หนกต็อ้งเป็นคนดไีด ้ อยา่โทษโชคชะตาหรอืสิง่รอบขา้ง แต่ในความเป็นจรงิ เยาวชนกลุ่มน้ีเป็น
กลุ่มคนทีเ่ปราะบางมาก การเตบิโตในโครงสรา้งสงัคมทีเ่ตม็ไปดว้ยแรงกดดนั ปัญหา และความรนุแรง
โดยทีไ่มม่กีลไกทางสงัคมอื่นๆ ช่วยเหลอื ปกป้องหรอืประคบัประคองจงึเป็นเรือ่งทีย่ากมากทีพ่วกเขาจะ
สามารถลุกขึน้ยนื และเลอืกแนวทางในการด าเนินชวีติและแกไ้ขความขดัแยง้ในรปูแบบทีส่งัคมโดยรวม
เหน็ว่าควรเป็น ผูใ้หข้อ้มลูกว่ารอ้ยละ 65 เป็นเยาวชนชนชัน้ล่างเตบิโตท่ามกลางสิง่แวดลอ้มทีเ่ตม็ไป
ดว้ยปัญหา แรงกดดนั ขอ้จ ากดั การแยง่ชงิทรพัยากร รวมทัง้การถูกกระท าดว้ยความรุนแรงทัง้ทางตรง
และทางออ้มจากสงัคมรอบขา้ง ไมว่่าจะเป็นโรงเรยีน ครอบครวั เยาวชนดว้ยกนั และเจา้หน้าทีร่ฐั  

จากการสมัภาษณ์ เราไดพ้บเรือ่งเล่าจ านวนมากเกีย่วกบัประสบการณ์ทีไ่มส่ามารถหลกีหนี 
ตอ้งเผชญิปัญหาความขดัแยง้และการต่อสูเ้พื่อความอยูร่อด ทีผ่ลกัใหเ้ยาวชนเหล่านี้ตอ้งเผชญิกบัความ
ขดัแยง้อย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ และตอ้งจดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้โดยล าพงั จนความรุนแรงและการจดัการ
ปัญหาดว้ยความรุนแรงกลายเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนัของเยาวชนจ านวนมาก และกลายเป็นวธิคีดิ 
รปูแบบ และเครือ่งมอืหลกัไมก่ีอ่ยา่งทีพ่วกเขามใีนการอยู่รว่มกบัความขดัแยง้และการถูกกระท าดว้ย
ความรุนแรง  เช่น เบนจามนิ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ19 ปี เล่าว่า เขาตอ้งเตบิโตโดยล าพงัเนื่องจากพ่อ
และแมต่อ้งไปท างานต่างจงัหวดั เขาตอ้งดแูลเองมาโดยตลอด พอเรยีนจบมธัยมศกึษาปีที ่3 จงึตดัสนิใจ
ไมเ่รยีนต่อ และเริม่เขา้มาหางานท าในกรุงเทพ ตลอดช่วงชวีติในวยัเยาว ์ เขาต้องเรยีนรูท้ี่จะเผชญิกบั
ความรุนแรงรอบดา้น ทัง้ในโรงเรยีน เพื่อนบา้น และเมื่อมาท างานทีก่รงุเทพ58

 หรอือกีหลายๆ ตวัอยา่ง 
เช่น บรู๊ซ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 19 ปี ทีอ่อกจากการศกึษาตัง้แต่ประถมศกึษาปีที ่ 6 และเผชญิกบั
ความขดัแยง้และความรุนแรงหลากหลายรปูแบบท่ามกลางการหาเลีย้งตวัเองดว้ยอาชพีทีสุ่่มเสีย่งต่อ
การกระท าอาชพีผดิกฎหมาย59

 เดวดิ ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 17 ปี ทีต่อ้งออกจาการศกึษาตัง้แต่
มธัยมศกึษาปีที ่3 เพื่อท างานหาเลีย้งครอบครวั ทัง้ยายและน้องชายอกีสองคน60

 พอลล่า ผูใ้หข้อ้มลูเพศ 
หญงิ อาย ุ17 ปี สญูเสยีพ่อเพราะโควดิ และตอ้งท างานเพื่อหาเลีย้งสมาชกิในครอบครวั61

 นาตาชา ผูใ้ห้
ขอ้มลูเพศหญงิ อาย ุ 16 ปี ผูซ้ึง่ไมเ่คยแมแ้ต่ไดย้นิหรอืรูจ้กัค าว่า “สนัตวิธิ”ี เธอตอบนกัวจิยัว่า “มนัคอื
อะไรอ่ะพี”่ เมือ่ตอ้งตอบค าถามว่าท าไมจงึไมเ่ลอืกใชแ้นวทางสนัตวิธิี62

 ตวัอยา่งเหลา่นี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่า
เยาวชนจ านวนมากอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่ตม็ไปดว้ยความรุนแรงมาตลอด จนไมไ่ดรู้ส้กึว่าเป็นเรือ่ง
แปลกแยกกบัชวีติของพวกเขา 

ในขณะทีล่กูหลานชนชัน้กลางและชนชัน้สูงเผชญิปัญหาและความขดัแยง้เหล่านี้ใน
ชวีติประจ าวนัน้อยกว่ามาก และเมือ่เผชญิปัญหา พวกเขากม็ทีุนพอทีจ่ะหลกีเลีย่งการเผชญิหน้าและ
ความขดัแยง้ มกีนัชนในการซือ้เวลา และยอมเป็นฝ่ายถูกกระท าไดใ้นช่วงเวลาหนึ่ง เพราะเขารูว้่าเมือ่โต
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 เดวดิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  18 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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 พอลล่า, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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ขึน้ เขาจะมโีอกาสและอ านาจในการต่อรองมากขึน้ รวมทัง้มทีางเลอืกในการแสดงออกเพื่อบอกถงึ
ปัญหาและจดัการกบัปัญหาทีห่ลากหลายมากกว่า แต่ส าหรบัลกูหลานชนชัน้ล่าง พวกเขาไมม่ตีน้ทุน
เพยีงพอไมว่่าในดา้นใด ทีจ่ะหลกีเลีย่ง สรา้งกนัชน หรอืรอเวลาเพื่อหลกีหนีความขดัแยง้ได ้ พวกเขา
ตอ้งเผชญิหน้ากบัมนัทุกวนั พวกเขาเป็นกลุ่มเดก็ทีถู่กกดขีม่าทีสุ่ดในโรงเรยีนจากทัง้เพื่อนทีม่ฐีานะ
ดกีว่าและคุณครทูีไ่มเ่ขา้ใจขอ้จ ากดัของสถานะทางเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบต่อการเรยีน การเตบิโต
ท่ามกลางครอบครวัทีพ่่อแม่เตม็ไปดว้ยแรงกดดนัไมส่ามารถมอบโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคมที่
เหมาะสมใหก้บัพวกเขา และในหลายกรณกีถ็ูกกระท าดว้ยพฤตกิรรมทีรุ่นแรงจากครอบครวั เยาวชน
หลายคนเคยถูกกระท าและมคีนรอบขา้งถูกกลัน่แกลง้ รดีไถ ซอ้มทรมาน และจบักุมโดยเจา้หน้าทีข่อง
รฐั การใชก้ าลงัของเจา้หน้าทีใ่นการซอ้มประชาชนเพื่อใหย้อมสารภาพ เคน ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ21 

ปี เล่าว่า ในวยัเดก็ถูกเพื่อนและครใูนโรงเรยีนกลัน่แกลง้มาโดยตลอด และเมือ่เขา้รว่มการชุมนุม เขา
เป็นหน่ึงในผูท้ีถู่กต ารวจซอ้มทุบตจีนสาหสัในช่วงการเขา้จบักุมผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมจนท าใหป้อดขา้ง
หนึ่งแทบจะใชง้านไมไ่ด ้   จสัมนิและนาตาชาเคยถูกต ารวจรดีไถ จอรจ์เคยท าธุรกจิคา้ขายและตอ้งจา่ย
ใตโ้ต๊ะใหเ้จา้หน้าทีทุ่กเดอืนรวมถงึซามเูอลและพอลล่าทีเ่ชื่อว่าสมาชกิในครอบครวัตอ้งตดิคุกเพราะ
ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากกระบวนการยตุธิรรมในประเทศนี้ ประสบการณ์ความรนุแรงโดยตรงทีเ่กดิ
จากรฐัต่อเยาวชนเหล่านี้ท าใหพ้วกเขาาเหน็รฐัเป็นศตัรอูยา่งเลีย่งไมไ่ด้63

 

ความแตกต่างนี้เป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหแ้นวทางในเคลื่อนไหวของพวกเขาแตกต่างกนั ในขณะที่
กลุ่มคนรุ่นใหม่ทีส่่วนใหญ่เป็นชัน้กลางและนกัรณรงคส์นัตวิธิเีน้นแนวทางสนัตวิธินีัน้มองว่าการเน้น
แนวทางเผชญิหน้า ปะทะ และตอบโตเ้จา้หน้าทีเ่ป็นแนวทางทีม่ปัีญหา ไม่มปีระสทิธภิาพ เนื่องจากจะ
ส่งผลลดทอนความชอบธรรมของขบวนการเคลื่อนไหวในระยะยาว แต่หากมองอกีมุมหนึ่ง การ
เคลื่อนไหวแบบสนัตวิธิเีป็นรปูแบบทีต่อ้งใชทุ้นทีส่งูกว่าในหลายดา้นทีล่กูหลานชนชัน้กลางม ี แต่ชนชัน้
ล่างไม่ม ี ไมว่่าจะเป็นเวลาและความรูท้ีห่ลากหลายทีช่่วยกระตุน้ความคดิสรา้งสรรค ์ ซึง่ลกูหลานชนชัน้
ล่างมไีมม่ากพอทีจ่ะสามารถยนืยนัเคลื่อนไหวในแนวทางสนัติวธิไีด ้

ในขณะทีเ่ราตคีวามการแกไ้ขปัญหาของพวกเขาว่าเป็นความรุนแรง แต่ส าหรบัลกูหลานชนชัน้
ล่างแลว้ การเผชญิหน้ากบัปัญหาและความขดัแยง้ การพยายามสรา้งอ านาจต่อรองในการเจรจาอย่าง
เท่าเทยีมกนัเป็นเรือ่งทีพ่วกเขาคุน้เคยและพยายามมาโดยตลอด การปะทะกบัเจา้หน้าทีร่ฐักเ็ป็นไป
เพื่อใหปั้ญหาเหล่านัน้จบใหเ้รว็ทีสุ่ด เนื่องจากพวกเขามทีรพัยากรทีจ่ ากดั พวกเขารอไมไ่ด ้ นี่เป็นหน่ึง
ในกระบวนการจดัการความขดัแยง้และการถกเถยีง (conflict and quarrel management) ของพวกเขา 

การเผชญิหน้ากบัเจา้หน้าทีร่ฐัทีแ่ยกดนิแดงเป็นหนึ่งในการส่งสญัญาณถึงความไม่พอใจต่อการ
กดขีข่องเจา้หน้าทีร่ฐัทีพ่วกเขาเคยเจอและการใชค้วามรุนแรงต่อผูชุ้มนุม ในขณะทีเ่ยาวชนเหล่านี้เชื่อว่า
ตนมสีทิธอินัชอบธรรมในการแสดงออกทางการเมอืง เยาวชนหลายคนทีเ่คยผ่านประสบการณ์การถูกกด
ขี ่ ละเมดิ และความรนุแรงโดยตรงจากเจา้หน้าทีร่ฐั การเผชญิหน้าในทีชุ่มนุมเป็นครัง้แรกทีเ่ขารูส้กึว่า
เขาและเจา้หน้าทีร่ฐัมอี านาจเท่ากนั และสามารถตอบโตก้บัเจา้หน้าทีร่ฐัไดอ้ย่างเปิดเผย  พอลล่า ผูใ้ห้
ขอ้มลูเพศหญงิ อาย ุ 17 ปี บอกกบัเราว่า ทีด่นิแดงทุกคนเป็นคนเหมอืนกนั เธอไมไ่ดก้ลวัเจา้หน้าที่
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 เคน, ผูใ้หส้มัภาษณ์  11 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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เพราะหากเธอเจบ็ได ้ เจา้หน้าทีก่เ็จบ็ได ้ รวมไปถงึผูม้อี านาจคนอื่นๆ ดว้ย “พวกมงึถอดชุดออกมามงึก็
คนเหมอืนกบักูอ่ะ คนทีม่ากเ็หมอืนลกูเหมอืนเมยีพวกมงึ ถา้เป็นลกูเมยีพวกมงึทีอ่ยูต่รงนัน้มงึจะยงั
ยงิมัย้ แน่จรงิกถ็อดชุดมาเลย”64

 หรอืเพริล์ ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ16 ปีทีบ่อกว่า “ต ารวจเขามปืีนเขา
กย็งิเรามา แลว้ท าไมเราจะยงิเขาบา้งไมไ่ด้”65

 

ในหลายครัง้การกระทบกระทัง่กนัระหว่างผูช้มนุมดว้ยกนัเองกเ็กดิขึน้ได ้ เป็นเรือ่งปกตธิรรมดา
ส าหรบัพวกเขาและสามารถเจราจา ต่อรอง และกลบัมาเคลื่อนไหวรว่มกนัใหมไ่ด ้ จอหน์ ผูใ้หข้อ้มลูเพศ
ชาย อาย ุ 23 ปี บอกกบัเราว่าการต่อยตกีนัเองเป็นเรื่องปกตทิัว่ไป “แป๊บเดยีวกแ็ยก เดีย๋วกม็คีนมา
เคลยีร ์เดีย๋วกไ็ปปาเล่นดว้ยกนัต่อ”66

 

หลายคนทราบว่าสิง่ทีพ่วกเขาท าในการชุมนุมทีด่นิแดงถูกวพิากษ์วจิารณ์โดยสงัคมภายนอก 
แต่ส าหรบัพวกเขา นี่คอืรปูแบบทีพ่วกเขาท าได ้ ในขณะทีก่ารเคลื่อนไหวแบบสนัตวิธิีทีเ่น้นกจิกรรมและ
ความคดิสรา้งสรรคค์อืเครือ่งมอืของลกูหลานชนชัน้กลางทีใ่ชต้ะโกนบอกเล่าใหผู้ใ้หญ่ไดย้นิปัญหา  การ
ปะทะและตอบโตก้บัเจา้หน้าทีร่ฐักเ็ป็นเครือ่งมอืทีล่กูหลานชนชัน้ล่างคุน้เคยและท าไดท้นัท ี เพื่อ
เรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงและความอยูร่อดของพวกเขา ดงัที่ บรู๊ซกล่าวว่า “มอ็บปีทีแ่ลว้เป็นมอ็บของคน
รูห้นงัสอื แต่มอ็บดนิแดงมอ็บทีผ่มมาเป็นมอ็บของคนไมรู่ห้นงัสอื”67

 ส าหรบับรู๊ซไมใ่ช่ว่าเขาไมรู่ห้นงัสอื
จรงิๆ เขาเองไมใ่ช่คนทีไ่ม่มคีวามรูท้างการเมอืง ขณะทีส่มัภาษณ์นัน้ เขากไ็ดเ้ล่าถงึเรือ่งความประทบัใจ
ของเขาต่อการปฏวิตัใินทีต่่างๆ ในโลกเช่นในควิบา ในเมก็ซโิก มกีารกล่าวถงึเช เกบาร่า มกีารกล่าวถงึ
ภพูาน จติร ภูมศิกัดิ ์ และเหตุการณ์เดอืนตุลา แต่ส าหรบับรูซ๊ เขาหมายความถงึความรูจ้ากการเรยีนใน
ระบบทีอ่ยูใ่นระบบ เพราะเมือ่มองยอ้นกลบัไปดกูารเคลื่อนไหวของเยาวชนปีทีแ่ลว้ มนัใชชุ้ดความรูท้ี่
ซบัซอ้นเกนิกว่าทีค่นทีจ่บเพยีงชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ส าหรบัเขาแลว้ กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทีม่อ็บดนิแดง
มนัคอืสิง่ทีพ่วกเขาคุน้เคยและท าไดเ้ลยทนัท ี 

ในขณะทีน่กัเรยีนมธัยมเตน้แฮมทาโร ่ แต่งตวัเป็นไดโนเสาร ์ นิสตินกัศกึษามหาวทิยาลยัชัน้น า
ในกรงุเทพฯ เดนิพาเหรด LGBTQ+ กล่าวค าปราศรยัทีเ่ตม็ไปดว้ยเนื้อหาเชงิลกึทางประวตัศิาสตร ์
วเิคราะหโ์ครงสรา้งการเมอืงและน าเสนอแผนการแกไ้ขรฐัธรรมนูญอย่างทีผู่ใ้หญ่จ านวนมากท าไมไ่ด ้ แต่
เยาวชนชนชัน้ล่างทีด่นิแดงท าไมไ่ดเ้ช่นนัน้ พวกเขาพดูอยา่งเป็นระบบไมเ่ป็น ในการประกาศถงึขอ้
เรยีกรอ้งทีต่อ้งการใหน้ายกลาอก พวกเขาใชภ้าษาและไวยากรณ์คนละชุดกนัคนรุ่นใหมใ่นปีที ่
ไวยากรณ์ของพวกเขาคอืพลุ ลกูกระทบ การเรง่เครือ่งมอเตอรไ์ซต ์ การเผาสิง่ของทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของ
อ านาจรฐั สิง่หนึ่งทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์หลายคนมกัตอบเสมอเมือ่เราถามว่าท าไมถงึเลอืกวธิกีารเหล่านี้ พวก
เขาบอกว่าตอ้งการใหอ้กีฝัง่รบัรู ้ รูส้กึ หรอื “ไดย้นิ” รวมไปถงึเป็นการ “แสดงสญัลกัษณ์” ดงัทีน่าธาน 
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  พอลล่า, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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 เพริล์, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 
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  จอหน์, ผูใ้หส้มัภาษณ์  22 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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  บรู๊ซ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 
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ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 23 ปี เชื่อว่าการเผาเป็นการแสดงสญัลกัษณ์ หรอืการทีอ่กีหลายๆ คนเน้นย า้
เสมอว่าการปาประทดัเป็นการส่งเสยีงใหผู้ม้อี านาจไดย้นิ68

 

พดูใหถ้งึทีสุ่ด พวกเขาเป็นผลติของความรนุแรงทีพ่วกเราสรา้งขึน้ หรอือยา่งน้อยกอ็นุญาตให้
มนัด ารงอยู ่และท ารา้ยกลุ่มทีเ่ปราะบางทีสุ่ดในสงัคม นัน่คอืเยาวชนลกูหลานของชนชัน้ล่าง  
 

ปัจจยัที ่4: การเผชญิหน้า ปะทะ และตอบโตเ้จา้หน้ารฐัเป็นทางเลอืกทางเดยีวทีม่แีละก าหนดความเป็น
ความตายของชวีติพวกเขา  

เยาวชนทีเ่คยเริม่ลมืตาอา้ปากและเตม็ไปดว้ยความหวงัทีจ่ะสรา้งเนื้อสรา้งตวั กลบัพบว่าความ
ฝันทัง้หมดพงัทะลายลงและถูกดงึกลบัไปสู่ความยากจนหลงัวกิฤตโิควดิ-19 ความเดอืนรอ้นของพวกเขา
หนกัหนาและตอ้งการการช่วยเหลอืจากภาครฐัในทนัท ี ดงันัน้ พวกเขาจงึเลอืกวธิกีารทีพ่วกเขาท าได้
ทนัทแีละหวงัว่าจะสามารถกดดนัรฐั เพื่อใหร้ฐัไดย้นิและตอบสนองต่อปัญหาของพวกเขาไดม้ากว่า
วธิกีารสนัตวิธิแีบบทีผ่่านมา แมว้่าพวกเขาอาจจะถูกด าเนินคดหีรอืถูกจบั แต่พวกเขากพ็รอ้มยอมแลก 
เพราะพวกเขาไม่มอีะไรเหลอือกีแลว้ 

เมือ่สอบถามถงึความคดิเหน็ทีม่ต่ีอประสทิธภิาพของยุทธศาสตรแ์บบเน้นการเผชญิหน้า-ปะทะ-

ตอบโตเ้จา้หน้าทีร่ฐัว่าจะสามารถผลกัดนัการเปลีย่นแปลงไดจ้รงิหรอื ผูใ้หข้อ้มลูกว่ารอ้ยละ 67 ไม่
สามารถตอบได ้แต่สิง่ทีพ่วกเขาตอบกลบัมาคอื พวกเขาไม่มทีางเลอืกอื่น เหตุผลทีเ่ขาเลอืกแนวทางนี้ก็
เพื่ออยา่งน้อยทีสุ่ดกใ็หร้ฐัไดย้นิพวกเขาและรบัรูว้่าพวกเขามตีวัตนอยู ่ ซามเูอล เยาวชนเพศชาย อายุ 
17 ปีทีเ่พิง่มามอ็บครัง้แรกเมือ่วนัที ่ 20 สงิหาคม เล่าว่าเขาเองรบัทราบเรือ่งการชุมนุมมาโดยตลอด 
เพื่อนๆ วยัเดยีวกนัทีโ่รงเรยีนกส็่งมาใหด้ ู แต่กไ็มอ่ยากจะสนใจ พยายามจะเป็นกลางแลว้ แต่ถงึทีสุ่ด 
เขาเองรูส้กึว่าไมม่าไมไ่ดแ้ลว้ เพราะหลายๆ คนกท็ าไปทุกอยา่งแลว้ เราออกมากม็าท าเท่าทีท่ าได ้ ถ้า
เราไม่ท ากจ็ะไม่มใีครท าแลว้ ตอ้งท าเพื่อใหเ้ขารูว้่ามคีนเดอืดรอ้นอยู่69

 

เมือ่นกัวจิยัถามถงึความกลวัทีม่ต่ีอผลลพัธท์ีต่ามมาของปฏบิตักิารณ์เหล่านี้ ทีจ่ะน ามาซึง่ผลเชงิ
ลบต่อพวกเขา ไมว่่าจะเป็นความรนุแรงทีร่ฐัตอบโตท้ีส่งูมากกว่าทีเ่ขาใชใ้นการทา้ทายเจา้หน้าที ่ ซึง่ใน
หลายกรณีน าไปสู่การบาดเจบ็ พกิาร และอาจเสยีชวีติได ้หรอืการถูกจบักุม ด าเนินคด ีและคุมขงั ซึง่จะ
ส่งผลต่ออนาคตของพวกเขา ค าตอบที่ไดข้องผูใ้หข้อ้มลูกว่ารอ้ยละ  73 คอื ไมก่ลวั มปีระมาณรอ้ยละ 
27 ตอบว่ากลวัแต่กจ็ะยงัสูต่้อไปเพราะคดิว่าคุ้มทีจ่ะเสีย่งหากสามารถท าใหร้ฐัเปลีย่นแปลงได ้ โอลเิวอร ์
ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 30 ปี กล่าวว่า “กลวัครบั แต่ก่อนผมจะออกมาผมเตรยีมใจไวแ้ลว้ ถา้โดนจบั
หรอืเป็นอะไรไปอย่างน้อยกค็งไดอ้ะไรกลบัมาบา้ง”70
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  นาธาน, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 13 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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 ซามเูอล, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 9 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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 โอลเิวอร,์ ผูใ้หส้มัภาษณ์, 12 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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แต่ไมว่่าจะค าตอบจะเป็น “กลวั” หรอื “ไมก่ลวั” ผูใ้หข้อ้มลูทุกคนอภปิรายเพิม่เตมิว่า พวกเขาไม่
มอีะไรจะเสยีแลว้เพราะพวกเขาไม่มอีะไรเหลอืแลว้ พวกเขาตอ้งการการเปลีย่นแปลงทนัท ีในขณะทีก่าร
ต่อสูเ้รยีกรอ้งของลกูหลานชนชัน้กลางในปีทีผ่่านเป็นการเรยีกรอ้งถงึอนาคตทีด่แีละความฝันของพวก
เขา แต่ส าหรบัลกูหลานชนชัน้ล่างทีด่นิแดง พวกเขาต่อสูเ้พื่อชวีติและความอยูร่อดในปัจจบุนั ไมว่่าจะ
เป็นอาชพีการงาน โอกาสทางเศรษฐกจิและการศกึษา ทีส่ญูเสยีไปในช่วงทีร่ฐับาลชุดนี้เขา้มาบรหิาร
ประเทศ รวมไปถงึการถูกละเมดิดว้ยความรุนแรงจากหลากหลายกลุ่มและโครงสรา้งต่างๆ พวกเขารอ
ไมไ่ด ้ พวกเขายอมท าทุกวถิทีางทีจ่ะท าใหน้ายกลาออกและเกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ใหเ้รว็ทีสุ่ด เคน
บอกกบัเราว่าเขาไมม่อีะไรจะเสยีอกีแลว้ เขามาทีน่ี่ ท าทุกอยา่งทีจ่ะท าได ้โดนจบัแลว้ โดนซอ้ม โดนทุบ
ตแีลว้ แต่เขากย็งัตอ้งออกมา เพราะไมเ่ช่นนัน้ กไ็มส่ามารถทีจ่ะท าอะไรต่อไปไดเ้ลย เนื่องจากโอกาสใน
ชวีติแทบทุกอยา่งของเขาถูกจ ากดัโดยโครงสรา้งเกอืบหมดแลว้71

 

มผีูใ้หข้อ้มลูสามคนจาก 30 คนพดูว่ายอมสละชวีติไดถ้้าท าใหอ้ะไรดขีึน้ อกี 21 คน กล่าวว่าไม่
กลวัการถูกจบั ถงึถูกจบักจ็ะออกมาสูต่้อไป จากขอ้มลูศูนยท์นายความเพื่อสทิธมินุษยชน อยา่งน้อยมี
เยาวชน 3 คนทีถู่กจบัด าเนินคดซี ้าครัง้ที ่ 2 หลงัจากการถูกจบักุมในครัง้แรก นัน่หมายความมเียาวชน 
อยา่งน้อย 3 คนทีย่งักลบัเขา้รว่มชุมนุมแมห้ลกัการถูกจบัด าเนินคด ี จากการสมัภาษณ์พวกเขามองว่า
การถูกด าเนินคดหีรอืตดิคุกเป็นเรือ่งใกลต้วั เป็นตน้ทุนทีพ่วกเขาพรอ้มจา่ยหากสามารถท าใหร้ฐับาลให้
ความสนใจปัญหาของพวกเขาและสรา้งการเปลีย่นแปลงได ้ พวกเขาอธบิายว่าพวกเขาไมก่ลวัเพราะ
หลายคนเคยตดิคุกมาแลว้ ไมก่งัวลเพราะมเีพื่อนในคุก และอกีหลายๆ คนอธบิายว่าชวีติตอนน้ีกไ็มต่่าง
อะไรจากอยูใ่นคุก บรูซ๊เล่าใหฟั้งว่าเขาไมไ่ดก้ลวัทีจ่ะต้องตดิคุกเพราะคดิว่าเขา้ไปในนัน้กค็งมเีพื่อนเตม็
ไปหมด72

 รวมถงึเบนจามนิทีเ่คยถูกจบัไปแลว้กเ็ล่าว่าเขาไมไ่ดก้ลวัการจะตอ้งตดิคุก เพราะสภาพทีอ่ยู่
ขา้งนอกตอนนี้ ณ ปัจจบุนักไ็ม่ไดต่้างอะไรจากการเขา้ไปอยูใ่นคุกเลย73

 

โดยสรุปการใชว้ธิกีารเคลื่อนไหวแบบเผชญิหน้า ปะทะ และตอบโต ้ เป็นทางเลอืกสุดทา้ยที่
เยาวชนลกูหลานชนชัน้ล่างทีก่ าลงัเผชญิปัญหาความเป็นความตายในชวีติอยูทุ่กวนั ผูม้ตีน้ทุนในการ
ต่อสูต้ ่ามาก และพวกเขาเชื่อว่านี่เป็นวธิกีารทีห่นักทีสุ่ดทีจ่ะสามารถกดดนัรฐับาลและผลกัดนัไปสู่การ
เปลีย่นแปลงได ้  

                                                           
71

 เคน, ผูใ้หส้มัภาษณ์  11 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
72

 บรู๊ซ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 
73

 เบนจามนิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 14 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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บทท่ี 5 รปูแบบและพลวตัการเคล่ือนไหวของการชุมนุมแยกดินแดง 

 

หลงัจากทีไ่ดเ้รยีนรูว้่าพวกเขาเป็นใครและเหตุใดจงึเขา้รว่มการชุมนุมและมปีฏบิตักิารทาง
การเมอืงทีเ่น้นการเผชญิหน้าและการปะทะกบัเจา้หน้าทีร่ฐั ซึง่แตกต่างจากขบวนการก่อนหน้านี้ ในบท
นี้จะท าการส ารวจรปูแบบโครงสรา้งการองคก์ร การสื่อสาร ยทุธศาสตร ์ พลวตัการเปลีย่นแปลง และ
ขอ้จ ากดัของขบวนการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวทีแ่ยกดนิแดง 

โดยในส่วนแรกอธบิายรปูแบบโครงสรา้งการเคลื่อนไหวทีม่ลีกัษณะไรแ้กนน าของกลุ่มขนาดเลก็
ทีเ่ป็นอสิระจากกนัจ านวนมากมายทีม่ารวมตวักนัแบบหลวมๆ จนกลายเป็นมวลชนดนิแดง การ
เคลื่อนไหวของมอ็บดนิแดงมคีวามแตกต่างจากกลุ่มเยาวชนปี 2563 เนื่องจากพวกเขาเน้นการสื่อสาร
แบบมอ็บออฟไลน์ในการระดมผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมและการสื่อสารภายใน โดยแพลตฟอรม์ออนไลน์อยา่ง 
TikTok - Facebook  ท าหน้าทีเ่พยีงกระตุน้ความสนใจทางการเมอืงและใชใ้นการตดิตามขอ้มลูการขณะ
มกีารชุมนุม ในส่วนทีส่องของบทวเิคราะหจ์ะกล่าวถงึขอ้จ ากดัของขบวนการทัง้ทีส่่งผลใหข้บวนการหด
ตวัลงในระยะสัน้และเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ชุ้มนุมพรอ้มทีจ่ะกลบัมาชุมนุมเสมอ 

 

การเคล่ือนไหวแบบไร้แกนน าของกลุ่มขนาดเลก็ท่ีเป็นอิสระจากกนัจ านวนมากมาย  

 จากการเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้พบว่า โครงสรา้งการเคลื่อนไหวการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงมลีกัษณะ
เป็นเครอืข่ายปมเชอืก ซึง่ประกอบดว้ยกลุ่มขนาดเลก็จ านวนมากมาย แต่ละกลุ่มเป็นอสิระจากกนั 
รวมตวักนัแบบหลวมๆ ไมม่แีกนน าหลกัทีช่ดัเจนทัง้ภายในกลุ่มและเครอืขา่ย รปูแบบและจงัหวะ
ปฏบิตักิารมลีกัษณะเป็นไปตามธรรมชาต ิ มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตาม
ขอ้จ ากดัทางทรพัยากร และการปรบัเปลีย่นยทุธวธิทีีใ่ชจ้ดัการผูชุ้มนุมของเจา้หน้าที ่ 
 

กลุ่มขนาดเลก็เป็นอสิระจากกนัและรวมตวัแบบหลวมๆ  

จากการเกบ็ขอ้มลูดา้นการรวมกลุ่มของผูใ้หข้อ้มลู กว่ารอ้ยละ 90 เขา้รว่มกลุ่มผ่านเครอืข่าย
กลุ่มขนาดเลก็ทีรู่จ้กักนัมาก่อน โดยแต่ละกลุ่มมขีนาดไมเ่กนิ 10-15 คน และรอ้ยละ 10 เขา้รว่มการ
ชุมนุมคนเดยีว (ตารางที ่5.1: ลกัษณะการรวมกลุ่มของผูเ้ขา้รว่มชุมนุมดนิแดง) 

 

ตารางที ่5.1 ลกัษณะการรวมกลุ่มของผูเ้ขา้รว่มชุมนุมดนิแดง 
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ลกัษณะการเขา้รว่มชุมนุม จ านวน (คน) รอ้ยละ 

คนเดยีว 3 10 

เพื่อน 2-3 คน 14 47 

กลุ่ม 10-15 คน 13 43 

รวมทัง้หมด 30 100 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวนมากมกีารรวมกลุ่มกนัภายหลงัจากทีม่าชุมนุมแลว้ และมาจดัตัง้กลุ่มของ
ตวัเองทีน่ี่ โดยแรกเริม่มาคนเดยีวหรอืมากบัเพื่อนเพยีง 1-2 คน จากนัน้จงึมกีารรวมตวักนัเป็นกลุ่มขึน้
ทีด่นิแดง เช่น โอลเิวอรแ์ละซามเูอล ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ30 ปี ทีเ่ริม่แรกมากบัเพื่อนหรอืมากบัแฟน 
แลว้มารูจ้กัและพดูคุยกบัคนทีม่ามอ็บดว้ยกนั เวลาไปไหนกเ็กาะกลุ่มกนั นดักนัผ่านทางไลน์หรอื
โทรศพัทช์วนกนัมาในครัง้ถดัๆ ไป74

 ในขณะทีน่าธาน ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 23 ปี ทีเ่ริม่ต้นดว้ยการ
มาคนเดยีว แลว้บงัเอญิมาเจอเพื่อนรุน่น้องแถวบา้น กเ็ลยชวนเพื่อนจากบรเิวณบา้นมารว่มกลุ่มกนัได้
ประมาณ 15 คน และมารว่มกนัอยูเ่รือ่ยๆ ในขณะทีบ่างกลุ่มเช่นกลุ่มของเพริล์เป็นกลุ่มเพื่อนขนาดเกอืบ 
10 คนทีม่าดว้ยกนัอยูแ่ลว้75

 

แต่ละกลุ่มจดัการและเคลื่อนไหวเป็นอสิระจากกนั ทัง้ในการระดมมวลชนและทรพัยากร กลุ่ม
ส่วนใหญ่ไมม่ชีื่อ แต่บางกลุ่มกเ็ริม่จดักลุ่มทีม่ลีกัษณะเป็นทางการมากขึน้ มกีารตัง้ชื่อและระดมทุน
สนบัสนุน แต่อยา่งไรกด็ ี การรวมกลุ่มต่างๆ มลีกัษณะไมเ่ป็นทางการถาวร และไม่มรีปูแบบทีต่ายตวัใน
การรวมกลุ่ม บางส่วนอย่างกลุ่มของนาธานเป็นกลุ่มของวยัรุน่ทีอ่ยูร่วมกนัย่านฝัง่ธน มาเจอกนัในที่
ชุมนุมและจดัตัง้เป็นกลุ่มทีม่ชีื่อเรยีก เป้าประสงคใ์นตอนแรกทีต่ ัง้กลุ่มนัน้ท าไปเพื่อทีจ่ะดแูลกนัเองใน
กลุ่ม เพื่อทีจ่ะแยกว่าจะท าหน้าทีอ่ะไร ช่วยเหลอืกนัอยา่งไร พาเพื่อนกลุ่มตนออกมาอย่างไร แต่ต่อมา
เมือ่การชุมนุมมคีวามเขม้ขน้ขึน้ กเ็ริม่มกีารท าเพจผ่านเครอืข่าย สื่อสงัคมออนไลน์และรบับรจิาค
สนบัสนุนบา้ง อยา่งไรกด็ ี หลายๆ กลุ่มไมไ่ดม้กีารรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการหรอืตายตวั หลายกลุ่ม
ท างานดว้ยกนั หรอืบางคนกอ็ยูใ่นหลายกลุ่มเช่นกนั76

 

มคีวามพยายามในการสรา้งองคก์รน าหรอืประสานการเคลื่อนไหว เช่น ทะลุแก๊ซ ทะลุแก๊ส เยา
วรุน่ทะลุแก๊ส แต่กไ็มป่ระสบความส าเรจ็ กลุ่มและเพจเหล่านี้ท าไดเ้พยีงใชพ้ืน้ทีบ่นเฟซบุ๊กช่วย
ประสานงาน ใหข้อ้มลู เปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นขอ้มลูและแนวทางการเคลื่อนไหว และใหค้วามช่วยเหลอืใน
                                                           
74

  โอลเิวอร,์ ผูใ้หส้มัภาษณ์, 12 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
75

  เพริล์, ผูใ้หส้มัภาษณ์,  30 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 
76

  นาธาน, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 13 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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การระดมทรพัยากร ไมส่ามารถท างานในฐานะองคก์รน าทีส่ามารถควบคุมหรอืชีน้ าทศิทางการ
เคลื่อนไหวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืเป็นระบบ เนื่องจากลกัษณะของผูเ้ขา้รว่มชุมนุมทีด่นิแดงเป็น
กลุ่มขนาดเลก็ทีเ่ป็นอสิระจากกนั จงึเป็นการยากทีจ่ะประสานการท างาน เป้าหมาย หรอืยทุธวธิรีว่มได ้ 

 

มอ็บออฟไลน์และออนไลน์เลก็น้อยผ่าน TikTok - Facebook    

 นอกเหนือจากรปูแบบโครงสรา้งทีม่ลีกัษณะกลุ่มขนาดเลก็และเป็นอสิระจากกนัแลว้ สิง่ที่
น่าสนใจของการชุมนุมทีด่นิแดงทีแ่ตกต่างจากมอ็บก่อนหน้านี้ ไมว่่าจะเป็นเสือ้เหลอืง เสือ้แดง หรอืมอ็บ
เยาวชนปี 2563 คอื เน้นการสื่อสารผ่านโลกออฟไลน์  (off-line) เป็นหลกัในการระดมคนเขา้รว่มการ
ชุมนุมและการสื่อสารระหว่างผูชุ้มนุมดว้ยกนั ในขณะทีม่ ี TikTok และ Facebook เป็นแพลตฟอรม์
ออนไลน์ทีก่ระตุน้ความสนใจทางการเมอืงและใชใ้นการตดิตามขอ้มลูการขณะมกีารชุมนุม  

 

การสือ่สารผ่านออฟไลน์ 

 การสื่อสารภายในกลุ่มผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงมลีกัษณะแตกต่างจากการชุมนุมทางการเมอืงก่อน
หน้านี้ ไมว่่าจะเป็นเสือ้เหลอืง เสือ้แดง และ เยาวชนปี 2563 ทีเ่น้นการสื่อสารผ่านสื่อ ทัง้ผ่านดาวเทยีม
ในยคุพธม. Facebook ในยุคเสือ้แดงและกปปส. และแพลตฟอรม์ใหม่ๆ  อยา่ง Twitter Telegram และ 
Clubhouse ในกลุ่มเยาวชนทีเ่ริม่ชุมนุมในปี 2563 สื่อใหมเ่หล่านี้เป็นสื่อกลางทีท่ าใหค้นทีไ่มเ่คยรูจ้กักนั
มาก่อนรูส้กึถงึความเป็นพวกเดยีวกนั แบ่งปันปัญหาต่างๆ และท ากจิกรรมรว่มกนั โดยสื่อใหมเ่หล่านี้ท า
หน้าทีท่ ัง้ในการใหข้อ้มลูทางการเมอืง การสรา้งแรงบนัดาลใจ การแสดงออกทางการเมอืงของปัจเจก
บุคคล การนดัการชุมนุม การสื่อสารในระหว่างการชุมนุม และการโจมตลีดความชอบธรรมของรฐับาล
หรอืฝ่ายตรงขา้มทางการเมอืง  

แต่ส าหรบัการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงกลบัเป็นไปในทศิทางทีแ่ตกต่างกนัมาก สื่อใหมม่ผีลบา้งใน
การสรา้งแรงบนัดาลใจและการถ่ายทอดสดช่วงการชุมนุม (ซึง่จะกล่าวในส่วนต่อไป) แต่ไมใ่ช่เครือ่งมอื
หลกัในการสื่อสารและการกระจายขอ้มลูระหว่างกนั การจดัการชุมนุม เป็นเครือ่งมอืในการต่อสูท้าง
การเมอืง หรอืการรวมกลุ่มกนัของเยาวชนทีด่นิแดง 

ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้เกดิขึน้ผ่านการสื่อสารแบบออฟไลน์ หรอืการสื่อสารผ่านการพดูจาและ
กระจายขา่วแบบปากต่อปากระหว่างกลุ่มหรอืเครอืข่ายคนทีรู่จ้กัคุน้เคย มคีวามสมัพนัธ ์ และผกูพนักนั
มาก่อน  

เครอืขา่ยทางสงัคมทีม่มีาก่อนการชุมนุม (pre-existing network) กลไกหลกัในการระดม
ผูเ้ขา้รว่มชุมนุมของกลุ่มเคลื่อนไหวขนาดเลก็ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัอยูแ่ลว้ จากการสมัภาษณ์กว่ารอ้ยละ 
90 ของผูใ้หข้อ้มลูระบุว่า พวกเขาเริม่ต้นและเขา้รว่มการชุมนุมกบักลุ่มคนทีพ่วกเขารูจ้กักนัก่อนหน้าที่
จะมกีารชุมนุม ไมว่่าจะเป็นเพื่อนในสถานศกึษา ทีท่ างาน เพื่อนบา้น ฯลฯ ในช่วงแรกของการชุมนุม
ทีด่นิแดง ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวนมากเดนิทางมาชุมนุมกบัเพื่อนในสถานศกึษา ที่ท างาน เพื่อนบา้น หรอื
แฟน เช่น จสัมนิ ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ17 ปี ทีม่ากบัแฟนแลว้มาพบปะกลุ่มคนทีด่นิแดง รวมไปถงึ
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เพื่อนแถวบา้น จงึรวมกลุ่มกนั77
 หรอืนาตาชา ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ16 ปีทีช่วนเพื่อนละแวกบา้นมา 

แต่ตนเองเคยอยูอ่าศยัแถวนี้อยู ่ แลว้กก็ลบัมาพบกบัเพื่อนทีอ่ยูล่ะแวกนี้ดว้ย78
 หรอืปีเตอรแ์ละจอหน์ 

ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ18 ปีและ 23 ปีตามล าดบั ทีอ่ยู่บรเิวณนี้อยูแ่ลว้กม็ารวมกลุ่มกนักบัเพื่อนๆ ทีอ่ยู่
ละแวกนี้เช่นกนั79

 
80

 หรอืนาธานทีบ่งัเอญิพบเพื่อนแถวบา้นทีน่ี่และมเีพื่อนคนหนึ่งทีม่แีฟนอาศยัอยู่
ละแวกนี้กท็ าใหส้ามารถขยายเครอืขา่ยผ่านคนรูจ้กัต่อกนัไป81

 

การเรยีนรูแ้นวทางการเคลื่อนไหวแบบเผชญิหน้า ปะทะ และตอบโตก้บัเจา้หน้าที ่ การดแูล
ตนเอง และการปรบัยุทธศาสตรก์ารเคลื่อนไหวใหท้นักบัการปรบัแผนปฏบิตักิารของเจา้หน้าทีเ่กดิขึน้
ผ่านการพดูคนสมาชกิในกลุ่มยอ่ยๆของแต่ละคน ซึง่แตกต่างจากกระบวนการการวางแผน เรยีนรู ้ และ
การสื่อสารระหว่างผูจ้ดัและผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมในปี 2563 ไมใ่ช่การปรกึษากนัเฉพาะกลุ่มแกนน า แลว้
ตดัแสดงผลการตดัสนิใจทีม่ต่ีอทศิทางการชุมนุมเพื่อสื่อสารกบัผูเ้ขา้รว่มชุมนุมผ่านโลกออกไลน์ หรอื
การปรกึษาหารอื ถกเถยีง หรอืการเปิดโหวตบน Telegrame จากผูค้นจ านวนมากมายทีไ่ม่รูจ้กักนั 
เหมอืนทีเ่ยาวชนปลดแอก และ REDEM ท า แต่กลุ่มยอ่ยของผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงปรกึษาหารอืกนั
ภายในและปฏบิตักิารรว่มกนัเฉพาะกลุ่มของตน หรอืหลายๆ กลุ่ม เช่น กลุ่มของเพริล์ ผูใ้หข้อ้มลูเพศ
หญงิ อาย ุ16 ปี กไ็มไ่ดม้กีารเชื่อมต่อกบักลุ่มอื่นนกั หรอืกลุ่มของจอหน์ กลุ่มของนาธาน หรอืกลุ่มของ
ปีเตอรท์ีต่่างกลุ่มกด็แูลคนในกลุ่มของตน แต่จะมกีารบอกขา่ว ประสานงานกนับา้งเรือ่ยๆ เช่นการบอก
กนัว่าจะใหก้ลุ่มไหนเคลื่อนทีไ่ปกลุ่มไหน หรอืกลุ่มไหนไปเฝ้าตรงกลุ่มไหน ในขณะเดยีวกนั พอไดข้อ้มลู
แลว้ แต่ละกลุ่มกจ็ะไปบรหิารจดัการกนัเองในกลุ่ม ว่าจะท าอะไรอย่างไรบา้ง82

  

นอกจากนัน้ การสื่อสารระหว่างกนัผ่านปฏสิมัพนัธโ์ดยตรงดว้ยการพดูคุย การสรา้ง
ความสมัพนัธ ์และการปรกึษาหารอืระหว่างผูชุ้มนุมทีไ่มรู่จ้กักนัยงัเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อปฏบิตักิารในการ
เคลื่อนไหว ซึง่แตกต่างจากการชุมนุมของเยาวชนในปี 2563 ทีผู่เ้ขา้รว่มมลีกัษณะเกบ็ตวัและอยูใ่นโลก
ส่วนตวั (introvert) หากสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมในปี 2563 จะพบว่า ผูเ้ขา้รว่มการ
ชุมนุมมกัมาคนเดยีว มากนัเป็นกลุ่ม แต่รบัรูข้า่วสารการชุมนุมผ่านโลกออนไลน์ทีจ่ดัท าโดยแกนน าหรอื
เพจน า เมือ่มาถงึทีชุ่มนุม ทุกคนจะกม้หน้าก้มตาอยูก่บัมอืถอืของตวัเอง ทัง้เพื่อฟังการปราศรยัจากมอื
ถอื ตดิตามความเป็นไปทัง้ในท่ชุีมนุมและโดยรอบ และการชุมนุมผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ การเรยีนรู้
แลกเปลีย่นและพดูคุยกบัเพื่อนแปลกหน้าเกดิขึน้ไม่มากนกั  

ในขณะทีเ่ยาวชนทีแ่ยกดนิแดงมลีกัษณะ (extrovert) มากกว่าพฤตกิรรมของเยาวชนชนชัน้
กลาง พวกเขามลีกัษณะเปิดเผย การพดูคุยและแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัคนแปลกหน้าเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา 
ในดา้นหน่ึงอาจอธบิายไดว้่าในขณะทีล่กูหลานชนชัน้กลางเตบิโตท่ามกลางครอบครวัเดีย่วทีพ่ืน้ที่
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 จสัมนิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  10 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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 นาตาชา, ผูใ้หส้มัภาษณ์  12 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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 เพริล์, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 30 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 
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ส่วนตวัและพืน้ทีส่าธารณะแยกออกจากกนัชดัเจน เช่น การมหีอ้งนอนส่วนตวัทีส่รา้งบุคลกิของพวกเขา
ใหคุ้น้เคยกบัการอยูค่นเดยีว คดิคนเดยีว และไมคุ่น้เคยกบัการสรา้งกจิกรรมทางการเมอืงทีม่ลีกัษณะ
สานสมัพนัธก์บัคนแปลกหน้า การสื่อสารบนโลกออนไลน์เป็นสิง่ทีพ่วกเขาคุน้เคย ส าหรบัลกูหลานชน
ชัน้ล่างทีอ่ยูใ่นทีอ่ยูอ่าศยัขนาดเลก็ในชุมชนแออดั พวกเขาเตบิโตขึน้โดยไม่รูจ้กัพืน้ทีส่่วนตวั (private 

sphere) พืน้ทีส่าธารณะกบัส่วนตวัเป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนั พวกเขาคุ้ นุเคยกบัการอยูร่ว่มกบัผูค้นแปลกหน้า
มากมาย จากตวัอยา่งสมัภาษณ์จ านวนมากจะเหน็ไดว้่าพวกเขาเตบิโตมาในชุมชนแออดั บา้นพกัหรอื
หอ้งเช่าทีม่ขีนาดเลก็ ท าใหไ้มส่ามารถมพีืน้ทีส่่วนตวัไดแ้ละตอ้งมกีารพูดคุยและจดัการพืน้ทีข่นาดเลก็ที่
อยูร่ว่มกนัจ านวนมาก เช่น ปีเตอร ์ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ18 ปี ทีอ่ยูห่อ้งเช่าสองหอ้งแต่อยูร่ว่มกนั 14 

ชวีติ ท าใหเ้ขาแทบไมม่พีืน้ทีส่่วนตวั83
 แอนนา ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ24 ปี ทีอ่ยู่ในบา้น 5 คน บา้น

เช่าของนาตาชาอยู่รวมกนั 6-7 คน รวมถงึหลายๆ คนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีชุ่มชนแออดั ทีส่ามารถมองเหน็บา้น
อื่นคนอื่นไดเ้สมอและตอ้งมกีารปฏสิมัพนัธก์บัคนในชุมชนเสมอ84

 

 

มอ็บ Facebook-Twitter-Tiktok  

แมว้่าความสมัพนัธแ์บบออฟไลน์จะเป็นกลไกการสื่อสารและการระดมผูช้มนุมหลกั แต่ผูชุ้มนุม
หลายกลุ่มกไ็ดร้บัแรงบนัดาลใจและรบัรูเ้ร ือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในการชุมนุมผ่านโลกออนไลน์ สื่อสงัคม
ออนไลน์มบีทบาทเพยีงระดบัหนึ่ง โดยเฉพาะ Facebook และ TikTok ในขณะทีก่ารเคลื่อนไหวของคน
รุน่ใหมท่ีเ่ร ิม่ตน้ในต้นปี 2563 ม ีTwitter เป็นจดุเริม่ตน้ทีท่ าใหพ้วกเขาสนใจการเมอืง จากนัน้ Telegram 

กท็ าหน้าทีใ่นการประสานงานและผลกัดนักจิกรรมการเคลื่อนไหว และในปี 2564 Clubhouse ก็
กลายเป็นอกีช่องทางส าคญัทีใ่ชใ้นการถกเถยีงพดูคุยของกลุ่มคนรุ่นใหมท่ีต่ื่นตวัทางการเมอืง เมือ่ถาม
ตวัแทนของผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงถงึขอ้มลูทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหผู้ใ้หข้อ้มลูสนใจและเขา้รว่มการชุมนุม
ปรากฏว่า Facebook มาเป็นอนัดบัแรก (ตาราง 5.2: รปูแบบและช่องทางในการใชแ้พลตฟอรม์โซเชยีล
ของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีด่นิแดง) 

 

ตาราง 5.2 รปูแบบและช่องทางในการใชแ้พลตฟอรม์โซเชยีลของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีด่นิแดง 

 

ช่องทางสื่อออนไลน์ จ านวนคนทีเ่ลอืกใช้
แพลตฟอรม์ (คน) 

รอ้ยละ  

Facebook  30 100 

Twitter  12 40 
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  ปีเตอร,์ ผูใ้หส้มัภาษณ์, 21 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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TikTok 10 33 

Instagram  4 13 

Telegram  3 10 

Clubhouse 3 10 

 

จากการสมัภาษณ์ ผูใ้หข้อ้มลูทีม่อีายุมากกว่า 20 ปีส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั Facebook เป็น
อกีหนึ่งช่องทางทีส่ าคญัทีผู่เ้ขา้รว่มการชุมนุมใชต้ดิตามขา่วสารเกี่ยวกบัการชุมนุม เช่น แดเนียล ผูใ้ห้
ขอ้มลูเพศชาย อาย ุ 26 ปี หนึ่งในผูใ้หส้มัภาษณ์ทีต่ดิตามข่าาวการเมอืงและการชุมนุมผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์
เสมอ85

 ในขณะทีผู่ใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่ทีอ่ายตุ ่ากว่า 20 ปีเน้นใหค้วามส าคญักบั TikTok เป็นช่องทาง
ส าคญั ส่วนหน่ึงเนื่องจากปกตแิลว้ TikTok เป็นช่องทางในการตดิตามความบนัเทงิของพวกเขา (mass 

entertainment platform) และเมือ่การเคลื่อนไหวขยายตวัและด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง หลายคนเล่าถงึ
คลปิแรกทีด่ผู่าน TikTok แลว้ท าใหห้นัมาสนใจและตดัสนิใจเขา้รว่มการชุมนุม นอกจากนัน้ ผูเ้ขา้รว่ม
การชุมนุมยงัคงใช ้ TikTok เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและตดิตามสถานการณ์ในทีชุ่มนุมหลายคน
เริม่ท าหน้าทีถ่่ายทอดสดการชุมนุม ส่งคลปิวดีโีอเหตุการณ์ส าคญัๆ ในแต่ละวนั โดยเฉพาะการปะทะกนั
ระหว่างผูชุ้มนุมและเจา้หน้าทีแ่ละการใชค้วามรนุแรงของเจา้หน้าทีบ่น TikTok ในทางกลบักนั ผูชุ้มนุม
และผูส้นบัสนุนการชุมนุมตดิตามข่าวสารและสถานการณ์การชุมนุมผ่านคลปิและการถ่ายทอดสดการ
ชุมนุมผ่าน TikTok จากการสมัภาษณ ซามเูอล ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 17 ปี บอกว่า TikTok เป็นสื่อ
ชนิดหนึ่งทีท่ าใหเ้ขารูเ้หตุการณ์ทางการเมอืง86

 รวมทัง้เพริล์และนาตาชา ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ16 ปี 
ทีบ่อกว่าตดัสนิใจมามอ็บเพราะเหน็ภาพความรุนแรงทีต่ ารวจกระท าต่อผูชุ้มนุมผ่าน TikTok

87
  

88
 

 

พลวตัและการปรบัเปลีย่นรปูแบบการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

แมว้่าผูชุ้มนุมส่วนใหญ่จะไม่เคยมปีระสบการณ์การเขา้ร่วมการชุมนุมมาก่อน แต่จากการเฝ้า
ตดิตามจะเหน็ไดว้่ารปูแบบการเคลื่อนไหวทีผ่่านมาของกลุ่มผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงมลีกัษณะเป็นพลวตั มี
การปรบัตวัและเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึง่เป็นการตอบโตชุ้ดควบคุมฝงูชนของเจา้หน้าทีท่ีเ่ปลีย่นแปลง
ตลอดเวลาเช่นกนั ไมว่่าจะเป็นการกระจายตวั การยา้ยพืน้ทีก่ารชุมนุมบ่อยครัง้ในบรเิวณดนิแดง การ
ปรบัเปลีย่นระยะเวลาในการปะทะ โดยพลวตัดงักล่าวเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่งเป็นธรรมชาต ิ
(spontaneous) ผ่านการรเิริม่ของแต่ละกลุ่ม   
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เนื่องจากผูช้มนุมส่วนใหญ่ไมเ่คยมปีระสบการณ์การเขา้รว่มและการจดัการชุมนุมมาก่อน 
รปูแบบของการเคลื่อนไหวของพวกเขาจงึมลีกัษณะเป็น organic หรอืเป็นธรรมชาตมิาก  จากการเกบ็
ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลูกว่ารอ้ยละ 47 ไมเ่คยเขา้รว่มและจดัการชุมนุมมาก่อน ผูใ้หข้อ้มลูอธบิายว่าพวกเขาคดิ
และรเิริม่เองว่าควรจะท าอะไร ตอนไหน จดัหาอุปกรณ์มากนัเอง ปรบัตวัผ่านการสงัเกตและพดูคุย
กนัเองในกลุ่มเลก็ๆ หรอืกบัเพื่อนใหมท่ีเ่จอในทีชุ่มนุมถงึการดแูลตวัเองใหป้ลอดภยั และการปรบัเปลีย่น
การเคลื่อนไหวภายในกลุ่มเลก็ๆ ของตนเองหลงัสรปุบทเรยีนการปรบัแผนของเจา้หน้าทีร่ฐั เช่น กลุ่ม
ของนาธานนัน้ก่อนจะปฏบิตักิารจะมกีารประเมนิสถานการณ์ของแต่ละวนัก่อนเสมอ และจะมกีารจดัสรร
ว่าแต่ละคนจะประจ าอยูท่ีจ่ดุไหน จะไปทีไ่หนดว้ยกนับา้ง เวลามเีพื่อนถูกจบัตอ้งท าอยา่งไร89

  

 

มีข้อจ ากดั...แต่พร้อมกลบัมาชุมนุมเสมอ 

แมว้่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงจะมพีลวตัของการจดัโครงสรา้ง การ
รวมกลุ่ม รปูแบบ และวธิกีารเคลื่อนไหวทีป่รบัตวัตลอดเวลา เพื่อท าใหส้ามารถด าเนินต่อไปไดท้่ามกลาง
มาตรการการควบคุมการชุมนุมทีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้ แต่กลุ่มผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงกม็ขี้อจ ากดัหลาย
ดา้น ทีส่่งผลต่อการลดจ านวนลงของผูชุ้มนุมลดลงในระยะสัน้  

หนึง่ มาตรการสลายการชุมนุมและการจบักุมผูชุ้มนุมท าใหม้วลชนจ านวนมากไดร้บับาดเจบ็
หรอืตอ้งเขาสุ่กูระบวนการทางกฎหมายหลงัการถูกจบักุม ซึง่ทัง้หมดต่างตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ท าให้
แมว้่าอยากกลบัมาชุมนุมในทนัท ีแต่กต็อ้งรกัษาตวัหรอืเขา้สุ่กูระบวนการทางกฎหมายใหเ้สรจ็สิน้ก่อน  

ส าหรบัผูท้ีม่อีายุมากกว่า 18 ปีจะมกีระบวนการในการท าคดทีีง่่ายกว่าเยาวชน เพราะใน
บางครัง้สามารถใชดุ้ลยพนิิจของเจา้พนกังานปล่อยตวัไดเ้ลย หรอืถา้ถูกควบคุมตวัไวก้ต็อ้งไปขึน้ศาล
ภายใน 48 ชัว่โมงจากนัน้ ถา้ศาลใหป้ระกนัตวักอ็อกไปไดท้นัท ี แลว้มาตามนดัตามกระบวนการปกต ิ
ในขณะทีเ่ยาวชนอายตุ ่ากว่า18ปี หากถูกจบักุม เจา้หน้าทีจ่ะไมส่ามารถใชดุ้ลยพนิิจปล่อยตวัไดท้นัที
และตอ้งขึน้ศาลภายใน 24 ชัว่โมง และหากภายใน 24 ชัว่โมงนัน้ไม่มผีูป้กครองมาประกนัตวั หรอืศาล
ยงัไมใ่หป้ระกนัตวั กจ็ะตอ้งถูกส่งตวัไปยงัสถานพนิิจ และถงึแมเ้ยาวชนบางคนจะไดร้บัการปล่อยตวัแลว้ 
พวกเขาจะตอ้งไปรายงานตวัต่อศาลถีก่ว่าผูใ้หญ่ รวมทัง้จะมกีระบวนการสงัคมสงเคราะหแ์ละนดัหมาย
นกัจติวทิยาไปพบเยาวชนทีบ่า้นบ่อยขึน้ เมือ่เยาวชนเหล่านี้ถูกจบั กจ็ะใชเ้วลานานกว่าจะสามารถ
กลบัมาชุมนุมได ้  

นอกจากนัน้ นบัตัง้แต่กลางเดอืนกนัยายนเป็นต้นมา เจา้หน้าทีฝ่่ายความมัน่คงไดป้รบัแผนการ
เขา้ควบคุมพืน้ที ่ และการจบักุมกข็ยายวงกวา้งมาขึน้เรื่อยๆ ณ วนัที ่ 7 ตุลาคม 2564 มคีนถูกจบั
ด าเนินคดอียา่งน้อย 374 คน  โดยจนถงึวนัที ่21 ตุลาคม 2564 มเียาวชนทีม่อีายนุ้อยกว่า 18 ปี ทีข่อรบั
ความช่วยเหลอืในการดแูลคดโีดยศูนยท์นายเพื่อสทิธมินุษยชนเนื่องจากถูกจบักุมด าเนินคดอีย่างน้อย 
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254 คน ใน 160 คด ีและในจ านวนนี้เป็นเยาวชนทีเ่ขา้รว่มชุมนุมทีบ่รเิวณแยกดนิแดง 192 คน ใน 61 
คดี90

 แมว้่าเราจะไม่ทราบจ านวนผูชุ้มนุมทัง้หมด แต่การด าเนินคดกีบัผูค้นจ านวนมากขนาดนี้ตอ้งใช้
ระยะเวลาด าเนินการทางกฎหมาย จงึส่งผลต่อการลดลงของจ านวนผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมในระยะสัน้ 

สอง แรงกดดนัจากครอบครวัของเยาวชนหลงัการถูกจบักุม เนื่องจากผูชุ้มนุมจ านวนมากป็น
เยาวชน ซึง่กระบวนการหลงัการจบักุมจะตอ้งมผีูป้กครองเขา้มาเป็นผูด้แูลในทุกขัน้ตอนทางกฏหมาย 
ตัง้แต่การรบัทราบขอ้กล่าวหาไปจนถงึการดแูล กระบวนการฟ้ืนฟู และบ าเพญ็ประโยชน์ของสถานพนิิจ
เดก็ แมว้่าทางศูนยท์นายความเพื่อสทิธมินุษยชนจะช่วยดแูลดา้นการด าเนินการทางกฏหมายและมี
กองทนุช่วยเหลอืในการจ่ายค่าประกนัตวั แต่ผูป้กครองของเยาวชนยงัตอ้งเขามารบัภาระในกระบวนการ
ต่างๆ ทุกขัน้ตอนอยา่งต่อเนื่อง ซึง่ส าหรบัครอบครวัชนชัน้ล่าง การเขา้สู่กระบวนการทีย่าวนานหลายวนั 
หมายถงึการสญูเสยีรายไดแ้ละมคี่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง หน าซ ้ายงัตอ้งเผชญิกบัภาวะความกลวัต่อการ
ด าเนินคดแีละความกงัวลต่ออนาคตของบุตรหลาน ดงันัน้ เมือ่หลงัขัน้ตอนทางกฏหมายสิน้สุดลง 
เยาวชนเหล่านี้กย็งัตอ้งเผชญิกบัแรงกดดนัจากครอบครวัทัง้ความไมพ่อใจต่อการชุมนุมทีผ่่านมา ใน
กรณทีีค่รอบครวัไมเ่หน็ดว้ย หรอืในหลายกรณคีรอบครวัทีเ่หน็ดว้ยกบัประชาธิปไตยและการแสดองออก
ทางการเมอืง แต่เมือ่บุตรหลานถูกจบั ผูป้กครองกจ็ะมคีวามกงัวลต่อการถูกด าเนินคดคีรัง้ต่อไป ทีอ่าจ
น าไปสู่การใชม้าตรการทางกฏหมายทีร่นุแรงขึน้หากพวกเขาเขา้รว่มการชุมนุมครัง้ต่อไป ส่งผลใหก้าร
กลบัเขา้รว่มการชุมนุมรอบใหมไ่มใ่ช่เรือ่งงา่ยส าหรบักลุ่มเยาวชน ตวัอยา่งเช่น นาตาชา ผูใ้หข้อ้มลูเพศ
หญงิ อาย ุ 16 ปีทีเ่ขา้รว่มการชุมนุมอย่างสม ่าเสมอมากในช่วงแรก แต่เมือ่การปะทะเริม่รุนแรงมากขึน้
และตวัเธอเองกถ็ูกจบักุม ผูป้กครองซึง่ก่อนหน้านี้มที่าทสีนบัสนุนการชุมนุมเริม่สัง่หา้มเธอไปชุมนุมและ
ยดึกุญแจรถจกัรยานยนต ์ ท าใหเ้ธอไมส่ามารถเขา้รว่มการชุมนุมได ้ นอกจากนัน้ เมือ่โรงเรยีนเริม่เปิด
เรยีนยิง่ท าใหเ้ธอมาไดน้้อยลง 91

 หรอืซามเูอล ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ17 ปีทีพ่่อมคีวามเป็นห่วง ท าให้
การเขา้รว่มการชุมนุมหลงัการถูกจบักุมเป็นเรือ่งยากขึน้มาก92

 

สาม การขาดแคลนทรพัยากรในการด ารงชพี การชุมนุมทีย่ดึเยือ้ยาวนานกว่า 2 เดอืน ท าให้
เยาวชนและวนัรุ่นทีเ่ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงขาดรายได ้ และตอ้งน าเงนิเกบ็มาใช ้ ซึง่หลายคน
เผชญิความยากล าบากดา้นการเงนิตัง้แต่ก่อนเขา้รว่มการชุมนุม ไมว่่าจะตกงาน รายไดล้ดลง ถูกลดงาน 
หรอืถูกหกัเงนิเดอืน เนื่องจากการชุมนุมทีแ่มว้่าจะมเีฉพาะช่วงเยน็ แต่กว่าการชุมนุมจะเลกิกใ็ช้
ระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะในช่วงเดอืนกนัยายน การชุมนุมด าเนินไปถงึเวลาตหีนึ่งหรอืตสีอง ผู้
ชุมนุมบางคนนัน้กว่าจะสามารถกลบับา้นไดก้อ็าจตอ้งเลยตสีี ่ ทีเ่ป็นระยะเวลาเลกิเคอรฟิ์ว ท าใหห้ลาย
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คนเหนื่อยลา้และตอ้งพกัผ่อนในช่วงกลางวนั ไมส่ามารถออกไปหางานท า หรอืตอ้งลดชัว่โมงการท างาน
ลง หลายคนทีเ่คยท างานหลกัและงานเสรมิจะสามารถท าไดเ้ฉพาะช่วงกลางวนั หลงัการชุมนุมกว่าสอง
เดอืน ผูชุ้มนุมหลายคนเริม่ตอ้งกลบัไปหางานท าและท างานเตม็เวลา ท าใหต้อ้งถอยห่างจากการชุมนุม
ชัว่คราว หรอืเวน้ระยะการเขา้ชุมนุมใหเ้หลอืเฉพาะช่วงวนัหยดุ และมนักส็่งผลต่อจ านวนผูชุ้มนุมทีล่ดลง 

เคน ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ 21 ปี ซึง่เขา้รว่มการชุนนุมตัง้แต่ตน้เดอืนสงิหาคม ยอมรบัว่า 
หลงัจากเขา้รว่มการชุมนุมทุกวนัต่อเนื่องกนัสองเดอืน เงนิเกบ็ทีเ่ขามเีริม่ไมเ่หลอื หลงัจากถูกท ารา้ย
โดยเจา้หน้าทีแ่ละรกัษาตวัเสรจ็เรยีบรอ้ย เขากต็ดัสนิใจเริม่กลบัมาหางานท า ซึง่นัน่กจ็ะส่งผลใหเ้ขาไม่
สามารถเขา้รว่มการชุมนุมไดอ้ยา่งต่อเนื่องเช่นเดมิ จะเขา้รว่มไดก้เ็พยีงวนัทีไ่มไ่ดท้ างาน93

 

และ สี ่ การยดึทรพัยส์นิของผูชุ้มนุมท าใหพ้วกเขาขาดทรพัยากรในการชุมนุม ในหลายครัง้ของ
การสลายการชุมนุม เจา้หน้าทีไ่ดท้ าการยดึทรพัยส์นิของผูชุ้มนุม โดยเฉพาะจกัรยานยนต ์ ซึง่ส าหรบั
พวกเขาหลายคนมนัคอืทรพัยส์นิทีส่ าคญัทีสุ่ดในชวีติ ใชท้ัง้ในการท ามาหาเลีย้งชพี การใชช้วีติ และที่
ส าคญัคอืพาหนะการเดนิทางเขา้รว่มและสนับสนุนการชุมนุม เนื่องจากขัน้ตอนในการขอทรพัยส์นิคนื
ตอ้งใชเ้วลา และการขาดรถจกัรยานยนตท์ าใหห้ลายคนสญูเสยีรายได ้ ท าใหเ้มือ่ไดข้องกลางคนื วยัรุ่น
เหล่านี้ตอ้งกลบัไปท างานเพื่อชดเชยรายไดท้ีพ่วกเขาขาดไปในช่วงทีร่ถถูกยดึ โดยเฉพาะในกรณขีอง
ผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีป่ระกอบอาชพีรบัส่งอาหารและพสัดุ  

ตวัอยา่งเช่น เบนจามนิ  ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ19 ปี ท างานเป็นพนกังานขบัรถส่งอาหารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ในมอืถอืและเคยถูกจบัยดึรถจกัรยานตไ์ป ไดบ้อกเล่าถงึความยุง่ยากว่า “พอโดนจบั โดน
ยดึรถมนักย็ากไปหมด ไปท างานกไ็มไ่ด ้กต็อ้งขบัเพิม่วิง่เพิม่ เอารถออกมากต็อ้งเสยี 20,000 บาท ช่วง
หลงัเลยไมค่่อยไดม้าเพราะตอ้งวิง่ท างานเพิม่”94

  

 แน่นอนว่าในระยะสัน้อุปสรรคเหล่านี้จะท าใหผู้ชุ้มนุมลดลง แต่ในระยะยาว มาตรการทีร่ฐัใชใ้น
การควบคุมการชุมนุมทีย่กระดบัความรุนแรงและการจบักุมทีก่ว้างขวางมากขึน้จะส่งผลท าใหพ้วกเขา
กลบัมาเขา้รว่มการชุมนุมอกีในอนาคต 

หนึง่ ความโกรธและไมพ่อใจต่อเจา้หน้าทีร่ฐัเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นการกระตุ้นท าใหพ้วกเขาอยาก
กลบัมารว่มการชุมนุมอกีครัง้เมือ่พรอ้มเพื่อแสดงออกถงึความรูส้กึของพวกเขาใหร้ฐัไดรู้ ้ การยกระดบั
ความรุนแรงทีร่ฐัใชแ้ละการยนืยนัไมต่อบสนองต่อความเดอืนรอ้นของพวกเขา ผลกัดนัใหห้ลายคนที่
ก่อนหน้านี้ยงัมคีวามหวงัว่าถา้พวกเขาตะโกน ผูใ้หญ่จะไดย้นิ แต่จากสิง่ทีพ่วกเขาประสบในการปะทะ
กบัเจา้หน้าทีร่ฐั หลายคนหนักลบัไปเชื่อว่ารฐัยนืยนัไมป่รบัตวัและพยายามกดทบัเสยีงของพวกเขาที่
พยายามสะทอ้นปัญหาจากเยาวชนชนชัน้ล่างทีต่อ้งการใหร้ฐัช่วย มาตรการเหล่านี้ก าลงัท าใหพ้วกเขา
กลายเป็นปฏปัิกษ์ต่อรฐัโดย ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวนมากทราบดวี่ารฐัไม่มทีางทีจ่ะปรบัตวัหรอื
เปลีย่นแปลง แต่ยงัยนืยนัว่าจะมาจนกว่าจะไดค้วามยตุธิรรม บรู๊ซบอกว่าหากตอ้งตายกพ็ร้อมตาย 
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 เคน, ผูใ้หส้มัภาษณ์  11 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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 เบนจามนิ, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 14 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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พรอ้มทีจ่ะสูต้วัต่อตวักบัใครกไ็ด้95
 หรอืพอลล่า ทีบ่อกว่าจะไมย่อมถอยจนกว่าพ่อทีเ่สยีชวีติจากวคัซนีจะ

ไดร้บัความยตุธิรรมกลบัคนืมา96
 

สอง กระตุน้และยกระดบัความตื่นตวัทางการเมอืงและพฒันาการเคลื่อนไหวทีม่พีลวตัมากขึน้
เพื่อตอบโตต่้อมาตรการรฐัทีร่นุแรง ซึง่เป็นเรือ่งทีไ่มส่ามารถคาดเดาได ้ ว่าพวกเขาจะเคลื่อนไหวใน
ทศิทางหรอืรปูแบบใด อาจมแีนวโน้มทีจ่ะยกระดบัขึน้ตามความความรุนแรงของรฐั ตวัอยา่ง เช่น แด
เนียล  ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ26 ปี ประเมนิว่าผูชุ้มุนมจะไมถ่อนตวัและไมถ่อย ถา้หากมกีารบาดเจบ็
สญูเสยีขึน้มา กม็แีต่จะท าใหแ้รงขึน้97

  

และ สาม  ปัญหาทัง้หมดทีพ่วกเขายงัตอ้งเผชญิยงัด ารงอยู ่ และเป็นปัญหาทีพ่วกเขาแกไ้ขเอง
ไมไ่ด ้ หากรฐัไมป่ฏริปู ดงันัน้ เมือ่ปัญหายงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข พวกเขาจะยงัคงกลบัมาเรยีกรอ้งใหเ้กดิ
การเปลีย่นต่อไป เช่น แอนนา ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ24 ปี กล่าวว่า “ถา้ประยุทธไ์มอ่อก หนูกไ็มเ่ลกิ
มาอ่ะพี”่98

  

จากการวเิคราะหแ์ละขอ้มลูเหล่านี้ ท าใหเ้ราสรปุในเบือ้งตน้ไดว้่า แน่นอนว่าความพยายามของ
รฐัในการจดัการการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงดว้ยการยกระดบัการปราบปรามส่งผลต่อการลดระดบัลงของ
การชุมนุมในระยะสัน้ แต่ในระยะต่อไป ผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมเหล่านี้จะไมก่ลวัต่อปฏบิตักิารของรฐั และจะ
กลบัมาชุมนุมและแสดงออกทางการเมอืงอกีเมือ่พวกเขาฟ้ืนตวัไดจ้ากการบาดเจบ็ ขัน้ตอนทางกฏหมาย
จากการถูกด าเนินคด ีและการท ามาหาเลีย้งชพี เนื่องจากปัญหาของพวกเขายงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขและรฐั
ยงัคงใชม้าตรการทีร่นุแรงอยา่งต่อเนื่อง จากการสมัภาษณ์ กว่ารอ้ยละ 70 ของผูใ้หข้อ้มลูยนืยนัว่าจะ
กลบัมาชุมนุมแมจ้ะถูกจบั และมบีางกรณกีก็ลบัมาชุมนุมแมถู้กจบักุมแลว้ 9 คน จาก 30 คน เช่น จอหน์ 
ผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย อาย ุ23 ปี ทีถู่กจบักุมหลายครัง้ แต่กย็งัคงมาชุมนุมอยา่งต่อเนื่อง99

 รวมทัง้นาตาชา 
ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ อาย ุ 16 ปี ทีแ่มถู้กมารดาหา้มไม่ใหเ้ขา้รว่มการชุมนุมในช่วงหนึ่ง แต่สุดทา้ยเขาก็
กลบัมาเขา้รว่มการชุมนุม100

 ในขณะทีก่ลุ่มของนาธานและเพื่อนถูกจบัเกอืบทัง้กลุ่ม แต่กย็งัคงมาชุมนุม
เรือ่ยๆ101
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 บรู๊ซ, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 สงิหาคม 2564, กรุงเทพฯ 
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 พอลล่า, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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 แดเนียล, ผูใ้หส้มัภาษณ์  14 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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 แอนนา, ผูใ้หส้มัภาษณ์  30 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
99

 จอหน์,  ผูใ้หส้มัภาษณ์  22 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
100

 นาตาชา, ผูใ้หส้มัภาษณ์  12 กนัยายน 2564, กรุงเทพฯ 
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บทท่ี 6 เหมือน-ต่างอย่างไร: คนรุ่นใหม่ 2563 กบัแยกดินแดง 2564 

 

จากผลการศกึษาขา้งตน้ท าใหเ้ราเขา้ใจมากขึน้เกีย่วกบัคุณลกัษณะของผูเ้ขา้รว่มชุมนุม เหตุผล
ปัจจยัการเขา้รว่ม และรปูแบบการเคลื่อนไหวของการชุมนุมของคนรุ่นใหมท่ีแ่ยกดนิแดง ในบทนี้จะ
น าเสนอภาพการศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างการชุมนุมของคนรุน่ใหมใ่นปี 2563 กบัการชุมนุมทีแ่ยกดนิ
แดง ว่ามคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร ผ่านการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูและบทสรปุทีไ่ดจ้าก
ผลการวจิยัก่อนหน้านี้เทยีบกบัผลการศกึษาการเคลื่อนไหวของเยาวชนปี 2563

102
 นอกเหนือจากจดุ

รว่มของความเป็นคนรุ่นใหม ่ ความคดิทางการเมอืงแบบแนวคดิแบบเสรนีิยมประชาธปิไตย และ
เป้าหมายรว่มกนัทีต่อ้งการผลกัดนัการเปลีย่นแปลงและการปฏริปูโครงสรา้งของรฐัและสงัคมใหม้ี
ประสทิธภิาพและเท่าทนัต่อโลกทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็แลว้ ในบทนี้พบความแตกต่างใน
หลากหลายมติ ิ เช่น ความแตกต่างทางชัน้ชนดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ปัญหาพื้นฐานทีพ่วกเขาตอ้ง
เผชญิ ปัจจยัผลกัดนัทีก่ระตุน้ใหค้นรุ่นใหมใ่นสองช่วงลุกขึน้เขา้รว่มการชุมนุม  ความฝันทีแ่ตกต่างคนละ
ชุด ระดบัขอ้เสนอเพื่อการไปสู่การเปลีย่นแปลง รปูแบบการรวมตวัทีเ่น้นออนไลน์กบัออฟไลน์ และ
รปูแบบการแสดงออกทีปี่ก่อนเน้นสนัตวิธิแีละเชงิสญัลกัษณ์ ในขณะทีปี่นี้เน้นการเผชญิหน้า-ปะทะ-ตอบ
โตเ้จา้หน้าทีร่ฐั (ตารางที ่ 6.1: ตารางเปรยีบเทยีบมติคิวามเหมอืนและความแตกต่างระหว่างการ
เคลื่อนไหวของคนรุน่ใหม ่2563 และคนรุน่ใหมแ่ยกดนิแดง 2564) 

 

ตารางที ่6.1 ตารางเปรยีบเทยีบมติคิวามเหมอืนและความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของคนรุน่ใหม ่
2563 และคนรุ่นใหมแ่ยกดนิแดง 2564 

 

  คนรุ่นใหม่ 63 คนรุ่นใหม่ดินแดง 

พืน้ฐานเศรษฐกจิและ
ครอบครวั 

ลกูหลานชนชัน้กลาง ลกูหลานชนชัน้ล่าง 

โลกทีพ่วกเขาเผชญิ 

  

3 เปลีย่นแปลง  

2 ไมเ่ปลีย่นแปลง 

3 ความเหลื่อมล ้า 

2 การกดทบั 
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 กนกรตัน์ เลศิชสูกุล, สงครามเยน็ (ใน) ระหว่าง โบวข์าว. (กรุงเทพฯ : มตชิน, 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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●  การกล่อมเกลาทางสงัคมแบบ

เสรนีิยมทัง้ผ่านครอบครวัและ
เพื่อน 

●  สื่อเสรอีอนไลน์ 

●  เศรษฐกจิทีพ่ลกิผนั  

●  ระบบการศกึษาทีไ่ม่มี
ประสทิธภิาพและไมเ่ท่าทนัต่อ
โลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเรว็  

●  รฐับาลทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพใน
การปฏริปูและสถาบนัอนุรกัษ์
นิยมทีก่งัวลต่อการ
เปลีย่นแปลง  

●  ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ 

●  ความเหลื่อมล ้าและ
ประสทิธภิาพระบบการศกึษา 

●  ความเหลื่อมล ้าทางโอกาสของ
เยาวชนทีม่าจากครอบครวัทีไ่ม่
สมบรูณ์  

●  ความเหลื่อมล ้าและโอกาสดา้น
สาธารณสุข 

●  การถูกกระท า กดขี ่และล่วง
ละเมดิโดยเจา้หน้าทีร่ฐัโดยตรง  

●  การปิดกัน้โอกาสในการเขา้ถงึ
การจา้งงานทีเ่ป็นธรรมและ
สวสัดกิารส าหรบัแรงงานนอก
ระบบอายุน้อยทีห่ล่อเลีย้งสงัคม
เมอืง  

ความคดิทางการเมอืง แนวคดิแบบเสรนีิยมประชาธปิไตยและ 

ตอ้งการผลกัดนัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

  
●  การเปลีย่นแปลงคอืธรรมชาติ

ของชวีติ 

●  เคารพความเท่าเทยีมกนัและ
ความหลกัหลาย 

●  อสิระจากพรรคการเมอืง 

●  ประชาธปิไตยและการมสี่วน
รว่มทางการเมอืงคอื เครือ่งมอื
ในการปฏริปู 

●  ความตระหนกัรูแ้ละความ
เชื่อมัน่ในสทิธเิสรภีาพ 

●  ทกัษะวเิคราะหปั์ญหาในระดบั
โครงสรา้ง 

●  เชื่อมัน่ว่าพวกเขาสรา้งความ
เปลีย่นแปลงได ้
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ปัจจยัทีผ่ลกัพวกเขา
ออกมาบนทอ้งถนน  

2 ท าลาย 2 วกิฤตการณ์ 

●  ท าลายสถาบนัทางการเมอืง: 

การยุบพรรคอนาคตใหม ่เป็น
สญัลกัษณ์การท าลายอ านาจ
ทางการเมอืงทีพ่วกเขาสรา้ง
ขึน้  

●  ท าลายเสรภีาพทางการเมอืง: 

การหายตวัไปและการใชก้ าลงั
เจา้หน้าทีก่บัคนรุน่ใหมท่ี่
ออกมาแสดงออกทางการเมอืง
เพื่อการเปลีย่นแปลงและ
ปฏริปู 

●  การไมป่ระนีประนอมและการใช้
ความรุนแรงของรฐัต่อขอ้
เรยีกรอ้งเพื่อการปฏริปูและการ
เปลีย่นแปลงของเยาวชนตลอด
ช่วงปีทีผ่่านมา  

●  ผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
โควดิ-19 และนโยบายในการ
แกไ้ขปัญหาของรฐับาลส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงกบั
เยาวชนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ใน
สงัคม โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกจิ
และการศกึษาต่อเยาวชนชนชัน้
ล่าง  

ความฝัน อนาคตทีด่ ี ปัจจบุนัทีด่กีว่านี้ 

ภาพอนาคตทีเ่ขาเหน็ เดก็ทีม่องไมเ่หน็อนาคต  เดก็ทีไ่มก่ลา้คดิถงึอนาคต 

ขอ้เสนอเพื่อแกไ้ข
ปัญหาและไปสู่ความฝัน 

●  แกไ้ขรฐัธรรมนูญ 

●  นายกลาออก ยบุสภา เลอืกตัง้
ใหม ่ 

●  ปฏริปูสถาบนักษตัรยิ ์ 

●  เปิดพืน้ทีร่บัฟังปัญหาและความ
คดิเหน็ของพวกเขา  

●  นายกลาออก 
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โครงสรา้งการ
เคลื่อนไหวและระดม
ทรพัยากร 

การเคลื่อนไหวแบบเครอืข่ายปมเชอืก 

(The Knot Web Networks) 

●  แนวทางสนัตวิธิ ี 
●  การเคลื่อนไหวทีเ่น้นออนไลน์ 

○  Twitter-Telegram- 

Clubhouse 

  

●  เผชญิหน้า-ปะทะ-ตอบโต้
เจา้หน้าทีร่ฐั 

●  การเคลื่อนไหวแบบออฟไลน์ – 

สื่อสารผ่านเครอืขา่ยกลุ่มคนที่
รูจ้กักนัมาก่อน (pre-existing 

networks) 

●  ออนไลน์เลก็น้อยผ่าน  
○  Facebook - Tiktok   

 

พวกเขาคือใครและมีความคิดทางการเมืองอย่างไร 

แมว้่าผูชุ้มนุมตลอดปี 2563 จนถงึปี 2564 จะเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ทีเ่ตบิโตท่ามกลางความอดึ
อดัและความคบัขอ้งใจทีม่ต่ีอโครงสรา้งรฐัไทย แต่จากการเกบ็ขอ้มลูตลอด 2 ปีทีผ่่านมาพบกว่า 
ผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมในสองระลอกมลีกัษณะพืน้ฐานเศรษฐกจิ ครอบครวั และปัญหาทีพ่วกเขาเผชญิที่
แตกต่างกนั  

ในขณะทีผู่ชุ้มนุมส่วนใหญ่ในปี 2563 ถงึตน้ปี 2564 เป็น “ลกูหลานชนชัน้กลาง” ซึง่มาจาก
ครอบครวัทีม่ฐีานะปานกลางถงึดมีาก ก าลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีนและมหาวทิยาลยัชัน้น าทัง้ในกรงุเทพ
และต่างจงัหวดั พวกเขาเตบิโตท่ามกลางสงัคมไทยทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็อยา่งน้อยในสามมติิ
ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การกล่อมเกลาทางสงัคมแบบเสรนีิยมทัง้ผ่านครอบครวัและเพื่อน การขยายตวัและการ
เปิดพืน้ทีใ่นการเรยีนรูท้ีก่วา้งขวางอยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อนผ่านสื่อเสรอีอนไลน์ ในขณะทีเ่ศรษฐกจิที่
พลกิผนักผ็ลกัดนัใหพ้วกเขาเชื่อว่าการปรบัตวัและการเปลีย่นแปลงคอืทางรอดของพวกเขาในอนาคต 

ในทางตรงกนัขา้ม ผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงในปี 2564 คอื “ลกูหลานชนชัน้ล่าง” ที่
พยายามทุกวถิทีางเพื่อเอาตวัเองใหร้อดจากปัญหาความเหลื่อมล ้าและการถูกกดทบัโดยโครงสรา้งของ
รฐัและสงัคมในหกมติหิลกั กล่าวคอื ครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน การหลุดจากระบบการศกึษาตัง้แต่อายุ
ยงัน้อย ครอบครวัทีไ่มส่มบูรณ์ทีส่่งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกจิ  การถูกกระท า กดขี ่ และล่วงละเมดิโดย
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เจา้หน้าทีร่ฐัโดยตรง การพยายามอยา่งหนกัในการสะสมทุนภายใตร้ปูแบบแรงงานการนอกระบบอายุ
น้อยทีห่ล่อเลีย้งสงัคมเมอืง (เพิม่เตมิในบทที ่2) 

แมว้่าจะมาจากคนละชนชัน้ทัง้เศรษฐกจิและสงัคม แต่คนรุน่ใหมเ่หล่านี้มจีดุรว่มทางการเมอืง
แบบ “เสรนีิยมประชาธปิไตย” และทีส่ าคญัพวกเขาเชื่อมัน่ในความจ าเป็นทีต่อ้ง “ผลกัดนัการ
เปลีย่นแปลงทางการเมอืง” ในขณะทีง่านของกนกรตัน์ในปีทีแ่ลว้103

 เสนอว่า คนรุน่ใหมท่ีเ่ขารว่มการ
เคลื่อนไหวในปี 2563 มฐีานคดิทีเ่ชื่อว่าการเปลีย่นแปลงคอืธรรมชาตขิองชวีติ เคารพความเท่าเทยีม
และความหลากหลาย เป็นความเป็นอสิระจากพรรคการเมอืง และเชื่อมัน่ว่าประชาธปิไตยและการมสี่วน
รว่มทางการเมอืงคอืเครือ่งมอืในการปฏริปู งานชิน้นี้พบว่า คนรุน่ใหมท่ีแ่ยกดนิแดงมคีวามตระหนกัรู้
และสมาทานในสทิธเิสรภีาพ มทีกัษะวเิคราะหปั์ญหาในระดบัโครงสรา้ง และเชื่อมัน่ว่าพวกเขาสามารถ
สรา้งการเปลีย่นแปลงได ้(เพิม่เตมิในบทที ่3) 

 

เหตใุดพวกเขาจึงออกมาเคล่ือนไหวทางการเมืองและเพ่ือเป้าหมายอะไร 

นอกจากพืน้ฐานทางเศษฐกจิและสงัคมแลว้ เงือ่นไขปัจจยัทีผ่ลกัดนัใหค้นรุน่ใหมเ่หล่านี้ออกมาก
เขา้รว่มการชุมนุม รวมทัง้เป้าหมายและทางเลอืกทางออกจากปัญหาของพวกเขากม็คีวามแตกต่างกนั  

แมว้่าก่อนหน้านี้ลกูหลานชนชัน้กลางจะเคยแสดงพลงับนโลกออกไลน์และในกล่องบตัรเลอืกตัง้ 
ไมว่่าจะเป็นการรณรงคต่์อตา้นนโยบาย ‘Single Gateway’ ของรฐับาลทีพ่ยายามควบคุมเสรภีาพบนโลก
ออนไลน์ของพวกเขา หรอืการลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ปี 2562 ซึง่พรรคอนาคตใหม ่อนัเป็นพรรค
มา้มดืทีพ่วกเขามองว่าเป็นพรรคตวัแทนของคนรุ่นใหม่จนไดร้บัความส าเรจ็ไดร้บัคะแนนเสยีงเป็นอนัดบั
สาม ชนะพรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธปัิตย ์แต่ปัจจยัทีผ่ลกัใหพ้วกเขาออกมาเคลื่อนไหวบนทอ้งถนน 
ไดแ้ก่ การทีพ่วกเขามองว่ารฐัท าลายสถาบนัและเสรภีาพทางการเมอืงของพวกเขาในช่วงตน้ปี 2563 ไม่
ว่าจะเป็น หนึง่ การยุบพรรคอนาคตใหม ่ ซึง่ถอืเป็นพรรคการเมอืงทีพ่วกเขาประสบความส าเรจ็ในการ
สรา้งขึน้ การตดัสนิยบุพรรคอนาคตใหมโ่ดยศาลรฐัธรรมนูญดว้ยเหตุผลทีพ่วกเขาไมย่อมรบั สรา้งความ
ไมพ่อใจอยา่งกวา้งขวาง ท าใหค้นรุน่ใหมโ่ดยเฉพาะนักศกึษามหาวทิยาลยัทีเ่ป็นผูล้งคะแนนเสยีงเลอืก
พรรคดงักล่าวตดัสนิใจเขา้ร่วมการชุมนุมตัง้แต่ตน้ปี 2563 หรอื สอง การหายตวัไปและการใชก้ าลงั
เจา้หน้าทีก่บัคนรุน่ใหมท่ีอ่อกมาแสดงออกทางการเมอืงเพื่อการเปลีย่นแปลงและปฏริปู การหายตวัไป
ของคนรุน่ใหมท่ีแ่สดงความคดิเหน็ทา้ทายสถาบนัอนุรกัษ์นิยมอย่าง วนัเฉลมิ สตัยศ์กัดิส์ทิธิ ์เป็นปัจจยัที่
เยาวชนโดยเฉพาะนกัเรยีนชัน้มธัยมระบุว่าเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีผ่ลกัดนัใหพ้วกเขาเขา้รว่มการชุมนุม  

ในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัเหล่านี้ไมไ่ดม้ผีลต่อคนรุ่นใหมช่นชัน้ล่างมากนกั เงือ่นไขส าคัญทีผ่ลกั
ใหช้นชัน้ล่างรุน่ใหมอ่อกมากเขา้รว่มการชุมนุมทีด่นิแดงทีส่ าคญัคอื ผลกระทบและการรบัรูถ้งึสิง่ทีพ่วก
เขามองว่าเป็นวกิฤตทิีส่ าคญัสองเรือ่งไดแ้ก่ หนึง่ การไมป่ระนีประนอมและไม่ยอมแกไ้ขปัญหาตามที่
พวกเขาเรยีกรอ้งในเรือ่งการปฏริปูและการเปลีย่นแปลงตลอดปี 2563 และการใชค้วามรุนแรงของรฐัต่อ

                                                           
103

 เรื่องเดยีวกนั 
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ของคนรุน่ใหมท่ีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้โดยเฉพาะในช่วงตน้ปี 2564 ทีเ่ริม่มกีารยกระดบัการใชร้ปูแบบ
การควบคุมการชุมนุมทีเ่ตม็รปูแบบและการจบักุมคุมขงัแกนน าการเคลื่อนไหวทีย่าวนานมากขึน้ และ 
สอง ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดโควดิ-19 และนโยบายในการแกไ้ขปัญหาของรฐับาลส่งผลกระทบ
อยา่งรุนแรงกบัเยาวชนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสงัคม โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกจิและการศกึษาต่อเยาวชน
ชนชัน้ล่าง ทัง้สองเรือ่งท าใหพ้วกเขาตอ้งออกมาชุมนุมเรยีกรอ้ง 

ท่ามกลางความพยายามของลกูหลานชนชัน้ทีจ่ะไปใหถ้งึอาชพีความฝัน ชวีติ และสงัคมทีพ่วก
เขาอยากเหน็ผ่านการเรยีนรูท้ีเ่ปิดกวา้งขึน้บนโลกออนไลน์ และเพื่อสรา้งศกัยภาพใหพ้วกเขาสามารถ
ปรบัตวัและเผชญิกบัโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งพลกิผนัและฉบัพลนั การเผชญิหน้ากบัโครงสรา้งรฐัและ
เศรษฐกจิไทยทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งเชื่องชา้และไม่มปีระสทิธภิาพ พวกเขามองไม่เหน็อนาคตทีจ่ะสรา้ง
ภาพฝันของเขาใหเ้ป็นจรงิ การทีพ่รรคการเมอืงทีเ่ขาเลอืกถูกท าลายและเสรภีาพของพวกเขาถูกรดิรอน
กลายเป็นฟางเสน้สุดทา้ยทีผ่ลกัใหพ้วกเขาออกมาบนทอ้งถนน 

เมือ่เทยีบกบัลกูหลานชนชัน้กลาง ความฝันของเยาวชนทีด่นิแดงเป็นความฝันคนละชุด ความ
ฝันของพวกเขาเรยีบง่ายกว่านัน้มาก สิง่ทีพ่วกเขาปรารถนาคอืเพยีงตอ้งการแค่ปัจจบุนัทีด่ขี ึน้กว่าน้ี 
การมงีานประจ า การมรีายไดท้ีแ่น่นอนคาดคะเนได ้ การมทีีอ่ยูอ่าศยั และ การมชีวีติปกตทิีไ่มถู่กรงัแก 
ตลอดเวลาพวกเขาพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะก้าวขา้มขอ้จ ากดัของทุนทีต่ดิลบ ซึง่เป็นผลจากความเหลื่อม
ล ้า การกดทบัโดยโครงสรา้งและกลไกรฐัและเศรษฐกจิทีม่ปัีญหา การรบัรูถ้งึการใชค้วามรนุแรงของรฐั
ต่อคนรุน่ใหม ่ และรฐัทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพในการช่วยเหลอืพวกเขาจากวกิฤตการณ์โควดิ-19 และหลาย
กรณยีิง่ซ ้าเตมิปัญหาการท ามาหากนิของพวกเขา พวกเขามองว่ารฐัและนโยบายของรฐัท าลายความ
พยายามของพวกเขาในการสรา้งชวีติปัจจุบนัทีด่กีว่านี้ และยงัมองไมเ่หน็อนาคตทีม่ชีวีติรอด 

การออกมาเคลื่อนไหวทางการเมอืงบนทอ้งถนนของพวกเขาแมม้เีป้าหมายกวา้งๆ รว่มกนัคอื
การผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเพื่อปรบัโครงสรา้งรฐัไทยใหม้ปีระสทิธภิาพและปรบัตวัต่อโลกที่
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ใหด้ขีึน้ แต่ในรายละเอยีดถงึเสน้ทางไปสู่เป้าหมายเหล่านัน้กม็คีวามแตกต่าง
กนั ในขณะทีข่อ้เสนอและขอ้เรยีกรอ้งของเยาวชนทีแ่ยกดนิแดงในปี 2564 คอื การเปิดพืน้ทีร่บัฟัง
ปัญหาและความคดิเหน็ของพวกเขา และขอ้เรยีกรอ้งใหน้ายกรฐัมนตรลีาออก ข้อเรยีกรอ้งของเยาวชน
ในปี 2563 คอืการเปลีย่นแปลงและปฏริปูในระดบัโครงสรา้งอ านาจทางการเมอืงทีอ่ยูส่งูสุด ไมว่่าจะเป็น
การเสนอแกไ้ขรฐัธรรมนูญทีเ่ป็นประชาธปิไตย การยุบสภาผูแ้ทนราษฎรและการเลอืกตัง้ใหม ่ และที่
ส าคญัคอืการเสนอใหม้กีารปฏริปูสถาบนักษตัรยิ ์ โดนเน้นทีก่ารจ ากดัอ านาจของสถาบนักษตัรยิใ์หอ้ยู่
ภายใตร้ฐัธรรมนูญและถูกตรวจสอบได ้ ซึง่ถอืว่าเป็นขอ้เรยีกรอ้งทีท่า้ทายโครงสรา้งอ านาจรฐัอย่างทีไ่ม่
เคยเกดิขึน้เลยนบัตัง้แต่สิน้สุดสงครามเยน็  

ความแตกต่างระหว่างทัง้เป้าหมายการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหมท่ัง้สองระลอกอยูท่ีม่มุมองและ
การวเิคราะหโ์ครงสรา้งรฐัและอ านาจสงูสดูทีค่วบคุมนโยบายของรฐั ในขณะทีก่ารเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้
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ประเมนิรฐัผ่านอ านาจและกลไกของรฐัในทุกมติ ิ ไมว่่าจะเป็นอ านาจในรฐัธรรมนูญ เช่น กฎหมาย การ
เลอืกตัง้ ระบบราชการ กองทพั และอ านาจนอกรฐัธรรมนูญ เช่น สถาบนักษตัรยิ ์พลงัทุน และอื่นๆ ซึง่
นัน่หมายความว่า การเปลีย่นแปลงและปฏริปูจะเกดิขึน้ไดจ้ะตอ้งผลกัดนัการเปลีย่นแปลงทีม่าของ
อ านาจสงูสุดทัง้กลไกภายใตแ้ละเหนือรฐัธรรมนูญ ซึง่ส าหรบัพวกเขาคอื การรา่งรฐัธรรมนูญใหมแ่ละการ
ปฏริปูเพื่อจ ากดัอ านาจของสถาบนักษตัรยิ ์ 

ในทางตรงกนัขา้ม ผูชุ้มนุมทีแ่ยกดนิแดงใหค้วามส าคญักบัการพจิารณารฐัในฐานะผูก้ าหนดและ
บงัคบัใชน้โยบายทีเ่กี่ยวขอ้งและส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง ส าหรบัพวกเขารฐัคอืรฐับาลและ
คณะรฐัมนตร ี การผลกัดนัการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ผลต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะส่งผลต่อความอยูร่อดต่อ
พวกเขาอยา่งชดัเจนและทนัทคีอืการเปลีย่นแปลงผูม้อี านาจสงูสดูในฝ่ายบรหิาร กล่าวคอื การ
เปลีย่นแปลงผูน้ ารฐับาลหรอืนายกรฐัมนตร ี ส าหรบัพวกเขาแลว้ นายกคอืตวัแทนของรฐั การ
เปลีย่นแปลงตวัผูน้ าจะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงและปฏริปูนโยบายในทนัท ี 

 

พวกเขาเคล่ือนไหวอย่างไร 

ตลอดประวตัศิาสตรก์ารเมอืงภาคประชาชนสมยัใหมข่องไทย ขบวนการเคลื่อนไหวภาค
ประชาชนส่วนใหญ่เน้นการสรา้งองคก์รทีเ่ขม้แขง็แบบรวมศูนย ์ ออกแบบการชุมนุมและสัง่การจากกลุ่ม
แกนน าส่วนกลาง ไมว่่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของนิสตินกัศกึษาในช่วงเหตุการณ์เดอืนตุลาคมทศวรรษ 
2510 ขบวนการฝ่ายซา้ยภายใตก้ารน าของพรรคคอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทยในช่วงสงครามเยน็ การ
เคลื่อนไหวประชาธปิไตยในปี 2535 การขยายตวัของขบวนการคนจนทัง้ในชนบทและในเมอืงช่วง
ทศวรรษ 2530 หรอืแมแ้ต่การเตบิโตของขบวนการเสือ้เหลอืงและเสือ้แดงในทศวรรษ 2550-2560   

การเคลื่อนไหวของเยาวชนในปัจจบุนัแตกต่างจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ การก่อตวัและ
พฒันาการของขบวนการคนรุน่ใหมท่ัง้ในตลอดปี 2563 และทีแ่ยกดนิแดงปี 2564 มลีกัษณะเป็น
เคลื่อนไหวแบบเครอืขา่ยปมเชอืก โครงสรา้งการเคลื่อนไหวแบบไรแ้กนน าของกลุ่มขนาดเลก็ทีเ่ป็นอสิระ
จากกนัจ านวนมากมาย ซึง่ประกอบดว้ยนกัเรยีนและนักศกึษาทีก่่อตวัขึน้อสิระจากกนั แมม้จีดุมุง่หมาย
เพื่อการเปลีย่นแปลงสงัคมทีด่ขี ึน้เหมอืนกนั แต่ในการระดมทรพัยากรและการพฒันาวธิแีละรปูแบบการ
เรยีกรอ้งจะเป็นอสิระจากกนั รว่มมอืกนัในบางช่วงเวลาในลกัษณะทีถ่กัทอจากปมเชอืกจ านวนมากมาย 
แมว้่าการเคลื่อนไหวนี้จะมจีุดอ่อนทีไ่ม่มกีารจดัรปูแบบองคท์ีเ่ป็นทางการ ไมร่วมตวักนัอยา่งเขม้แขง็
เหมอืนขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ ทีผ่่านมา แต่การเคลื่อนไหวแบบน้ีสามารถด าเนินต่อไปอยา่งต่อเนื่อง 
แมแ้กนน าของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดนจบัหรอืถูกด าเนินคดี104
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แมว้่าภาพรวมของการจดัรปูแบบองคก์รการเคลื่อนไหวของคนรุน่ใหมท่ัง้สองระลอกในช่วงปี 
2563-2564 จะมรีปูแบบองคก์รแบบเครอืข่ายปมเชอืก แต่ในดา้นรปูแบบการแสดงออกและการสื่อสาร
ภายในการเคลื่อนไหวมคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก ในขณะทีก่ารเคลื่อนไหวของเยาวชน 2563 เน้น
แนวทางสนัตวิธิแีละแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์ การระดมทรพัยากรและการแสดงออกทางการเมอืงเน้น
การเคลื่อนไหวแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอรม์ใหมท่ีค่นรุน่ผูใ้หญ่ไมคุ่น้เคย ไมว่่าจะเป็น Twitter 

Telegram หรอื Clubhouse  ในทางตรงกนัขา้ม การชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงเน้นการเผชญิหน้า การปะทะ 
และการตอบโตเ้จา้หน้าทีร่ฐั ดว้ยเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย ซึง่ถูกมองจากสงัคมทัว่ไปว่าเน้นความรนุแรง 
ในขณะทีใ่นการสื่อสารภายในเป็นการเคลื่อนไหวแบบออฟไลน์ เน้นสื่อสารผ่านเครอืขา่ยกลุ่มคนทีรู่จ้กั
กนัมาก่อน มกีารใชส้ื่อออนไลน์เลก็น้อยผ่านโดยเน้นที ่ Facebook และ TikTok แต่กเ็ป็นเพยีงปัจจยั
กระตุ้ นุในช่วงตน้ใหส้นใจทางการเมอืงและการรบัชมถ่ายทอดสดการชุมนุมเท่านัน้ ไมใ่ช่เครือ่งมอืหลกั
ในการสื่อสารหรอืแสดงออกทางการเมอืงของการเคลื่อนไหว  

ทีม่าของความแตกต่างในรปูแบบการแสดงออก การระดมทรพัยากร และการสื่อสาร ของทัง้สอง
ระลอกของการเคลื่อนไหวของคนรุน่ใหมน่ัน้สะทอ้นความแตกต่างของพืน้ฐานทรพัยากร ระยะความ
ตื่นตวัและประสบการณ์ทางการเมอืง รวมทัง้ปัญหาและขอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างกนัทีพ่วกเขาต่างเผชญิ  

เลอืกใชแ้นวทางสนัตวิธิ ี การต่อสูเ้ชงิสญัลกัษณ์ การเคลื่อนไหวและแสดงออกทางการเมอืงผ่าน
โลกออนไลน์ของลกูหลานชนชัน้กลางทีร่ะเบดิตวัขึน้นบัตัง้แต่ตน้ปี 2563 เป็นต้นมาสะทอ้นการสะสม
ความรูแ้ละประสบการณ์การเคลื่อนไหว นับ้ตัง้แต่การลุกขึน้เคลื่อนไหวต่อตา้นรฐัประหารในปี 2557 

ของแกนน ากลุ่มเลก็ๆ ทีย่งัคงมบีทบาทน าจนปัจจบุนั การเริม่มสี่วนรว่มทางการเมอืงอยา่งจรงิจงัในการ
เลอืกตัง้ปี 2562 ก่อนทีพ่วกเขาจะลงสู่ทอ้งถนนเพื่อเคลื่อนไหวคดัคา้นการยบุพรรคอนาคตใหมใ่นตน้ปี 
2563 และเคลื่อนไหวเพื่อการปฏริปูการศกึษา รฐัธรรมนูญ ระบบราชการ และสถาบนักษตัรยิอ์ยา่ง
ต่อเนื่องตลอดปี 2563 จนถงึตน้ปี 2564 ตลอดช่วงเวลาหลายปีนี้ พวกเขาไดเ้รยีนรูข้อ้มลูสถาบนั
การเมอืง ประวตัศิาสตรก์ารเมอืง และการเคลื่อนไหวทางการเมอืงภาคประชาชนในอดตี โดยเฉพาะใน
ส่วนของแกนน า พวกเขาไดเ้รยีนรูข้อ้ด ี ขอ้เสยี และปัญหาของการเคลื่อนไหวทางการเมอืงก่อนหน้านี้ 
ส าหรบัพวกเขา การต่อสูแ้บบสนัตวิธิ ี ทีเ่ป็นเครือ่งมอืทางการเมอืงอนัทรงพลงัในการต่อสูก้บัรฐับาล
เผดจ็การทีเ่น้นการใชก้ าลงัในการจดัการกบัฝ่ายตรงขา้ม และการต่อสูเ้ชงิสญัลกัษณ์เป็นการต่อสูท้ีใ่ช้
ตน้ทุน เหมาะส าหรบัผูม้อี านาจน้อยอย่างนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา ในขณะทีส่่งผลกระทบสงู ทัง้ในการ
สรา้งความชอบธรรมใหก้บัขบวนการคนรุ่นใหม ่ และลดทอนความชอบธรรมของรฐับาล นอกจากนัน้ 
การใชโ้ซเชยีลมเีดยีเป็นกลไกหลกัตัง้แต่เริม่ตน้การเคลื่อนไหว ทัง้ในการการระดมผูส้นบัสนุนและการ
แสดงออกทางการเมอืง เนื่องจากช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์ทีพ่วกเขาคุน้เคยและมทีกัษะสงู
ดา้นนี้มากกว่าคนกลุ่มและรุ่นอื่นๆ ในสงัคมไทย  

ในทางตรงกนัขา้ม การแสดงออกทางการเมอืงทีเ่น้นการเผชญิหน้า-ปะทะ-ตอบโตเ้จา้หน้าที ่
และการเคลื่อนไหวผ่านเครอืขา่ยออฟไลน์ทีเ่น้นความสมัพนัธข์องกลุ่มทางสงัคมทีม่ก่ีอนการชุมนุมเป็น
ผลลพัธจ์ากขอ้จ ากดัดา้นประสบการณ์และชุดความรูค้วามเขา้ใจต่อทางเลอืกในการต่อสูท้างการเมอืงใน
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และเครอืขา่ยทางการเมอืงในลกัษณะอื่นๆ การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีพ่วกเขาคุน้เคยและสอดคลอ้งกบัชุด
ประสบการณ์ในการจดัการกบัความขดัแยง้มากทีสุ่ด พวกเขาเลอืกใชก้ารเผชญิหน้า-ปะทะ-ตอบโต้
เจา้หน้าทีผ่่านเครือ่งมอืทีพ่วกเขามอียูแ่ลว้ ในการเรยีกรอ้งใหร้ฐัใหค้วามสนใจกบัปัญหาเฉพาะหน้าที่
เรง่ด่วนและหนกัหน่วงทีพ่วกเขาเผชญิ ทัง้ในส่วนของการรบัรูถ้งึการใชค้วามรุนแรงของเจา้หน้าทีร่ฐั 
และผลกระทบทุกดา้นจากการระบาดของโควดิ-19 และนโยบายของรฐั  
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บทท่ี 7 บทสรปุ และทางออก 

 

ในขณะทีต่ลอดปี 2563 สงัคมไทยตกใจและตกตะลงึกบัการขยายตวัของขบวนการคนรุ่นใหม่ทัง้
นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา และคนรุ่นใหม่มากมายเรอืนหมืน่เรอืนแสนทีลุ่กขึน้เคลื่อนไหวเน้นแนวทางสนัติ
วธิแีละการแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์เพื่อผลกัดนัการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นการศกึษา สงัคม และโครงสรา้ง
ทางการเมอืง นบัตัง้แต่ช่วงเดอืนสงิหาคม ปี 2564 เป็นตน้มา สงัคมไทยตกใจมากขึน้กว่าเดมิจากการ
ขยายตวัของการชุมนุมของคนหนุ่มสาวในรปูแบบใหม่ ทีเ่น้นการเผชญิหน้า-ปะทะ-ตอบโตเ้จา้หน้าทีร่ฐั 
ระหว่างเดอืนสงิหาคมถงึตุลาคม มกีารชุมนุมทุกวนัโดยเฉพาะช่วงเยน็บรเิวณแยกดนิแดง มกีารปะทะ
กนัระหว่างผูชุ้มนุมและเจา้หน้าทีร่ายวนั และการจบักุมผูเ้ขา้รว่มชุนนุมเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อท า
ความเขา้ใจกบัปรากฏการณ์ดงักล่าว รายงานชิน้น้ีไดน้ าเสนอขอ้มลูและบทวเิคราะหเ์บือ้งตน้ทีไ่ดร้บัจาก
การเกบ็ขอ้มลูจากผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมและบรบิทแวดลอ้มทางการเมอืง เพื่ออธบิายคุณลกัษณะส าคญั
ของผูเ้ขา้รว่มและกระบวนการเคลื่อนไหวของการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดง เหตุผลและขอ้เรยีกรอ้งของ
ผูเ้ขา้รว่มชุมนุม บทวเิคราะหส์าเหตุทีม่าของการเลอืกสนบัสนุนวธิกีารเรยีกรอ้งแบบเผชญิหน้า-ปะทะ-

ตอบโตเ้จา้หน้าทีร่ฐั นอกจากการสรปุขอ้คน้พบขา้งตน้แลว้ ในช่วงทา้ยรายงานชิน้นี้จะน าเสนอแนว
ทางออกทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาการชุมนุม การเผชญิหน้า และความรุนแรงทีแ่ยกดนิแดง ทีผ่่าน
การสงัเคราะหจ์ากขอ้มลูทีเ่กบ็ไดจ้ากขอ้เสนอของผูเ้ขา้รว่มการชุมนุมและเงือ่นไขทางการเมอืงทีเ่ป็นไป
ไดจ้รงิ  

 

มอ็บดินแดงคือใคร ท าไมต้องมอ็บ ท าไมต้องเผชิญหน้า-ปะทะ-ตอบโต้  

ท่ามกลางการขยายตวัของการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงเราไดเ้หน็คนหนุ่มสาวกลุ่มใหม่ๆ กลายเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของการเคลื่อนไหวทางการเมอืงดงักล่าว ส่วนใหญ่เขา้รว่มชุมนุมทีด่นิแดงเป็นการ
ชุมนุมครัง้แรกในชวีติหรอืเคยเขา้รว่มการชุมนุมก่อนหน้านี้เป็นครัง้คราว มเีพยีงบางส่วนทีเ่คยเขา้รว่ม
การชุมนุมก่อนหน้านี้ และไมพ่อใจต่อผลการเคลื่อนไหวในปีทีผ่่านมาและอยากเหน็การเปลีย่นแปลง
รปูแบบการชุมนุมทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ในการกดดนัรฐับาลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

ในดา้นเศรฐกจิและสถานะทางสงัคมไมม่ผีูใ้หข้อ้มลูที่เป็นลกูหลานของผูม้อีนัจะกนิ มเีพยีงรอ้ย
ละสีท่ีม่าจากครอบครวัชนชัน้กลางทีม่ฐีานะเศรษฐกจิดพีอกนิพอใช ้ ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทีเ่ป็นลกูหลาน
ของประชาชนชนชัน้ล่างทีสุ่ดของความเหลื่อมล ้าในสงัคมไทยในทุกมติ ิ(bottom of the pie) ไมว่่าจะเป็น
ในดา้นเศรษฐกจิ การศกึษา ครอบครวั การถูกกระท าโดยเจา้หน้าทีร่ฐั เยาวชนแรงงานนอกระบบทีไ่ม่
สามารถเขา้ถงึสวสัดกิารและการคุม้ครองของแรงงานแบบผูใ้หญ่ แต่ทีน่่าสนใจคอื พวกเขาไมใ่ช่เยาวชน
ผูย้ากไรท้ีไ่ม่มคีวามสามารถในการแขง่ขนั แต่พวกเขาคอืตวัแทนของลกูหลานชนชัน้ล่างรุน่ใหมท่ีม่ ี
ความสามารถในการแขง่ขนั เกอืบทัง้หมดของผูใ้หข้อ้มลูมคีวามสามารถและในหลายกรณปีระสบ
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ความส าเรจ็ในการลมืตาอา้ปาก เลีย้งดตูวัเอง และสะสมทุนไดแ้ลว้ในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้ แต่ทัง้หมด
พงัลงเมือ่เกดิวกิฤตกิารณ์โควดิ-19 และรฐับาลเริม่บงัคบัใชน้โยบายการควบคุมโรค ผลกระทบจาก
นโยบายของรฐับาลใหด้งึพวกเขากลบัไปสู่ความยากจนและดบัฝันในการมชีวีติทีด่ขี ึน้ของพวกเขา  

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการก่อตวัขึน้ของการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงประกอบไปดว้ยทัง้ปัจจยัเชงิ
โครงสรา้ง ความเขา้ใจดา้นการเมอืง และปัจจยัผลกัดนัเฉพาะหน้า ปัญหาเชงิโครงสรา้งในการเมอืง 
เศรษฐกจิ และสงัคม ไมว่่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ ปัญหาความแตกแยกในครอบครวั
ทีส่่งผลโดยตรงต่อโอกาสทางเศรษฐกจิ ปัญหาระบบการศกึษาและปัญหาการถูกคุกคามโดยเจา้หน้าทีร่ฐั
ลว้นเป็นปัญหาส าคญัทีท่ าใหค้นรุน่ใหมท่ีม่พีืน้ฐานยากจนไมพ่อใจต่อนโยบายรฐั  

นอกจากปัจจยัเชงิโครงสรา้งแลว้ ความคดิทางการเมอืงของคนรุ่นใหม่ระดบัล่างเป็นเงือ่นไขที่
น่าสนใจและส าคญัมากทีผ่ลกัดนัใหพ้วกเขาเขา้รว่มการชุมนุม ในขณะทีส่งัคมมคีวามเชื่อว่าคนยากจน
ไมส่นใจ ไม่มคีวามรู ้ และไมต่ื่นตวัทางการเมอืง ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์กลบัมทีศิทางตรงกนัขา้ม
กบัความเชื่อดงัเดมิ แมว้่าหลายคนจะเพิง่เขา้รว่มการชุมนุมเป็นครัง้แรก แต่ทุกคนมคีวามตื่นตวัและ
ความสนใจทางการเมอืงในระดบัสงูมาก ทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาในระดบัโครงสรา้ง และทีส่ าคญัคอื
ทุกคนทีใ่หข้อ้มลูมคีวามเชื่อเรือ่งสทิธเิสรภีาพในการแสดงออกทางการเมอืงของปัจเจกบุคคล พวกเขา
ตอบอยา่งเป็นธรรมชาตวิ่าทุกคนมสีทิธใินการแสดงออกและไมเ่ขา้ใจว่าเหตุใดเจา้หน้าทีร่ฐัจงึปิดกัน้สทิธิ
ดงักล่าวของพวกเขา นอกจากความเชื่อเรือ่งสทิธแิลว้ ยงัมคีวามเชื่อมัน่ในพลงัของคนธรรมดาทีส่ามารถ
สรา้งความเปลีย่นแปลงได ้ 

นอกจากนัน้ ปัจจยัเฉพาะหน้าทีส่ าคญั ไมว่่าจะเป็นการไมย่อมตอบสนองต่อขอ้เสนอการปฏริปู
ของคนรุน่ใหมท่ีผ่่านมา การใชม้าตรการควบคุมการชุมนุมของเจา้หน้าทีค่วามมัน่คงทีพ่วกเขามองว่า
เกนิสดัส่วนและรุนแรงกบัเยาวชนคนรุน่ใหม ่และทีส่ าคญัคอืผลกระทบอยา่งหนกัจากนโยบายการจดัการ
การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ของรฐับาลทีผ่ลกัใหผู้ค้นรุน่ใหมท่ีเ่ปราะบางเหล่านี้ทีเ่กอืบประสบ
ความส าเรจ็ในการลมืตาอา้ปากกลบัไปสู่ความยากจน ตอ้งออกมาเขา้รว่มการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดง  

เป้าหมายหลกัของการเขา้ร่วมการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงคอื การผลกัดนัการเปลีย่นแปลงเพื่อให้
ชวีติปัจจุบนัดขีึน้กว่านี้ ใหพ้วกเขามงีานท าทีม่ ัน่คง มสีภาพชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ และไดร้บัการ
คุม้ครองจากการคุกคามโดยทัง้จากเจา้หน้าทีร่ฐั สงัคม และเศรษฐกจิทีก่ดขีพ่วกเขา เพื่อไปสูเ้ป้าหมายนี้ 
พวกเขามขีอ้เรยีกรอ้งหลกัสองประการ ไดแ้ก่ การส่งเสยีงใหผู้ใ้หญ่ในบ้านเมอืงไดร้บัรูถ้งึปัญหาของพวก
เขา และการเรยีกรอ้งใหน้ายกลาออก  

ในดา้นหนึง่ แมว้่าในปีทีผ่่านจะมกีารเคลื่อนไหวของคนรุน่ใหมแ่ละปัญหาหลายๆ ดา้นไดร้บัการ
ยอมรบัและรบัรูโ้ดยหลายภาคส่วน แต่ปัญหาของคนหนุ่มสาวชนชัน้ล่างกลบัไม่ไดร้บัการพดูถงึอย่าง
จรงิจงั ส าหรบัพวกเขา การชุมนุมทีด่นิแดงเป็นการเรยีกรอ้งใหผู้ใ้หญ่ในบา้นเมอืงฟัง ไดย้นิ และรบัรูถ้งึ
ปัญหาของพวกเขา พวกเขาอยากมเีวททีีไ่ดพ้ดูถงึปัญหา ความอดึอดั และขอ้เสนอของพวกเขา ซึง่ที่
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ผ่านมารฐัไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัปัญหาของพวกเขาเลย  ในอกีดา้นหนึง่ การเรยีกรอ้งใหน้ายกรฐัมนตรี
ลาออกเป็นการเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงในภาครฐัทีจ่บัตอ้งไดส้ าหรบัพวกเขา และเนื่องจากปัญหา
ทีพ่วกเขาเผชญิเป็นปัญหาทีเ่รง่ด่วน การไมม่นีโยบายทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการกบัโควดิและปัญหา
เศรษฐกจิมนัหมายถงึความเป็นความตายของชวีติพวกเขา ดงันัน้ ในมุมมองของพวกเขา การ
เปลีย่นแปลงตวัผูน้ าอยา่งนายกรฐัมนตรทีีเ่ป็นตวัแทนของฝ่ายบรหิารน่าจะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงใน
ระดบันโยบายทนัทไีม่มากกน้็อย   

ในดา้นรปูแบบการเคลื่อนไหว งานวจิยัชนิน้ีพบว่า ปัจจยัส าคญัทีผ่ลกัดนัใหก้ารเคลื่อนไหวที่
แยกดนิแดงเน้นแนวทางการทา้ทาย เผชญิหน้า และตอบโตเ้จา้หน้าทีร่ฐัใดว้ยแนวทางทีถู่กมองจาก
สงัคมว่าเป็นความรนุแรง ไมว่่าจะเป็นการขวา้งปาสิง่ของและอุปกรณ์ทีท่ าใหเ้กดิเสยีงดงั การเผาสิง่ของ
ต่างๆ และการเคลื่อนทีไ่ปยงัพืน้ทีท่ีร่ฐัก าหนดใหเ้ป็นเขตหวงหา้ม เนื่องจากปัจจยัหลกัทีส่ าคญัสีป่ระการ
ไดแ้ก่ หนึง่ การเคลื่อนไหวแนวทางสนัตวิธิใีนแบบทีผ่่านมาไมไ่ดผ้ล ไมส่ามารถผลกัดนัใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงได ้ หลายคนพยายามหนัไปหาแนวทางแบบอื่นๆ สอง ส าหรบัพวกเขาการปะทะ-

เผชญิหน้า-ตอบโต ้ คอืวถิกีารตอบโตข้องผูด้อ้ยอ านาจ เทยีบกบัทีร่ฐักระท าต่อพวกเขามนัน้อยกว่ามาก 
สาม ปัญหาความรนุแรงเชงิโครงสรา้งรอบตวัทีก่ ากบัรปูแบบในการจดัการความขดัแยง้ของคนหนุ่มสาว
กลุ่มนี้ และ สี ่ ปัญหาความอยูร่อดทีพ่วกเขาเผชญิในปัจจุบนัตอ้งการการแกไ้ขทนัท ี ดงันัน้ พวกเขาจงึ
พรอ้มทีจ่ะท าทุกวถิทีางและยอมสญูเสยีทุกอย่างทีจ่ะสามารถผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทนัที 

ในแงร่ปูแบบโครงสรา้งการองคก์ร การสื่อสาร ยทุธศาสตร ์พลวตักิารเปลีย่นแปลง และขอ้จ ากดั
ของขบวนการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวทีแ่ยกดนิแดง รายงานชิน้นี้พบว่า การเคลื่อนไหวของคนหนุ่ม
สาวทีแ่ยกดนิแดงมลีกัษณะทีน่่าสนใจหลายประการ ไมว่่าจะเป็นโครงสรา้งการเคลื่อนไหวทีม่ลีกัษณะไร้
แกนน าของกลุ่มขนาดเลก็ทีเ่ป็นอสิระจากกนัจ านวนมากมายทีป่ระกอบไปดว้ยกลุ่มคนเพยีงไมก่ีค่นใน
แต่ละกลุ่ม มารวมตวักนัแบบหลวมๆ ชัว่คราว นอกจากนัน้ การสื่อสารและการระดมทรพัยาการและ
ผูเ้ขา้รว่มชุมนุมยงัมลีกัษณะออฟไลน์ หรอืการเคลื่อนไหวทีเ่น้นการชวนกนัแบบปากต่อปากระหว่างกลุ่ม
คนทีรู่จ้กักนัก่อนการเขา้รว่มการชมนุม แพลตฟอรอ์อนไลน์ไมว่่าจะเป็น TikTok และ Facebook  ท า
หน้าทีเ่พยีงกระตุน้ความสนใจทางการเมอืงและใชใ้นการตดิตามขอ้มลูการขณะมกีารชุมนุม ในระยะสัน้
ท าใหก้ารขยายตวัของการเคลื่อนไหวเกดิขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ แมว้่าจะไม่มแีกนน าหลกัหรอืการระดมการ
สนบัสนุนผ่านโซเชยีลมเีดยี 

 แต่อยา่งไรกด็ ีแมว้่าการเคลื่อนไหวของการชุมนุมทีแ่ยกดนิแดงจะมขีอ้จ ากดัจ านวนมากมาย ไม่
ว่าจะเป็นมาตรการสลายการชุมนุมดว้ยความรุนแรง การจบักุม การยดึทรพัยส์นิ และการด าเนินคดผีู้
ชุมนุม แรงกดดนัจากครอบครวัหลงัการถูกจบักุม การขาดแคลนทรพัยากรในการด ารงชพีในการชุมนุม
ระยะยาว ซึง่ทัง้หมดส่งผลใหก้ารเขา้รว่มต่อในระยะสัน้เกดิขึน้ไดย้าก แต่เนื่องจากมาตรการทีเ่น้นความ
รนุแรงและการจบักุมของรฐัเอง จะยิง่กระตุน้ความไม่พอใจและความตื่นตวัทางการเมอืงของผูชุ้มนุมที่
เพิม่มากขึน้ รวมทัง้การไม่แกปั้ญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติทีย่ากล าบากของพวกเขา ดงันัน้ ผูใ้หข้อ้มลูต่าง
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แสดงความเหน็ว่า ในระยะต่อไปหากปัญหายงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข พวกเขากจ็ะยงัคงกลบัมาเรยีกรอ้งให้
เกดิการเปลีย่นอกี 

 

ทางออกของการแก้ไขปัญหาการเผชิญหน้าของการชุมนุม  

ท่ามกลางควนัแก๊สน ้าตา เนื้อตวัทีเ่ปียกปอนจากน ้าผสมสารเคม ี เสยีงประทดัยกัษ์ เสยีงพล ุ
เสยีงเรง่เครือ่งมอเตอรไ์ซต์ การด่าทอกนัระหว่างผูชุ้มนุมกบัเจา้หน้าทีค่วบคุมฝงูชน ค าถามส าคญัคอื 
เรามทีางออกจากความขดัแยง้เฉพาะหน้าทีแ่ยกดนิแดงไหม จากการเกบ็ขอ้มลูในพืน้ทีแ่ละประเมนิ
ความเป็นไปไดใ้นเชงิโครงสรา้งทางการเมอืง งานวจิยัชิน้นี้เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทัง้เฉพาะ
หน้าและระยะยาวสามประการ ไดแ้ก่ หยดุใชค้วามรุนแรงในการจดัการการชุมนุม เปิดพืน้ทีเ่จรจารบัฟัง
ความคดิเหน็ของผูชุ้มนุม และผลกัดนันโยบายทีช่่วยแก้ไขปัญหาทัง้เฉพาะหน้าและสนบัสนุนพวกเขาใน
ฐานะเยาวชนทีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว ซึง่ทัง้สามแนวทางนี้จะตอ้งผลดัด าเนิน
สอดคลอ้งต่อเนื่องคู่ขนานกนัทัง้หมด จงึจะไดผ้ลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

 

แนวทางที ่1 หยดุใชค้วามรุนแรงกบัผูชุ้มนุม  

 จากการเกบ็ขอ้มลูจากผูร้ชุมนุม ขอ้คนพบหนึ่งทีส่ าคญัคอื ภาพและการรบัรูก้ารใชค้วามรุนแรง
ของเจา้หน้าทีร่ฐัต่อผูชุ้มนุมเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัตน้ทีก่ระตุน้ใหค้นหนุ่มุสาวเหล่านี้ออกมาชุมนุมและ
ยนืยนัการกลบัมารว่มการชุมนุมแมห้ลงัการถูกจบักุม  

ทีผ่่านมานัน้ ปฏบิตักิารของเจา้หน้าทีร่ฐัในการจดัการการชุมนุมและการแก้ปัญหาความขดัแยง้
จ ากดัอยูเ่พยีงเฉพาะแนวทางความมัน่คงมากกว่าแนวทางการเมอืงและสงัคม แมว้่าทางเจา้หน้าทีจ่ะ
พยายามสื่อสารว่าการใชม้าตรการต่างๆ เป็นไปตามหลกัสากลจากเบาไปหาหนกั แต่ในสายตาของคน
หนุ่มสาวทีม่คีวามเดอืดรอ้นและมอี านาจต่อรองดว้ยกว่าเจา้หน้าที่รฐั สิง่ทีพ่วกเขาส่วนใหญ่เผชญิคอื
ความรุนแรงจากเจา้หน้าทีร่ฐัมากกว่าการตอบโตท้ีพ่วกเขากระท ากลบั การเผชญิหน้ากบัมาตรการของ
รฐัและการปะทะกบัเจา้หน้าทีร่ฐัส่งผลกระทบกบัพวกเขาโดยตรง ไมว่่าจะเป็นความระคายเคอืงจากแก๊ส
น ้าตาและน ้าผสมสารเคม ี การถูกยงิดว้ยกระสุนยาง การถูกท ารา้ยรา่งกาย การถูกไล่จบักุมโดยหน่วย
เคลื่อนทีเ่รว็ การตะโกนด่าทอกนัไปมาระหว่างเจา้หน้าทีแ่ละผูชุ้มนุม รวมทัง้การปรบัเปลีย่นรปูแบบใน
การตอบโตก้นักลบัไปกลบัมาครัง้แลว้ครัง้เล่าระหว่างกนั  

นอกจากมาตรการควบคุมการชุมนุมแบบเน้นความมัน่คงและก าลงั การควบคุมจะไมส่ามารถ
หยดุการชุมนุมและรปูแบบการชุมนุมทีเ่น้นการปะทะจากผูชุ้มนุมไดแ้ลว้ หลายต่อหลายครัง้ยงัเป็นปัจจยั
กระตุน้ใหพ้วกเขากลมัมาชุมนุมอกีครัง้ทนัทหีรอืเมือ่พวกเขาพรอ้ม และไมว่่าฝ่ายใดจะเป็นผูเ้ริม่ตน้ก่อน
กต็าม แต่เมือ่มกีารตอบโตจ้ากทัง้สองฝ่าย ความรนุแรงจะมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาขึน้จากทัง้สองขัว้ความ
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ขดัแยง้ แมว้่าในระยะสัน้มาตรการในการปราบปรามและจบักุมจะสามารถชะลอการกลบัมาเขา้รว่มการ
ชุมนุมไดใ้นระยะสัน้ แต่ปฏบิตักิารดงักล่าวจะกลบัเป็นชนวนสรา้งความโกรธแคน้ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มชุมนุม 
และผลกัใหเ้จา้หน้าทีก่ลายเป็นคู่ขดัแยง้ของผูชุ้มนุม  

เพื่อแกไ้ขปัญหาระยะสัน้ งานชิน้น้ีเสนอว่า การยกเลกิมาตรการปราบปรามและจบักุมผูเ้ขา้รว่ม
การชุมนุมจะเป็นเงือ่นไขส าคญัอนัดบัแรกในการลดแรงกดดนัในฝัง่ผูช้มนุุม โดยต้องมกีารประกาศอย่าง
ชดัเจนโดยรฐัถงึความตัง้ใจในการเปลีย่นแปลงแนวทางในปฏบิตัต่ิอผูชุ้มนุมและการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้จากการปราบปรามและจบักุมเป็นแนวทางการเจรจาและการแกไ้ขปัญหารว่มกนั นี่จะเป็น
จดุเริม่ตน้ทีส่ าคญั มใิช่เพยีงลดความตงึเครยีดและความโกรธของผูชุ้มนุม แต่เป็นการเปลีย่นแปลงชุด
ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัผูชุ้มนุม จากคู่ขดัแยง้เป็นการรว่มมอื  

 

แนวทางที ่2 รบัฟังขอ้เรยีกรอ้งของผูชุ้มนุม  

 การใชม้าตรการควบคุมการชุมนุมแบบทีเ่จา้หน้าทีห่น่วยงานความมัน่คงของไทยใชอ้ยูน่ัน้ 
หลายอยา่งเป็นไปตามรปูแบบและมาตรฐานสากลในหลายประเทศ แมแ้ต่ประเทศประชาธปิไตยต้นแบบ
และประเทศพฒันาแลว้กใ็ช ้ แต่นัน่ไมใ่ช่มาตรการชุดเดยีวทีร่ฐับาลเหล่านัน้ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการ
ชุมนุมในระยะยาว รฐับาลในประเทศเหล่านัน้ใชม้าตรการการควบคุมฝงูชนเป็นเพยีงเครือ่งมอืเพื่อยตุิ
การชุมนุมในระยะสัน้ และมกีารด าเนินมาตรการระยะสัน้อื่นๆ ดว้ยเพื่อลดการกลบัมาจดัการชุมนุมและ
ลดระดบัแนวโน้มความรนุแรงทีจ่ะเกดิขึน้จากการชุมนุมในระยะต่อไป การเปิดพืน้ทีร่บัฟังความคดิเหน็ 
ขอ้มลู และศกึษาปัญหาของผูชุ้มนุม เป็นมาตรการคู่ขนานทีจ่ะช่วยใหผู้ชุ้มนุมมทีางเลอืกในการ
แสดงออกทางการเมอืงนอกเหนือจากการชุมนุม และยงัช่วยใหร้ฐัไดม้โีอกาสท าการศกึษาและเขา้ใจ
ปัญหา ความเดอืดรอ้น และสรา้งโอกาสในการแกไ้ขปัญหารว่มกนัในอนาคต  
 หนึง่ ลดแรงกดดนั ในขณะทีก่ารเปิดเวทรีบัฟังความอาจจะดไูมใ่ช่ทางออกหรอืลดแรงกดดนั
ส าหรบัการชุมนุมของเยาวชนปี 2563 เนื่องจากพวกเขาไดพ้ดูปัญหาของเขาในพืน้ทีส่าธารณะแลว้ แต่
ส าหรบัทีด่นิแดง หนึ่งในขอ้เรยีกรอ้งส าคญัของผูชุ้มนุมคอื การรบัฟังเสยีงและปัญหาของพวกเขา ดงันัน้ 

การจดัเวททีีเ่ป็นทางการโดยรฐับาลเป็นจดุเริม่ตน้จะช่วยใหพ้วกเขาหนัไปสู่แนวทางอื่นๆ ทีไ่มเ่น้นการ
เผชญิหน้า-ปะทะ 

สอง ศกึษาและท าความเขา้ใจปัญหาของผูชุ้มนุม การเปิดเวทรีบัฟังความคดิเหน็ของผูชุ้มนุม ซึง่
เป็นคนรุน่ใหมท่ีอ่ยูใ่นชนชัน้ล่างของสงัคมนัน้ เป็นการเปิดพืน้ทีใ่นการท าความเขา้ใจปัญหาของคนรุน่
ใหมแ่ละปัญหาทีด่ ารงและส่งกระทบอยา่งยาวนานกบักลุ่มคนทีร่ฐัอาจจะไมเ่ขา้ใจ เนื่องจากการถูกครอบ
โดยกรอบคดิแบบเดมิหรอืมองขา้มมาในอดตี  

สาม แนวคดิและรปูแบบการเปิดพื้นทีร่บัฟังความคดิเหน็และศกึษาท าความเขา้ใจ การรบัฟังผู้
ชุมนุมทีด่นิแดงตอ้งอยูบ่นฐานคดิเบือ้งตน้ทีม่องการลุกขึน้เขา้รว่มการชุมนุมของผูค้นสะทอ้นว่าพวกเขา
ไดล้องมาแลว้ทุกวธิใีนการผลกัดนัการแกไ้ขปัญหาของพวกเขา แต่ไมส่ าเร็จเนื่องจากกลไกของรฐัหรอื
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โครงสรา้งอื่นๆ ไมเ่อือ้หรอืเป็นอุปสรรค และนั ้น่ส่งผลใหท้า้ยทีสุ่ด พวกเขาตอ้งเขา้รว่มการชุมนุมบนทอ้ง
ถนนเป็นทางออกสุดทา้ย หากรฐัเขา้ใจเช่นนัน้การรบัฟังจะอยูบ่นพืน้ฐานทีร่ฐัยอมรบัว่าทีผ่่านมารฐั
ผดิพลาดไมเ่ขา้ใจหรอืมองขา้มปัญหาของพวกเขาไป และมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะท าการศกึษาและรว่มกนัหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหารว่มกบัพวกเขา  

ในดา้นรปูแบบ การจดัเวทสี าหรบัมอ็บดนิแดงสามารถท าการรบัฟังความคดิเป็นของสมาชกิทุก
คนไดอ้ยา่งไมย่ากนกั เนื่องจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มชุมนุมไมม่ากเท่ากบัเยาวชนในปี 2563 การรบัฟังความ
คดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มชุมนุมทัง้หมด จะไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการท าความเขา้ใจปัญหาและเการ
เปลีย่นแปลงของเยาวชนชนชัน้ล่าง เพื่อการพฒันานานโยบายส าหรบัพวกเขาต่อไป 

 และ สี ่ สรา้งความเชือ่มัน่และโอกาสในการท างานเพือ่แกปั้ญหารว่มกนั หากแนวคดิและรปูแบบ
การรบัฟังความคดิเป็นอยูบ่นพืน้ขา้งตน้ การเปิดเวทเีหล่านี้จะช่วงสรา้งความเชื่อมัน่และทศันคตทิีด่ต่ีอ
รฐั เพราะน่ีเป็นจุดเริม่ตน้ทีท่ าใหเ้ขา้เชื่อว่ารฐัไมไ่ดน้ิ่งนอนใจต่อปัญหาของพวกเขา รฐัใหค้วามส าคญักบั
คนทุกชนชัน้อยา่งเท่าเทยีมกนั จากทีพ่วกเขามองรฐัเป็นคู่ขดัแยง้ กจ็ะสามารถสรา้งความรว่มมอืเพื่อ
การแกไ้ขปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ และสรา้งใหพ้วกเขาเป็นแรงงานทีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนัที่
ส าคญัในอนาคต 

 

แนวทางที ่3 ผลกัดนันโยบายปกป้องและส่งเสรมิเยาวชนชนชัน้ล่างในหลากหลายมติิ 

 นอกเหนือจากมาตรการระยะสัน้เฉพาะหน้าเพื่อลดการปะทะและความรนุแรง และการเปลีย่น
พืน้ทีก่ารแสดงออกทางการเมอืงจากเผชญิหน้ากบัเจา้หน้าทีบ่นทอ้งถนนมาเป็นเวทรีบัฟังปัญหาและ
ความคดิเหน็ มาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหาระยะยาวของคนรุน่ใหมท่ีม่ชีวีติทีย่ากล าบากไมต่อ้งกลบัมา
เรยีกรอ้งทางการเมอืงอกีและช่วยพฒันาพวกเขาใหก้ารเป็นแรงงานรุ่นใหม่ทีม่คีุณภาพเป็นเรือ่งทีต่อ้ง
ด าเนินคู่ขนานไปดว้ย 

 แมว้่าขอ้เรยีกรอ้งในเชงิจดุยนืทางการเมอืงทีพ่วกเขาตะโกนใหผู้ค้นไดย้นิคอื “นายกฯลาออก” 
แต่หากเราฟังและรบัรูปั้ญหาของเขาลกึลงไปผ่านการรบัฟังและพดูคุย เราจะรูว้่าสิง่ทีเ่ขาตอ้งการที่
แทจ้รงิคอื ชวีติปัจจบุนัทีด่ขี ึน้กว่าน้ี ความตอ้งการของพวกเขาเรยีบงา่ยไมไ่ดซ้บัซอ้นอะไร หรอืทา้ทาย
สถาบนัอะไรทีผู่ม้อี านาจยอมไมไ่ด ้ สิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการคอื คุณภาพชวีติทิีด่กีว่านี้ การมปัีจจยัสี ่ มงีาน
ประจ าทีม่ ัน่คงและค่าแรงทีเ่ป็นธรรม มสีวสัดกิารส าหรบัแรงงานอายนุ้อย มทีีอ่ยู่อาศยั มกีารศกึษาที่
สอดคลอ้งกบัการท ามาหาเลีย้งชพีตัง้แต่วยัเดก็ตามความจ าเป็นของแต่ละคน การศกึษาทีช่่วยยกระดบั
ใหเ้ขาเป็นแรงงานทีม่คีุณภาพ ทีท่ าใหเ้ขา้ก้าวพน้ความยากจน และทีส่ าคญัคอืมชีวีติทีป่กตไิมถู่กรงัแก 
หรอืถูกกดขีโ่ดยโครงสรา้งและกลไกรฐั  
 หากเราเขา้ใจเช่นนี้ การผลกัดนัการปฏริปูนโยบายการศกึษา นโยบายแรงงานและพฒันา
แรงงานนอกระบบอายุน้อย นโยบายสวสัดกิารหลากหลายดา้นส าหรบัเยาวชนชนชัน้ล่าง และนโยบาย
กลไกรฐัทีเ่คารพและปกป้องสทิธเิยาวชนต่างเป็นเรือ่งทีร่ฐัตอ้งผลกัดนัโดยเรง่ด่วน นอกจากการผลกัดนั
นโยบายเหล่านี้อย่างจรงิจงัจะช่วยใหค้นรุ่นใหม่ชนชัน้ล่างเชื่อมนัว่ารฐัเหน็ความส าคญัของพวกเขาและ
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ไมม่คีวามจ าเป็นทีพ่วกเขาตอ้งมาชุมนุมเรยีกรอ้งแลว้ ยงัเป็นการยกระดบัคุณภาพแรงงานทีจ่ะเป็นก าลงั
ส าคญัเศรษฐกจิไทยในอนาคตทีจ่ะช่วยรองรบัสงัคมผูสู้งวยัและสงัคมทีต่อ้งเน้นการปรบัตวักบัโลกทีท่า้
ทายและพลกิผนัอยา่งรวดเรว็   
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