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ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ท้าทายทุกสังคม

ทั่วโลกต้ังแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา และดูเหมือนจะลากยาวไป

จนกว่าวัคซีนจะเข้าถึงประชากรส่วนใหญ่ของโลก แต่สถานการณ์ความ

เคลื่อนไหวของการเมืองไทยกลับไม่หยุดนิ่งตามมาตรการ “อยู ่บ้าน  

หยดุเช้ือ เพือ่ชาติ” ทีรั่ฐบาลพยายามรณรงค์แต่อย่างใด ในทางตรงกนัข้าม  

ปี 2563 กลบักลายเป็นอกีหนึง่หมดุหมายส�าคญัท่ีเยาวชนและคนหนุม่สาว 

รวมตัวกันเป็นแฟลชม็อบเพ่ือแสดงออกทางการเมือง โดยนัดชุมนุมกัน 

และสลายตัวอย่างรวดเร็ว จนเกิดการท้าทายโครงสร้างอ�านาจรัฐ  

นับวันแฟลชม็อบก็ย่ิงแพร่กระจายไปทั่วประเทศแม้ไม่มีแกนน�าและ

การจัดตั้งที่ชัดเจน นับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา

ก่อนในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย บทความนี้เป็นการอภิปรายถึง 

การเกิดข้ึนและขยายตัวของม็อบการเมืองคนรุ ่นใหม่นับต้ังแต่การ 

เลือกตั้งใหญ่เม่ือปี 2562 เป็นต้นมา ความเคล่ือนไหวทางการเมืองของ

มอ็บกลุ่มหลกัๆ และปฏกิริยิาของสงัคมต่อม็อบการเมอืงคนรุน่ใหม่เหล่านี้

จากแฟลชม็อบ
สู่คณะราษฎร	2563

ม็อบการเมืองคนรุ่นใหม่:	

01

การเลือกตั้งครั้งแรก 
ในรอบ	8	ปี	กับบทบาทของ	new	voters

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ 24 มีนาคม 

2562 ถือเป็นการเลือกต้ังครั้งแรกในรอบ 8 ปี นับตั้งแต่

ปี 2554 อีกท้ังยังเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 5 ปี 

หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท�าการ

รัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 ผลจากการเลือกตั้ง

ในปี 2562 ท�าให้ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา หวัหน้าคณะ

รัฐประหารปี 2557 ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง 

โดยมีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนน�าจัดตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ 

บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งต้ังจ�านวน 250 คน 

เป็นเงื่อนไขหลักที่ท�าให้ พลเอกประยุทธ์ฯ รักษาอ�านาจ 

ทางการเมืองไว้ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ก�าหนดให้

สมาชิกวุฒิสภาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฏรด้วย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญปี 2560 

คือกลไกส�าคัญที่สร้างความได้เปรียบทางการเมืองให้กับ พลเอก

ประยุทธ์ฯ และอดีตแกนน�าของ คสช.
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แฟลชม็อบ
หลังยุบพรรคอนาคตใหม่

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 กลุ่มผู้มี

สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรก (new voters) หรือ 

คนเจเนอเรชัน Z ท่ีเกิดระหว่างปี 2538-2545 ได้กลาย

เป็นตัวละครใหม่ของการเมืองไทย และกลายเป็นกลุ่ม

ประชากรที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะเวลากว่า 8 ปี

ที่สังคมไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้ง ส่งผลให้กลุ่ม new 

voters ซ่ึงมีจ�านวนหลายล้านคนนั้นได้กลายเป็นกลุ่มท่ี

อาจเป็นตัวแปรส�าคัญทางการเมือง เนื่องจากในเวลานั้น

ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่า การลงคะแนนเสียงของ new 

voters ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 จะเป็น

ไปในทิศทางใด โดยนักรัฐศาสตร์ต่างพยากรณ์ถึงความคิด 

และทัศนคติทางการเมืองของคนเจเนอเรชันนี้ว่ามีความ

แตกต่างไปจาก “คนรุน่ก่อน” อย่างเหน็ได้ชดั โดยมแีนวคดิ

เชิงเสรีนิยม ต่อต้านอนุรักษ์นิยม และมีความเป็นตัวของ 

ตัวเองสูง ภายหลังการเลือกต้ังก็ปรากฏชัดว่า new voters 

ได้เทคะแนนให้พรรคอนาคตใหม่ พรรคการเมืองที่จัดตั้ง

ใหม่ซึ่งน�าเสนอมุมมองทางการเมืองว่าเป็นตัวแทนของคน

รุ่นใหม่อย่างท่วมท้น โดยได้รับคะแนนเสียงถึง 6,312,213 

คะแนน จากจ�านวนผูม้าใช้สทิธเิลอืกตัง้รวม 38,268,366 คน 

และมีจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรรวม 80 คน  

มากเป็นอันดับ 3 ของพรรคการเมืองทั้งหมด1

ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ เม่ือ 21 

กุมภาพันธ์ 25632 อดีต ส.ส. พรรคอนาคตใหม่จึงได้รวมตัวกัน 

จัดต้ังพรรคก้าวไกลในเวลาต่อมา ปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้นใน 

วนัถดัมา (22 กมุภาพันธ์ 2563) คอื “แฟลชมอ็บ” (flash mob) 

ซึ่ งเป ็นลักษณะการชุมนุมที่ก�าหนดระยะเวลาเริ่มและ 

ส้ินสุดการชมุนมุอย่างชดัเจนของกลุ่มนกัศกึษาและคนรุน่ใหม่ 

ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ประเด็นหลักของการชุมนุมคือ

เพื่อแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยต่อการยุบพรรคอนาคตใหม่  

ที่มีฐานเสียงเป็นนักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ ด้วยเหตุนี้  

กลุ่ม new voters จึงเข้ามามีบทบาทการเมืองนอกสภา 

ผู้แทนราษฎร ทว่าการชุมนุมในลักษณะแฟลชม็อบต้องหยุด

ชะงักลง เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่เมื่อมีการ 

ผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง เมื่อจ�านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19  

รอบแรกในประเทศไทยลดลง กระแสการชมุนมุเคลือ่นไหวของ

กลุ่มคนรุน่ใหม่จงึหวนกลับมาอกีคร้ังท้ังในและนอกสถานศึกษา 

ในหลายจงัหวดั ประเดน็การเรยีกร้องเริม่มคีวามชดัเจนมากขึน้ 

ในเวลาต่อมา โดยเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 “กลุ่มเยาวชน

ปลดแอก” (free youth) ได้นัดชุมนุมโดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า 

#ไม่ทนอีกต่อไป ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อยื่น 3 ข้อ 

เรียกร้อง ได้แก่ หนึ่ง ยุบสภา สอง หยุดคุกคามประชาชน และ  

สาม ร ่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่3 หลังจากนั้นการชุมนุม

เคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องเกือบ

ทุกสัปดาห์ ด้วยการสร้างกระแสสังคมผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ4 

ภาพ: https://www.freepik.com
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26 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 

#วิ่งกันนะแฮมทาโร่ พวกเขาวิ่งรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ร้องเพลงที่ดัดแปลงมา

จากเพลงประกอบการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง แฮมทาโร่ โดยเนื้อเพลงท่อนหนึ่งร้องว่า “วิ่งนะ

วิ่งนะแฮมทาโร่...ของอร่อยที่สุดก็คือ ภาษีประชาชน” 

3 สิงหาคม 2563 กลุ่ม “มหานครเพ่ือประชาธิปไตย” และ “มอกะเสด” จัดชุมนุม

ในธีม “แฮร์รี่ พอตเตอร์” มีกิจกรรม #เสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย  

ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นายอานนท์ น�าภา ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในเสื้อ

คลมุพ่อมด ปราศรยัเปิดประเดน็การขยายพระราชอ�านาจของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 

และการปฏิรูปสถาบันฯ เป็นครั้งแรก

10 สิงหาคม 2563 “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” จัดการชุมนุมโดยใช้ชื่อ

กิจกรรม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นางสาว

ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) แกนน�ากลุ่มได้อ่านข้อเรียกร้อง 10 ประการ ว่าด้วย

การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

16 สิงหาคม 2563 กลุ่มท่ีเรียกตัวเองว่า “คณะประชาชนปลดแอก” จัดการชุมนุม

ครั้งใหญ่ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยมีผู้ร่วมชุมนุมหลายหมื่นคน ซ่ึงถือว่ามากที่สุด

ในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2557 นอกจากการชุมนุมของนักศึกษา

กลุ่มต่างๆ บนท้องถนนแล้ว ได้เกิดปรากฏการณ์ที่เกิดคู่ขนานกันไปในรั้วโรงเรียน คือ

นักเรียนมัธยมผูกโบว์ขาว “ชูสามนิ้ว” ต้านเผด็จการระหว่างร้องเพลงชาติหน้าเสาธง 

ซึ่งถือเป็นการออกแสดงเชิงสัญลักษณ์ที่เกิดข้ึนอย่างน้อยใน 16 จังหวัด

19 กันยายน 2563 “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” จัดกิจกรรม #19กันยา

ทวงอ�านาจคืนราษฎร ที่สนามหลวง เช้าวันรุ ่งขึ้นผู ้ชุมนุมร ่วมท�าพิธีฝ ังหมุด  

“คณะราษฎร 2563” ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปย่ืนจดหมายถึงองคมนตรี เพื่อเรียกร้อง

ให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ถูกต�ารวจสกัดไว้จึงยื่นข้อเรียกร้องผ่าน 

ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาลแทน

2 ตุลาคม 2563 นักเรียนมัธยมกลุ่ม “นักเรียนเลว” ชุมนุมท่ีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ 

ทวงถามความคบืหน้าในการด�าเนนิการตาม 3 ข้อเรยีกร้อง ได้แก่ หยุดคกุคามนกัเรยีน 

ยกเลิกกฎระเบียบล้าหลัง และปฏิรูปการศึกษา

#FreeYouth

#เสกคาถาผู้พิทักษ์

ปกป้องประชาธิปไตย

#วิ่งกันนะแฮมทาโร่

#ไม่ทนอีกต่อไป
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การเคลื่อนไหวในนาม	
“คณะราษฎร	2563”
ในบรรดากลุ ่มผู ้ชุมนุมคนรุ่นใหม่ต่างๆ นั้น 

“คณะราษฎร 2563” ได้เกิดขึ้นและขยาย

บทบาทขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามสร้าง

แนวร่วมเพื่อผลักดันการปฏิรูปทางการเมือง 

ในเชิงโครงสร้าง และผลักดันข้อเรียกร้องต่างๆ  

ที่ถือได้ว่าเป็นการท้าทายอ�านาจรัฐ โดยเมื่อ  

8 ตุลาคม 2563 ตัวแทนจากกลุ ่มต ่างๆ  

ที่เคลื่อนไหวในช่วงก่อนหน้า ได้ประกาศหลอม

รวมเป็น “คณะราษฎร 2563” โดยมีการ

รวบรวมข้อเรียกร้องที่หลากหลายของกลุ ่ม

คนรุ ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการปฏิรูป 

การศึกษา ความหลากหลายทางเพศ ต่อต้าน

ปิตาธิปไตย (patriarchy) รัฐฆราวาส เรียกร้อง

รัฐสวัสดิการ สิทธิแรงงาน แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ไปจนถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ โดยมีการ 

ขับ เคลื่ อนข ้อ เรี ยกร ้องดั งกล ่ าว ในนาม  

“คณะราษฎร 2563”5 โดยมีกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวที่ส�าคัญ เช่น6

14 ตุลาคม 2563 “คณะราษฎร 2563”  

จัดชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แม้ว่า

ต�ารวจจะเข้ารื้อเวทีตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2563  

แต่กลุ ่มผู ้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนไปปักหลัก 

ค้างคืนที่ท�าเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้นายก

รัฐมนตรีลาออก ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ แต่แกนน�าประกาศยุติ

การชุมนุมในตอนเช้ามืดของวันท่ี 15 ตุลาคม 

2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายการชุมนุมโดย

เจ้าหน้าที่ เวลาต่อมา พลเอกประยุทธ์ฯ นายก

รัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ

ร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดทาง

ให้เจ้าหน้าทีส่ลายการชมุนมุทีท่�าเนยีบรัฐบาลช่วงเช้ามดื โดยแกนน�า 3 คน  

คือ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นายอานนท์ฯ และนางสาวปนัสยาฯ ถูกจับกุม  

แต่ในช่วงเย็นผู้ชุมนุมได้มารวมตัวกันอีกที่แยกราชประสงค์

16 ตุลาคม 2563 “คณะราษฎร 2563” นัดชุมนุมที่แยกปทุมวันช่วงเย็น 

ต�ารวจใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้ยุติการชุมนุมแต่ไม่เป็นผล กระทั่ง

ต�ารวจเริ่มฉีดน�า้แรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุมและกระชับพื้นที่ทั้งฝั่งถนนพระราม 1  

และถนนพญาไท จนสลายการชุมนุมและยึดพ้ืนที่แยกปทุมวันได้ส�าเร็จ

17 ตุลาคม 2563 “คณะราษฎร 2563” เปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่ม “ราษฎร” 

เพ่ือสะท้อนการชมุนมุแบบ “ทกุคนคอืแกนน�า” เนือ่งจากแกนน�าหลายคน 

ถูกจับกุม โดยจัดแฟลชม็อบหลายจุดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

ในกรุงเทพฯ มี 3 จุดหลักคือ ห้าแยกลาดพร้าว อุดมสุข และวงเวียนใหญ่

18 ตุลาคม 2563 แฟลชม็อบในกรุงเทพฯ รวมตัวกันอีก โดยมีจุดหลักอยู่

ท่ีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและแยกอโศก การชุมนุมแบบไร้แกนน�ามีรูปแบบ

และการจัดการที่ชัดเจนข้ึน เช่น การส่ือสารด้วยภาษามือ การป้องปาก

บอกต่อ การสวมชุดสีด�า การใช้แอปพลิเคชันเทเลแกรมในการแจ้งข่าวสาร 

ซึ่งรัฐควบคุมได้ยาก

กล่าวโดยสรุป กลุ่ม “ราษฎร” มีข้อเรียกร้องหลัก 3 ประการ คือ หนึ่ง  

ให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากต�าแหน่ง สอง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ

เพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 และสาม ปฏิรูปสถาบัน

พระมหากษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ภาพ: https://www.thairath.co.th/news/politic/1954831

ต�ารวจใช้รถฉีดน�้าแรงดันสูงสลายการชุมนุมบริเวณสี่แยกปทุมวัน
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หลากหลายความคิด
ในสังคม

นอกจากท ่าทีและปฏิกิริยาจากฝ ่ายรัฐบาลแล ้ว  

ยังมีประชาชนบางกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยกับแนวทางและ 

เป้าหมายของกลุ่ม “ราษฎร” และได้ออกมาเคลื่อนไหว

เพื่อประท้วงในหลายกิจกรรมส�าคัญ อาทิ13

16 สิงหาคม 2563 น.พ. วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดตัวกลุ่ม 

“ไทยภักดี” เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงาน 

ผู้ปกป้องสถาบันฯ ก่อนจัดชุมนุมใหญ่คนเสื้อเหลือง 

คร้ังแรก ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 ท่ีสนามกีฬา 

ไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

ปฏิกิริยา
จากรัฐบาล
ในช่วงแรก ภาครัฐมีท่าทีไม่ให้ความส�าคัญกับข้อเรียกร้องของ 

กลุม่คนรุน่ใหม่นอกสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ต่อมา เมือ่กลุม่ “ไอลอว์”  

ได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มคน

รุน่ใหม่ โดยเฉพาะในประเดน็การจ�ากดัอ�านาจของสมาชกิวฒุสิภา 

พร้อมแนบรายชื่อประชาชนจ�านวน 100,732 รายชื่อ เมื่อ 22 

กันยายน 25637 สองวันถัดมา (24 กันยายน 2563) ที่ประชุมร่วม

กันของรัฐสภาได้มีมติ 432 ต่อ 255 เสียง ให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ เหตุการณ์ดังกล่าว

ถือว่า รัฐสภาได้ “เปิดสวิตช์” เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลายฝ่าย 

จึงมองว่าเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ซึ่งอาจช่วยลดกระแสความ

ขัดแย้งทางการเมืองได้

ส�าหรับท่าทีของฝ่ายรัฐบาล แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ให้ความ

สนใจกบัข้อเรยีกร้องของกลุม่ “ราษฎร” ทีเ่รยีกร้องให้ลาออกจาก

ต�าแหน่ง และได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใน

เขตท้องที่กรุงเทพฯ (15 ตุลาคม 2563) เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่

สลายการชุมนุม แต่เม่ือการชุมนุมของกลุ่ม “ราษฎร” ดูเหมือน

จะไม่ยุติลง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ 20 ตุลาคม 2563 เห็นชอบ

และออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ

แห่งรัฐสภา พ.ศ. 25638 เพื่อให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

เห็นทางการเมืองในระบบรัฐสภา เพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง และ

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกรัฐมนตรีได้แถลงผ่านโทรทัศน์

รวมการเฉพาะกิจฯ เรียกร้องให้ทุกฝ่าย “ถอยคนละก้าว” จากนั้น  

ในวันถดัมา (22 ตลุาคม 2563) เวบ็ไซต์ราชกจิจานุเบกษาได้เผยแพร่

ประกาศ “ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง”  

ในเขตกรุงเทพฯ รวมทัง้ประกาศและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เป็น

สัญญาณเชิงบวกต่อการคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองในขณะน้ัน

ในวนัที ่26-27 ตลุาคม 2563 ได้มกีารประชมุรัฐสภาสมยัวสิามัญเพ่ือ

หาทางออกให้ประเทศจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง  

ซึ่งเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 165 

ของรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุป 2 เรื่อง คือ หนึ่ง  

การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสอง การตั้งคณะกรรมการ

หลายฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการเมือง9,10  ต่อมาพลเอก 

ประยุทธ์ฯ ให้สัมภาษณ์ว่าเห็นด้วยกับท้ัง 2 ข้อเสนอ 

แต่จะไม่ลาออก11 

อย่างไรกต็าม เมือ่ข้อเรียกร้องส�าคญัของกลุ่ม “ราษฎร” 

ประเด็นหนึ่งก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เริ่มเป็นที่รับรู้เพิ่มขึ้นจากสาธารณชน ได้มีการบังคับใช้

กฎหมายความมั่นคงต่างๆ กับแกนน�ากลุ่ม “ราษฎร” 

อย่างต่อเนือ่ง เช่น กฎหมายการปลกุป่ันให้ขดัขนือ�านาจ 

ปกครอง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116)  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายความผิดต่อ 

องค์พระมหากษัตริย์ไทย (ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112) ที่น�ามาใช้อย่างเข้มข้นมากขึ้น ตลอดการ

ชุมนุมได้มีการด�าเนินคดีตามมาตรา 112 ที่เก่ียวข้องกับ 

การชุมนุมในปี 2563 จ�านวน 24 คดี มีผู ้ต ้องหา 

อย่างน้อย 55 คน โดยเป็นเยาวชนอย่างน้อย 3 คน12
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12 ตุลาคม 2563 “ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ

ประชาชนปกป้องสถาบัน” (ศอปส.) จัดแรลลี่ “เชิญธนาธรพ้น

ประเทศไทย” เคลือ่นขบวนสูตึ่กไทยซมัมทิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ส�านกังาน

คณะก้าวหน้า ที่มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธาน

22 ตลุาคม 2563 พล.ต.นพ. เหรยีญทอง แน่นหนา ผูอ้�านวยการ  

รพ. มงกุฎวัฒนะ และแกนน�า “องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน”  

นัดประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังปกป้อง

สถาบันฯ ที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

27 ตุลาคม 2563 มวลชนเสื้อเหลืองหลายกลุ่มแสดงพลัง

ปกป้องสถาบนักษตัรย์ิ โดยในช่วงเช้า นางสาวหฤทยั ม่วงบญุศรี 

นดัรวมตวัทีส่ถานทตูสหรฐัอเมรกิา เรียกร้องให้สหรัฐฯ “เคารพ

ในกิจการภายในของประเทศไทย” เพราะเชื่อว่ามีต่างประเทศ

อยู่เบ้ืองหลังการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนในช่วงเย็น 

กลุ่มเสื้อเหลืองน�าโดย นพ. วรงค์ เดชกิจวิกรม และอดีตแกนน�า  

กปปส. บางคน รวมตัวกันที่สวนลุมพินี

ท่ามกลางกระแสคัดค้านคณะราษฎรจากกลุ่มต่างๆ ข้างต้น 

ก็ได้มีกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก

ของนักศึกษาและการเคล่ือนไหวโดยสงบของคนรุ ่นใหม่  

ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองบางพรรค กลุ ่มเครือข่าย 

นักวิชาการ14 และกลุ่มคนจ�านวนไม่น้อยในวงการบันเทิง 

ด้านองค์การระหว่างประเทศบางองค์กรได้แสดงออก

เพื่อสนับสนุนและเรียกร้องให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพใน

การประท้วง เช่น องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 

(UNICEF) ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับรอง

ความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเด็กและเยาวชน ให้โรงเรียน

และสถานศึกษาเป็นที่แสดงออกและแลกเปลี่ยนความ

เห็นอย่างสร้างสรรค์15 และส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ

มนษุยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้ประกาศรบัรอง

สภาพสงบของการชุมนุมและประณามการสลายชุมนุม16 

รศ.ดร. ยทุธพร อสิรชยั นกัวชิาการด้านรฐัศาสตร์ ได้เสนอว่า  

รฐับาลควรสร้างเวทกีารพดูคยุกนัระหว่างฝ่ายรัฐบาลและ

ผู้ชุมนุมเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ให้

ประชาชนและทกุฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกนัอย่างกว้างขวาง 

ซึ่งเวทีแก้ไขรัฐธรรมนูญจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ และจะเป็นทางออกที่ดีในการเดินหน้าหลังจากนี้17 

ซ่ึงต่อมา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ด�าเนินการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อท�าหน้าที่ศึกษา 

รูปแบบการสร้างความปรองดองในประเทศ18

ภาพ: https://thestandard.co/unicef-call-on-all-sides-to-protect-children-and-youth

การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนเพื่อแสดงออกทางการเมืองในปี 2563
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การเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาตั้งแต่สมัย 14 ตุลาคม 2516 

เพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร  

อย่างกล้าหาญและเปิดเผย ได้กลายเป็นพลังทางการเมืองที่เปลี่ยน 

โฉมสังคมการเมืองไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมา และอาจกล่าวได้ว่า

เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับการเคล่ือนไหวของกลุ่มคน

รุ่นใหม่ในปัจจุบันด้วย อย่างไรก็ดี ความเคล่ือนไหวของขบวนการ

นักเรียนนักศึกษาทั้งสองช่วงเวลามีท้ังความเหมือนและแตกต่างกัน

หากเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่สมัย 14 ตุลาคม 

2516 และในปี 2563 มีความเหมือนที่สังเกตได้อยู่ 4 ประการ คือ 

หน่ึง เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร สอง 

เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็น

ประชาธิปไตย สาม เป็นการเคลื่อนไหวท่ีเกิดขึ้นภายใต้บริบททาง

เศรษฐกิจที่ตกต�่า และสี่ เป็นการเคลื่อนไหวที่มุ่งเน้นการต่อสู้ด้วย

วิธีการเชิงสัญลักษณ์

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในปี 2563 นี้  

แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากการเคลื่อนไหวทางการเมือง 

ในสมัย 14 ตุลาคม 2516 อยู่ 3 ประการ ได้แก่ 

เปรียบเทียบ
ม็อบ	14	ตุลาคม	2516	
กับม็อบคนรุ่นใหม่	2563

หนึ่ง

วิธีการเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม ่

ในปี 2563 แตกต่างจากขบวนการนักศึกษาสมัย  

14 ตุลาคม 2516 คือไม่เน้นการน�าแบบรวมศูนย์ 

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างพื้นที่การเคลื่อนไหว การ

ระดมผู้คน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ผ่าน

อนิเทอร์เนต็ และพืน้ทีส่ือ่ออนไลน์19  โดยกลุม่คนรุน่ใหม่

ปี 2563 มีทักษะในการเข้าถึงและเคลื่อนย้ายคนจาก

พื้นที่ออนไลน์ไปสู่พื้นที่ออฟไลน์โดยไม่ต้องลงทุนมาก 

ผ่านการสร้างแฮชแท็กต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อ

ระดมผู้คน และได้กลายเป็นอาวุธหนึ่งที่ทรงพลังของ

คนรุ่นใหม่ เมื่อเปรียบเทียบในแง่นี้ ขบวนการนักศึกษา

สมัย 14 ตุลาคม 2516 มีข้อจ�ากัดอยู่มาก เพราะ

การเคลื่อนไหวผ่านทางหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์

ในยุคนั้น มักถูกสกัดกั้นหรือเซนเซอร์โดยรัฐบาล 

ได้ง่าย แต่ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตท�าให้การควบคุม 

การสื่อสารและความเคลื่อนไหวโดยรัฐเป็นไปได้ยาก 

ภาพ: https://www.tnews.co.th /politic/480966/สุริยะใส-สรุปบทเรียน-14-ตุลา-คุณค่าของประชาธิปไตยที่มากกว่าการเลือกตั้ง
       https://blog.startdee.com/ชูสามนิ้วคือ-ประเทศไทย-ความหมาย-3-fingers-salute
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การเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคน

รุ่นใหม่ในปี 2563 เป็นปรากฏการณ์ทางการเมือง

ครั้งส�าคัญที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมและการเมือง

ไทยที่ไม่เหมือนเดิม การชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม ่

ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในกรุงเทพมหานคร แต่ยัง

กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ นอกจากนี้ 

เป้าหมายของการชุมนุมยังแตกต่างจากการชุมนุม

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เพราะการชุมนุมก่อนหน้าน้ี 

ส ่วนใหญ่เป ็นไปเพ่ือขับไล ่รัฐบาลในช่วงนั้นๆ  

ทว ่ าการชุมนุมครั้ งนี้ แม ้จะมี เป ้ าหมายหนึ่ ง 

เพ่ือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากต�าแหน่ง 

แต่เป้าหมายหลักคือการปฏิรูปการเมืองไทยในเชิง

โครงสร้างใหญ่ด้วย คาดว่าในระหว่างปี 2564-2565 

จะมีการผลักดันเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 

หลายฝ่าย ซึ่งอาจน�าไปสู่กระบวนการท�าประชามติ

และการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามกลไก

ของรัฐสภาต่อไป บางทีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มี

ความยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นและมีเนื้อหา

สาระตามกติกาที่เป็นประชาธิปไตย น่าจะเป็น

ประตูบานส�าคัญส�าหรับการหา “ทางออก” ให้กับ

ประเทศได้มากที่สุดในขณะน้ี

บทส่งท้าย	สอง	

การมีอยู่ของกลไกรัฐสภา ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีการ

ประกาศใช้รฐัธรรมนูญชัว่คราวในปี 2515 ซึง่เป็นรฐัธรรมนญูตามแบบ

ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี 2502 ที่ให้อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

แก่นายกรฐัมนตรตีามมาตรา 1720  กล่าวคอื บริบททางการเมอืงขณะนัน้ 

ไม่มีพื้นที่หรือทางออกใดๆ ให้กับประชาชนในการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลการใช้อ�านาจของรัฐบาลตามกลไกรัฐสภา แต่ในปี 2563  

แม้รัฐบาลอาจมีการสืบทอดอ�านาจจากคณะรัฐประหารในปี 2557  

แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ยังเปิดให้มีการเลือกตั้ง ท�าให้มีพ้ืนท่ีทางการ

เมอืงในการตรวจสอบการท�างานของรฐับาลผ่านเวทีสภาผู้แทนราษฎร  

ท�าให้คนรุ ่นใหม่ยังมีความหวังว่า จะสามารถทัดทานอ�านาจของ

รัฐบาลได้บ้างในระบบรัฐสภา 

สาม 

จุดมุ่งหมายของขบวนการนักศึกษาในยุค 14 ตุลาคม 2516 เป็นการ

ต่อสู้ที่น�าเอาอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข มาผนวกกับแนวคิดความเป็นไทยกระแสหลัก เพื่อชี้น�าการ

ต่อสู ้กับรัฐบาลเผด็จการทหาร21 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบ

การปกครอง (political regime) ไม่ได้มุ่งหมายที่จะเปล่ียนแปลง

โครงสร้างอ�านาจทางการเมือง (political structure) ครั้งใหญ่

ในสังคมไทย แต่การเคลื่อนไหวของกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ในปี 2563  

มลีกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป โดยกลุม่คนรุน่ใหม่ไม่ได้ออกมาเรยีกร้องให้

เปลี่ยนรัฐบาลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการท้าทายโครงสร้างและความ

สัมพันธ์ทางอ�านาจแบบถอนรากถอนโคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น

การปฏริปูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ นอกจากนี ้ข้อเสนอและข้อเรยีกร้อง 

ของกลุ่มคนรุ่นใหม่มิได้จ�ากัดอยู่เพียงประเด็นทางการเมือง แต่ยัง

ครอบคลุมถึงเรื่องระบบการศึกษา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  

มิติทางวัฒนธรรม รวมไปถึงเรื่องเพศภาวะด้วย




